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Concerto e caminhada marcam
aniversário da Misericórdia de Barcelos
MISERICÓRDIAS
//Nuno Dantas
____________________
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Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (SCMB) celebra no hoje sábado o seu
519.º aniversário. Para
assinalar a data, tem levado a cabo várias iniciativas. No passado fim-desemana, organizou um
concerto sacro de temática mariana e uma caminhada solidária.
Na sexta-feira, o ensemble
vocal Moços do Coro deu
um concerto na Igreja da
Misericórdia, intitulado
“Reflexos do Olhar de Maria”, como forma de honrar Nossa Senhora da Misericórdia. No serão musical, a assistência pôde ouvir obras de épocas distintas e diferentes compositores – de Giovanni Pierluigi Palestrina, passando
por Anton Bruckner, até
Paulo Banaco –, selecionadas a preceito, para representar cada momento.
“No mês de Maria, dificilmente teríamos melhor
opção do que esta atuação
inédita em Barcelos do ensemble Moços do Coro”,
afirmou o provedor da
Misericórdia de Barcelos.
Nuno Reis lembrou, ainda,
que “é importante que a
Santa Casa assuma, cada
vez mais, uma vertente de
promoção da cultura”.
Não é todos os dias que se
traz ao nosso concelho
um concerto de música
sacra com a qualidade
daquele a que tivemos
oportunidade de assistir”,
salientou.

Meio milhar
na caminhada
No domingo, cerca de 500
pessoas participaram, na
Caminhada Solidária que
aliou desporto e solidariedade, numa jornada de
boa disposição, companheirismo e simbolismo.
Utentes e colaboradores
da instituição, órgãos so-

ciais, bem como a restante
comunidade barcelense,
associaram-se ao evento
que teve um percurso de
cerca de sete quilómetros
– entre a Igreja da Misericórdia e o Jardim Velho.
Foram feitas sete paragens, cada uma delas com
representação de cada
uma das obras corporais
de Misericórdia, através
de quadros construídos
pelas crianças e leitura
associada. A atividade
assinalou também o Dia
Internacional da Família
(Educação da Infância).
“Queríamos, nesta iniciativa, congregar várias
pessoas, oriundas das
diferentes respostas sociais da instituição, mas
com uma organização
muito centrada, neste caso, na educação na infância. Ainda assim, contámos também com muitas
pessoas das áreas da saúde, das pessoas idosas, da
formação e, sobretudo,
conseguimos que a comunidade em geral se associasse a esta caminhada”,
disse no final, o provedor,
Nuno Reis, que conside-

rou a caminhada “um sucesso!”. A inscrição era
gratuita, mas os participantes foram convidados
a entregar um bem alimentar, para ajudar a “dar
de comer a quem tem fome”.

Colaboradores
homenageados
Hoje mesmo, sopram-se
as velas pelos 519 anos da
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Na cerimónia, cerca de quatro
dezenas de colaboradores
vão ser homenageados
pela instituição, que reconhece o contributo e a dedicação de quem, nos

últimos 15, 20, 25 e 30
anos, se dedicou à instituição e contribuiu para a
concretização da sua
missão, a de “Cumprir as
Obras de Misericórdia”.
Assim, pelas 15h30, realizar-se-á uma Eucaristia
de Ação de Graças, na
Igreja da Misericórdia. No
seguimento, decorrerá,
então, um momento de reconhecimento profissional.

