Historial
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

Caraterização
A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, fundada em 28 de Fevereiro
de 1593, é uma Instituição constituída na ordem canónica, com o objetivo de
praticar a solidariedade social e reconhecida igualmente como IPSS.
Foi criada por alvará do Rei Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, o qual
foi precedido da autorização episcopal, dada pelo Bispo Manuel de Gouveia e
concedida em Angra do Heroísmo a 14 de Fevereiro daquele ano.
Foi entidade gestora do inovador Projeto de Luta Contra a Pobreza "Sementes
de Mudança", um programa da União Europeia que contribuiu para a
irradicação de fotos de pobreza no espaço europeu. Assim, em 1997 foram
implementadas diversas valências na Vila de Rabo de Peixe, as quais
posteriormente passaram a ser financiadas através de Acordos de
Cooperação com o Instituto de Ação Social, atual ISSA - Instituto de
Segurança Social dos Açores.
Filiada na União das Misericórdias Portuguesas, a Santa Casa é instituição
fundadora da URMA - União Regional das Misericórdias dos Açores e
apadrinhou e desenvolveu todos os contatos para a criação da Santa Casa da
Misericórdia de Santo António da Lagoa (São Miguel).

Órgãos Sociais
Os Órgãos Sociais são eleitos por todos os Irmãos, por mandatos com a
duração de 4 anos e depois sufragados pelo Prelado Diocesano e são os
seguintes:
Mesa da Assembleia Geral
Mesa Administrativa
Conselho Fiscal
1

Área de atuação
Área de atuação da Santa Casa da Misericórdia confina-se às freguesias de:
Calhetas
Pico da Pedra
Rabo de Peixe
Ribeira Seca
Santa Bárbara
Conceição
Matriz
Ribeirinha.

Abrangência
Esta Santa Casa, atualmente com 220 trabalhadores, tem 30 valências que
trabalham nas áreas da infância, da juventude e dos idosos, bem como uma
Farmácia, atualmente abrangendo cerca de 550 crianças e jovens e 250
idosos.

Objetivos
Foi criada há 426 anos com o objetivo de praticar a solidariedade social em
diversas frentes, mormente no apoio aos idosos, com o serviço de apoio diário
ao domicilio e centros de dia, Centro de Atividades Ocupacionais, no
acolhimento de jovens portadores de deficiência, na Valência de Animação de
Rua - Espaço Extremo, uma estrutura de acompanhamento de jovens dos 12
aos 15 anos que se encontram em risco ou situação de exclusão social, o
CDIJ outra estrutura do mesmo género mas para jovens do 15 aos 21 anos,
no Centro Ambiental – situado na Sede da Associação Agrícola, ATL,S,
Creches e Jardins de Infância, a Ludoteca, uma Unidade de orientação
Educativa na Vila de Rabo de Peixe, e ainda Loja Social, Banco Alimentar a
Cantina Social que todos os dias apoia pessoas carentes com refeição quente
e os Centros de Atendimento e acompanhamento psicossocial.
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Ranking das Misericórdias que mais ajudam os
carenciados
Em dezembro de 2016, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande foi
considerada a Misericórdia que mais ajuda no País, no âmbito das 387 Santas
Casas da Misericórdia em todo o País. Este primeiro lugar no ranking nacional
foi publicado pela Revista Sábado que divulgou a lista das instituições que
apoiam mais pessoas diariamente.

Santa Casa da Misericórdia está representada nos
seguintes organismos:
União das Misericórdias Portuguesas (UMP)
União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA)
Equipas Multidisciplinares - Escolas Básicas Integradas de Rabo de Peixe e
Ribeira Grande e Escola Secundária da Ribeira Grande
Comissão Local de Proteção Civil da Ribeira Grande
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Ribeira Grande
Conselho Local de Educação
Conselho Municipal da Juventude
Unidade de Saúde da ilha de S. Miguel.

Distinções Honoríficas
Como reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade, a Santa Casa
da Misericórdia da Ribeira Grande recebeu as seguintes distinções
honoríficas:
Medalha de Serviços Distintos (Grau Prata), atribuída pela Liga dos Bombeiros
Portugueses
Especial Bênção Apostólica de Sua Santidade o Papa João Paulo II, por
iniciativa do Capelão e respetivos Órgãos Sociais, por termos apadrinhado a
criação da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa
Certificado de Apreço pela colaboração prestada ao Movimento Lion, atribuído
pelo Lions Clube da Ribeira Grande
Diploma de Mérito Social, atribuído pela Câmara Municipal da Ribeira Grande
Medalha de Mérito (Grau de Oiro), atribuído pela Câmara Municipal da da
Ribeira Grande
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Diploma de Reconhecimento e Gratidão, atribuído pela
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande

Associação

Homenagem do Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, no
“Dia Internacional da Solidariedade”, em reconhecimento pelos serviços
prestados.
Placa de Honra e Mérito, atribuída pela União das Misericórdias Portuguesas.

