
Programa das celebrações do dia Mundial da Saúde

As celebrações do dia mundial da saúde na Assembleia da República são a continuação 
de um vasto programa que tem a seguinte calendarização:

Dia 7 de Abril

- No dia 7 de Abril (domingo), pelas 11H00, em Fátima, vai celebrar-se uma missa 
internacional com a participação direta de crianças, em distintas ocasiões da cerimónia. 

No que concerne à Oração Universal, as crianças vão ter uma intervenção com o 
seguinte conteúdo: 

“Por todos nós aqui reunidos, por todas as crianças e todos os doentes do mundo, 
pedimos a nossa Senhora de Fátima, neste dia mundial da saúde, uma bênção especial 
para ajudar a aliviar a dor e o sofrimento dos que mais precisam”. 

Esta missa vai ser transmitida diretamente pelo canal CMTV.

O conteúdo da Consagração a Nossa Senhora vai ter outra formatação mais 
dilatada.

- Nesse mesmo dia, em Roma, vai decorrer uma outra cerimónia presidida por Sua 
Eminência Cardeal D. José Saraiva Martins em cadeia de união à nossa iniciativa.

- Nesse mesmo período, também em solidariedade e em cadeia de união à presente 
iniciativa, no Hospital Pediátrico de Coimbra, vai decorrer um outro evento para 
assinalar esse dia e simultaneamente reconfortar muitas das criancinhas que se 
encontram internadas nesse estabelecimento hospitalar. Crianças de vários 
estabelecimentos escolares vão estar presentes e participar na animação. São várias as 
instituições a colaborarem no evento que vai decorrer neste Hospital. Incluem-se entre 
outras as seguintes instituições: a Liga dos Amigos dos Pequeninos do Hospital, 
Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, entre muitos outros 
estabelecimentos escolares de crianças. 

- No período da tarde do mesmo dia, na capela do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, vai decorrer uma cerimónia religiosa por intensão de todos os doentes do 
mundo. Vão assistir ao ato, doentes internados nesse Hospital, crianças de várias escolas 
e elementos pertencentes ao “corpo de saúde” desse Estabelecimento Hospitalar.

- É pertinente referir que crianças da Comunidade Juvenil São Francisco de Assis, (uma 
instituição de referência que acolhe crianças em situação de risco), vão estar envolvidas 
não só em Fátima como também em Coimbra e vão estar acompanhadas pela Fundadora 
dessa instituição, a “Madre” Maria Teresa Serra Granado.

- Com a colaboração de algumas Embaixadas portuguesas, noutras partes do mundo,
vão decorrer em Estabelecimentos Hospitalares desses países, cerimónias simbólicas em 
solidariedade e simultaneamente em cadeia de união a todas as nossas iniciativas 
realizadas em Portugal.



Dia 9 de Abril

Cerimónia a ter lugar no Auditório da

Assembleia da República

É para Portugal e para todos os portugueses, uma enorme Honra, ter a Assembleia da 
República (Casa da Democracia de todos os portugueses) também em solidariedade e 
em cadeia de união com as nossas iniciativas da celebração do dia mundial da saúde.

- Para o dia 9 de Abril, apresentamos o seguinte calendário para ter lugar na Assembleia 
da República:

- 11H00 abertura da cerimónia, (Queremos ter a Honra que a mesma seja presidida por 
Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República de Portugal).

- Entrega de um Ramos de flores pela “Madre” Teresa à entidade que preside ao ato.

- Apresentação dos cumprimentos por Luís Andrade, promotor e defensor dos Direitos 
Humanos e uma curta intervenção que terá a finalidade de fazer o enquadramento das 
celebrações do dia mundial da saúde.

- Seguidamente cinco crianças farão a leitura de uma mensagem contextualizada no dia 
mundial da saúde. Cada uma das crianças representará um continente de forma que
simbolicamente fique o mundo todo unido.

- Para fecho da cerimónia (Queremos ter a Honra que a mesma fique a cargo da 
Excelentíssima Presidente da Comissão para a Saúde).

As crianças pertencem a estabelecimentos de diferentes regiões do país e são 
acompanhadas por professores e algumas delas pelos respetivos pais.

É oportuno referir que esta cerimónia na Assembleia da República, tem tanto de 
simplicidade como tem de grandeza simbólica.

“Um dia” a Humanidade saberá reconhecer o seu verdadeiro “significado” e ficará 
imensamente grata a Portugal.



