
Mensagem aos colaboradores do CSPNSA 
 

             Centro Social Paroquial de Nª Srª da Anunciada, Setúbal, 16 de Março de 2020 
 
 
Caríssimos colaboradores, 
 
 

Dada a situação excepcional que estamos a viver, motivada pela pandemia de 
COVID-19 venho expressar-vos a minha estima, consideração e reconhecimento pelo 
esforço e dedicação que tendes manifestado nos vários serviços e responsabilidades 
que vos estão confiados. Este tempo que estamos a viver pede que estejamos unidos 
neste esforço de dimensão nacional e internacional para darmos o nosso melhor na 
resposta a este grande desafio que enfrentamos. 

 

Acompanho permanentemente a situação na nossa instituição num diálogo muito 
próximo com a Direcção, com a Directora de Serviços e com os Coordenadores dos 
vários equipamentos. Vamos ajustando as nossas decisões em função do evoluir da 
situação e das orientações das autoridades portuguesas. 

 

A situação no E.R.P.I. (Lar de idosos) merece-nos uma atenção muito especial. 
Estamos a fazer todos os esforços no sentido de garantir a continuidade do serviço que 
prestamos a estas pessoas em situação de fragilidade que estão ao nosso cuidado. Já 
foram tomadas algumas medidas, como a suspensão das visitas e a deslocação de co-
laboradores de outras valências para o Lar. Deixo uma palavra de comunhão, de incen-
tivo e de confiança aos que nos vários serviços de tantas formas asseguram e irão as-
segurar o serviço aos nossos idosos. 

 

O Senhor é a nossa força, o nosso alento e n’Ele encontramos consolação, ale-
gria e paz. Tenho-vos muito presente nas minhas orações e especialmente na celebra-
ção diária da Missa que ofereço por todos os que me estão confiados. Convido-vos a 
termos presente nas nossas orações de uma forma especial todos os que estão infec-
tados, as suas famílias, os que deles cuidam, os profissionais de saúde, todos os que, 
de tantas formas, estão ao serviço de todos, sem esquecer os nossos governantes e 
responsáveis das instituições, que sejam assistidos pela luz do Espirito Santo nas suas 
decisões e acções. Que sempre prevaleça a lógica do amor, a promoção do bem co-
mum e a prioridade no cuidado dos mais frágeis. 

 

  Que Deus Nosso Senhor vos abençoe, vos assista sempre a intercessão de Nª 
Srª da Anunciada, nossa padroeira e de S. José, patrono da Igreja Universal. 
 
 

                                     Pe Fernando Paiva 

                (Pároco de Nª Srª da Anunciada e Presidente da Direcção do CSPNSA, Setúbal) 


