
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇAO PELOS  

425 ANOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE 

 

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande foi fundada em 28 de fevereiro 

de 1593, com o objetivo de praticar a solidariedade social, sendo classificada 

como uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social. 

No passado mês de fevereiro esta Instituição celebrou mais de quatro séculos 

de existência, mais precisamente 425 anos de história, trabalho e dedicação ao 

serviço da comunidade. Tem exercido a sua atividade no concelho da Ribeira 

Grande, abrangendo a maioria das suas freguesias. 

Está filiada na União das Misericórdias Portuguesas e é uma das instituições 

fundadoras da URMA – União Regional das Misericórdias dos Açores. 

A Santa Casa tem hoje, tal como no passado, um papel muito relevante na 

economia local e no domínio social, sendo uma das maiores empregadoras do 

concelho da Ribeira Grande, com mais 200 colaboradores. 

Na área social, tem mais de 30 valências, no apoio aos idosos – onde se destaca 

o apoio domiciliário, o centro de dia e o centro de convívio, mas também no apoio 

às crianças e jovens – com as creches e jardins de infância, e, não menos 

importante, no apoio comunitário. 

Ao longo dos anos, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande tem 

desenvolvido uma atividade social, meritória e de excelência, motivo pelo qual 

tem distinguida por várias instituições de renome, tais como: 

• Liga dos Bombeiros Portugueses; 

• União das Misericórdias Portuguesas. 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande;  

• Presidência do Governo Regional dos Açores; 

• Especial Bênção Apostólica de Sua Santidade o Papa João Paulo II; 



 
 
 

É por isso mais do que justa e merecida a homenagem aqui efetuada pelo 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, a todos os utentes, 

colaboradores, irmãos, voluntários e membros dos órgãos sociais da Santa Casa 

da Misericórdia da Ribeira Grande, pelo excelente trabalho desenvolvido e 

enorme contributo social dado à comunidade da Ribeira Grande. 

Os desafios são enormes, quer ao nível da gestão rigorosa dos seus recursos 

humanos, financeiros e patrimoniais, mas, sobretudo, no aumento e na melhoria 

dos serviços prestados à sociedade. 

Mas os méritos pelo trabalho desenvolvido ao longo de mais de quatro séculos 

devem ser reconhecidos neste voto de congratulação. 

Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições 

regimentais, propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

reunida em sessão plenária no mês de abril, que seja aprovado um Voto de 

Congratulação pelos 425 anos da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande 

Do presente voto, deve ser dado conhecimento à mesa administrativa e da Santa 

Casa Misericórdia da Ribeira Grande, à URMA e à União das Misericórdias 

Portuguesas. 

Horta, Sala das Sessões, 18 de abril de 2018. 

 

 