Património
Edifício Sede
Centro de Saúde da Ribeira Grande
Igreja de São Francisco, sob invocação de Nossa Senhora do Guadalupe.
Atual Museu Vivo do Franciscanismo
Edifício da Farmácia
Edifício da Creche "O Despertar"
Edifício do Centro de Dia
Edifício de Divisão Administrativa de R. de Peixe
Edifício do Centro de Desenvolvimento Infantil
Edifício do Centro de Atividades Ocupacionais
Prédios Rústicos
24 Viaturas

Obras de Misericórdia
Corporais
Remir os cativos e visitar os presos
Curar os enfermos
Cobrir os nus
Dar de comer aos famintos
Dar de beber a quem tem sede
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Dar pousada aos peregrinos e pobres
Enterrar os mortos
Espirituais
Ensinar os simples
Dar bom conselho
Castigar com caridade os que erram
Consolar os tristes desconsolados
Perdoar a quem nos errou
Sofrer as injúrias com paciência
Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos

Caraterização dos serviços

Apoio Domiciliário

Principais Atividades Desenvolvidas: Serviços de higiene pessoal, higiene
habitacional, tratamento de roupa, refeição (almoço e jantar), empréstimo
de ajudas técnicas (camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos,
bengalas e caixilhos) e outros serviços (compras, diversos pagamentos, entre
outros).
Objetivos: Contribuir para a melhoria das condições de vida dos indivíduos
e das suas famílias; retardar ou evitar institucionalização; assegurar aos
indivíduos e famílias a satisfação básica das suas necessidades; prestar
cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de
modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; colaborar na prestação
de cuidados de saúde.

Centro de Dia
Principais Atividades Desenvolvidas: No Centro de Dia realizam-se
atividades que visam o bem-estar psicossocial do utente e o estímulo à
atividade dos mesmos (trabalhos manuais, passeios, ações de sensibilização,
ginástica, entre outras) e aos utentes que necessitam é-lhes garantido o
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transporte da sua residência para esta valência e vice-versa. As funcionárias
do Centro de Dia responsabilizam-se também pela marcação,
acompanhamento e transporte dos utentes a consultas médicas, exames e
tratamentos.
A cozinha dá apoio ao Centro de Dia e tem um serviço de refeições ao
domicílio.
Objetivos: Prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas
dos utentes; Prestação de apoio psicossocial; Fomentar as relações
interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, a fim
de evitar o isolamento.

Centro de Convívio

Principais Atividades Desenvolvidas: Atividades lúdicas, formativas e
culturais, proporcionando ao idoso a sua participação ativa num grupo.
Objetivos: É um espaço de convívio intergeracional, onde se partilham
vivências e experiências, funcionando como polo dinamizador de múltiplas
atividades lúdicas, formativas e recreativas.

Creches

Principais Atividades Desenvolvidas: Ouvir as crianças com o coração,
permanecer muito próximo delas e atender as suas necessidades específicas
estimulando as suas capacidades, são a única maneira de as conhecer e
ajudar a crescer. Desde o nascimento, os bebés precisam de ouvir sons e
vozes humanas, de ver, de tocar e mexer nas pessoas e nas coisas.
Os três primeiros anos de vida da criança são cruciais para o desenvolvimento
em geral e irão influenciar no futuro a sua capacidade de adaptação, de
aprendizagem, a forma como irá enfrentar os problemas da vida, a sua
capacidade para ser feliz.
Objetivos: As creches, da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande,
surgiram com o objetivo de dar resposta aos pais no cuidar e contribuir no
desenvolvimento educacional dos seus filhos entre a idade dos 4 meses aos
36 meses.
Com a inserção nas creches da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande
pretende-se proporcionar uma interação com os jovens e adultos e com as
expressões e valores culturais da comunidade em que vivemos.
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Jardins de Infância

Principais Atividades Desenvolvidas: Trata-se de um local onde a criança
convive com outras crianças, realiza atividades variadas, sozinha e em grupo,
fazendo aprendizagens importantes, partilhando e trocando saberes,
desenvolvendo um espírito democrático para melhor aprender o mundo que
a rodeia.
Objetivos: O Jardim de Infância é um espaço educativo, organizado em
função da criança e adequado às atividades que nele se desenvolvem, com o
objetivo de dar resposta aos pais no cuidar e contribuir no desenvolvimento
educacional dos seus filhos entre a idade dos 3 aos 5 anos.
A maior preocupação é proporcionar aos vossos filhos um ambiente
agradável, responder às suas necessidades básicas e ajudá-los a crescer.

ATL’s (Atividades de Tempos Livres)

Principais Atividades Desenvolvidas: As atividades promovidas nestes
Centros são atividades de tempos livres integradas na educação extraescolar, e têm como objetivo o Desenvolvimento Pessoal e Social da criança,
com particular relevância para a promoção da autoestima, auto
conhecimento, autonomia, espírito crítico, criatividade, relacionamento
interpessoal, entre outros.
Objetivos: As atividades são promovidas com um potencial criativo e de
aprendizagem, que pretende, conferir prazer e divertimento na sua realização
e que se alicerçam nas caraterísticas, necessidades, interesses e iniciativas
de cada criança.

