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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SINES 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 5 

 

 
Instituição privada de solidariedade social, fundada antes de 1910, sendo 
em 24 de Outubro desse ano aprovado pelo Ministério da Tutela o então 
chamado 1º compromisso da misericórdia que viria a ser revogado por 
outro publicado em 30.12.1948. 

 

Espécie de estatuto, este documento estabelece os direitos e obrigações da 
Misericórdia, com realce para a responsabilidade de manter o Hospital con-
celhio, a assistência na maternidade e a assistência a idosos. 

 

Também a Santa Casa da Misericórdia de Sines, sofreu grandes transfor-
mações após Abril de 1974. 

 

Logo nesse ano abriu um Jardim Infantil O Capuchinho Vermelho, que 
recebe nesta altura 60 crianças. 

 

Porém, é no campo de apoio à 3ª idade que a Misericórdia de Sines desen-
volve hoje a sua actividade mais importante, nas instalações do Sanatório 
Pratz, que por legado do Sr. José Pratz de 27 de Janeiro de 1916, foram 
cedidos à Vila de Sines, tendo passado a ser ali recebidas pessoas idosas e 
carenciadas. 

 

Assim acontecia em 21.06.1945, data em que ali estavam internadas 10 
pessoas, conforme consta de auto de Cessão lavrado entre a Câmara Muni-
cipal de então e a Junta Central da Casa dos Pescadores, feudo do Sr. Hen-
rique Tenreiro. 
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Nesse auto, o representante do Senhor Tenreiro, assumia a responsabilidade 
pela manutenção dos dez internados e em aumentar o seu número. 

 

Tal foi a atenção  que deram aos idosos necessitados, que em Abril de 
1974, apenas recebiam 14 utentes e em condições precárias. 

 

Hoje, e graça à dinâmica imprimida desde então pelas respectivas direc-
ções, serve 60 idosos dos dois sexos, com muito melhores condições em 
todos os aspectos. 

 

Para confirmá-lo pode referir-se que actualmente 16 pessoas aguardam 
lugar para serem admitidas. 

 

Ao mesmo tempo, mais outras doze, todos os dias levantam lá comida que 
levam para casa. 

 

Hoje mesmo, 25 de Abril de 1984, será inaugurado um edifício para 10 
casais, o que irá permitir a admissão dos que estão em espera. 

 

Como outras instituições, também a Misericórdia luta com dificuldades, 
pois a titulo de informação pode dizer-se que o subsidio recebido mensal-
mente do Centro Regional de Segurança Social para o Lar de Idosos, não 
dá, tão pouco para suportar os encargos com o pessoal do mesmo, o qual 
juntamente com o do Jardim de Infância, é de 33 trabalhadores. 

 

Só com o apoio da Câmara Municipal e o dinamismo da sua Direcção que 
tem conseguido o ápio de outras entidades e conta sempre com a ajuda e 
carinho de toda a população, tem sido possível melhorar e engrandecer a 
sua acção. 

 

Por toda esta actividade no campo da Infância e sobre tudo no apoio a ido-
sos, fundamentalmente após Abril de 1974, a Santa Casa da Misericórdia 
de Sines é digna merecedora da Medalha de Mérito Municipal.  
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No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Município em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue a António Amaral da Silva, 
representante da Direcção da Misericórdia, por Francisco Maria Pereira do 
Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984 


