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Porquê  “Horizonte”? 

No horizonte contemplamos a beleza do Criador, o convite em ir mais além. Quando nos aproximamos, temos a sensação que 

ele se afasta, contudo ele está sempre lá. .. O segredo de alcançar o horizonte está em perceber o valor das pequenas coisas, 

acreditar no esforço, pôr empenho no que se faz, fazer o que se deve, o que é necessário, não recuar. Estar sempre a caminhar… 

   Da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, quando o sol passa a linha do horizonte, parecendo penetrar nas águas mansas, 

no azul celestial do mar imenso, podemos vislumbrar um espetáculo sem par, com diferentes matizes: amarelos, alaranjados, 

vermelhos….Este cenário repete-se, porém um dia não é igual ao outro. Assim é a vida na Santa Casa... 

  O “Horizonte” surge com matizes de esperança, com cores fortes e quentes… Esses matizes estão em todas as pessoas que 

trabalham e dão o seu melhor. 
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