CAO (Centro de Atividades Ocupacionais)

Principais Atividades Desenvolvidas: O C.A.O. surgiu da necessidade de
criar uma estrutura que acolhesse jovens portadores de deficiência, oriundos
da área de intervenção da Santa casa da Misericórdia, desde a freguesia de
Calhetas até à freguesia de Ribeirinha, onde todas as crianças, portadoras de
deficiência ou não, deverão estar integradas na escola até ao cumprimento
da escolaridade obrigatória.
Objetivo: O Centro de Atividades Ocupacionais tem por missão promover a
valorização pessoal e integração social de pessoas portadoras de deficiência
de forma a permitir-lhes o desenvolvimento possível das suas capacidades.
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Ludoteca

Principais Atividades Desenvolvidas: Acolhimento e apoio aos Ateliers da
Stª Casa; Promoção, apoio escolar às TIC (Tecnologias da informação e
Comunicação); Jogos didáticos diversos: (corpo humano, matemática,
escrita, raciocínio, de tabuleiro, etc); Apoio nos trabalhos de casa; Incentivo
à leitura e escrita, através de leitura de contos, reconto, cópias e desenhos
sobre o mesmo; Organização de sessões de Cinema para os Ateliers no Cine
Teatro Miramar; Criação de um Atelier de Dança, inserido no projeto “Mexe
Contigo” em parceria com a valência “Espaço Extremo” com duas tardes de
ensaios semanais; Atividades Musicais; Aulas - Viola/Violão;
Objetivos: Trata-se de um espaço que visa promover e defender o direito
das crianças brincarem, com diversos brinquedos e aprendendo a lidar com
o acesso às novas tecnologias.

Centro de Educação Ambiental

Principais Atividades Desenvolvidas: Realização de vários trabalhos e
jogos sobre a Reciclagem; sobre o Ambiente; Estudos dos seres vivos no
laboratório; Observações à lupa e microscópio; Realização de experiências.
Objetivos: É um espaço onde se desenvolvem diversas atividades tendo em
vista a sensibilização de crianças e jovens para as questões ambientais.

Espaço Extremo

Principais Atividades Desenvolvidas: Esta Valência tem como principais
vetores de atuação o combate ao absentismo escolar; prevenção face ao risco
de ingressar em trajetórias do desenvolvimento desadaptativas rumo ao
consumo de substâncias psicoativas ou outros agentes indutores de condutas
desviantes; e visa a promoção do desenvolvimento motor, psicossocial,
cognitivo e afetivo.
Objetivos: A Valência de Animação de Rua - Espaço Extremo é uma estrutura
de acompanhamento de jovens dos 12 aos 15 anos que se encontram em
risco ou situação de exclusão social.

Porto Seguro

Principais Atividades Desenvolvidas: Atividades que visam proporcionar
apoio á integração social do jovem de acordo com as suas características
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pessoais e procurando despistar e diagnosticar os aspetos mais carenciados
de intervenção em termos de saúde, equilíbrio psico-afetivo, socialização e
escolarização.
Objetivos: O CDIJ é uma estrutura que tem como objetivo o
acompanhamento de jovens dos 15 aos 21 anos, que se encontram em risco
ou em situação de exclusão social.

Unidades de Orientação Educativa

Objetivos: Este projeto surge na sequência de uma iniciativa conjunta entre
o Instituto de Segurança Social dos Açores, a Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande, Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe e o Núcleo de
Educação Especial de Rabo de Peixe, em estreita ligação com a Direção
Regional da Educação, com objetivo comum que visa a promoção do sucesso
escolar. A intenção é criar um modelo alternativo de caráter preventivo de
apoio Psico-Pedagógico às crianças do 1º ciclo do Ensino Básico de Rabo de
Peixe, em situação de insucesso, absentismo ou abandono escolar.

Loja Social

Objetivos: A Loja Social que tem por objetivo receber vestuário, calçado,
brinquedos, etc, fornecidos pela comunidade à Instituição, com o fim de
serem posteriormente doadas a indivíduos e famílias carenciadas.
Recebe também cobertores, lençóis, almofadas, toalhas de mesa, toalhas de
banho, brinquedos, malas e todo o vestuário e material que se encontrar em
bom uso.

Banco Alimentar

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande colabora com o Banco
Alimentar Contra a Fome na distribuição de produtos alimentares a famílias
carenciadas residentes na área de intervenção, conforme listagens enviadas
pelo Instituto da Segurança Social dos Açores.
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Farmácia

Principais Atividades Desenvolvidas: Desenvolve ainda várias atividades
junto dos seus utentes como: Medição de parâmetros bioquímicos, tais como,
colesterol, glicémia, triglicerídos e teste de gravidez; Avaliação da tensão
arterial, peso, altura e índice de massa corporal; Recolha de radiografias;
Recolha de medicamentos fora do prazo (VALORMED). Por outro lado,
disponibiliza à população: Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM);
Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), como,
dermocosmética, puericultura, perfumaria.
Objetivos: A Farmácia da Santa Casa da Misericórdia tem como objetivo a
dispensa e o aconselhamento de qualquer produto/medicamento que o utente
necessitar.
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