É relevante deixar expressa a seguinte informação:

Todas estas ações relacionadas com as celebrações do dia mundial da saúde, vão ficar 
registadas e o seu conteúdo, juntamente com outros, servirá para a edição de uma 
publicação/livro que vai reverter na íntegra para o Programa Alimentar Mundial (PAM) 
da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A título de exemplo, apresentam-se alguns exemplos, de outros conteúdos que 
igualmente vão servir para a referida publicação:

- Uma homenagem mundial a Santo António, no contexto dos Direitos Humanos, 
decorrer em países dos cinco continentes e contou com a prestimosa colaboração de 
Embaixadas portuguesas, Nunciaturas e muitas entidades eclesiásticas. Foram 
constituídas várias cadeias de união internacionais. Em Portugal ocorreram cerimónias 
em todos os lugares de referência a Santo António.

- Uma homenagem à Rainha Santa Isabel no contexto dos Direitos Humanos decorreu 
em Coimbra junto ao seu Túmulo.

- Homenagem em Roma, a Sua Santidade Papa Bento XVI e a Sua Eminência Cardeal 
D. José Saraiva Martins no contexto dos Direitos Humanos. 

- Homenagem ao Prémio Nobel da Paz D. Ximenes Belo na Capela da Universidade de 
Coimbra, no contexto dos Direitos Humanos.

- Entre outros eventos destacam-se os que ocorreram no Auditório da Universidade de 
Aveiro, Panteão Nacional com a participação de crianças de um Agrupamento de 
Escolas de Lisboa, entre outros.

- No passado dia 24, decorreu uma cerimónia religiosa por intensão de todos os pobres 
do mundo. 
Como convidados de Honra foram convidadas as seguintes entidades: 

Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas
Chefe do Estado Maior do Exército
Chefe do Estado Maior da Armada
Chefe do Estado Maior da Força Aérea

- Está neste momento a ser preparada uma homenagem mundial a São Francisco de 
Assis. Várias entidades eclesiásticas de Portugal e do estrangeiro, já se disponibilizaram 
para o efeito.

- Um outro evento internacional vai ser preparado, envolvendo Portugal e Espanha. As 
Forças Armadas Portuguesas e todos os municípios de um Distrito vão estar envolvidos 
além de duas regiões de Espanha que fazem fronteira com Portugal.



- Com a colaboração de Universidades vamos envolver todos os países do mundo 
(universidades), cada uma delas, participará com uma simples mensagem sobre a fome e 
extrema pobreza no mundo que servirá de conteúdo para a referida publicação.

- Muitas mais entidades portuguesas vão colaborar nesta iniciativa envolvendo 
entidades e personalidades internacionais.

- Apresentam-se mais alguns exemplos, entre muitos outros, de entidades a quem vai ser
solicitada uma mensagem neste mesmo contexto: a sua Excelência Excelentíssimo 
Presidente da República, Sua Excelência Excelentíssima Presidente da Assembleia da 
República, a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Presidência 
do Conselho de Ministros, Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal da Justiça, 
Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária, a todos os 
constitucionalistas portugueses.

- É ainda pertinente referir que dentro das muitas personalidades internacionais a 
convidar, incluiu-se o atual Papa Francisco e o Prémio Nobel da Paz Barack Obama. 
Algumas instituições já se ofereceram para serem elas a formalizarem o convite a estas 
duas personalidades para escreverem uma mensagem que reverterá a favor da 
erradicação da fome e da pobreza no mundo.

- É ainda intenção envolver todas as Embaixadas estrangeiras representadas em 
Portugal.

- Será ainda solicitada a colaboração de Sua Excelência Excelentíssimo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros para a formalização de alguns dos convites, nomeadamente das 
Embaixadas e outros convites internacionais.

- Considerando que este trabalho é para o bem comum, revertendo a favor da 
Humanidade, todas as entidades ou individualidades que já foram convidadas, têm
colaborado de forma gratificante e exemplar.

- É ainda pertinente referir duas questões:

1. Os convites são transversais a todos os quadrantes da sociedade.

2. Algumas ações que vão decorrer em Portugal, pelas suas características 
permitem angariar alguns fundos. Esses fundos vão reverter para instituições de 
solidariedade social de Portugal, nomeadamente: casas de pobres, lares da
terceira idade, entre outras instituições carenciadas.

Todos os apoios para uma causa desta natureza serão bem-vindos.

Luís Eduardo Afonso Andrade

Promotor e defensor dos Direitos Humanos


