
EM PARCERIA COM A SERVILUSA 

COMUNIDADE E AUTARQUIA 
INAUGURAM NOVAS INSTALAÇÕES  

DA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA  
D’AJUDA

Em maio, a Servilusa inaugurou as novas instalações da Funerária Nossa Senhora d’Ajuda, em Espinho, 
num momento de partilha com a comunidade representada pelo incontornável Sr. SancebasSr. Sancebas, que continua 

a dar vida ao espaço. O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
Joaquim MoreiraJoaquim Moreira, e do presidente da Junta de Freguesia, Vasco Alves RibeiroVasco Alves Ribeiro, numa cerimónia abençoada 

pelo  padre Artur Pintopadre Artur Pinto.
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As novas instalações da Funerária Nossa Senhora 
d’Ajuda vão permitir à Servilusa abrir as portas 
à comunidade para atividades formativas e de 
caráter social, à semelhança do que acontece 
nas restantes lojas da empresa pelo país.

“A loja de Espinho nunca permitiu, devido à sua estrutura e à 
pandemia, receber a comunidade para iniciativas, como workshops 

ou formações, como acontece noutras lojas das Servilusa”, explica Paula 
Santos, relações institucionais da empresa na zona Norte. Apesar disso, 
acrescenta a relações institucionais, “promovemos inúmeras atividades, 
principalmente no âmbito da formação, através de plataformas digitais”. 
E, nota, “preocupamo-nos sempre em ter um papel ativo na comunidade, 
contribuindo para as suas causas”.

Na área da formação, a Funerária Nossa Senhora d’Ajuda promoveu, 
só no último ano, workshops na área do apoio ao luto e das técnicas de 
gestão de stresse e de gestão emocional, para psicólogos, assistentes 
sociais, educadoras sociais, entre outros profissionais. “A equipa de 
relações institucionais da zona Norte promove ainda a participação da 
comunidade de Espinho em atividades organizadas por outras zonas do 
país, como foi o caso do Congresso Internacional Conversas de Psicologia, 
iniciativa dinamizada pelo psicólogo clínico Vítor Anjos, com o apoio da 
Servilusa, através do colega Luís Matos Cabo, que completou a sétima 
edição a 21 de novembro”, sublinha Paula Santos.

Já no que diz respeito à responsabilidade social, “destaca-se a 
atividade que teve por objetivo ‘agasalhar’ os mais desfavorecidos 
de Espinho, no dia 14 de novembro, no âmbito da qual realizamos a 
entrega de várias mantas e agasalhos à Cruz Vermelha de Espinho”, 
afirma a relações institucionais da Servilusa na zona Norte. E como 
a solidariedade da Servilusa não conhece fronteiras, foi a partir da 

T : Vanessa Bilro

UMA NOVA CASA DE PORTAS ABERTAS 
PARA A COMUNIDADE

Comunidade Paroquial de Espinho, que os colaboradores da zona Norte 
enviaram material escolar para as crianças da Guiné. Como explica 
Paula Santos, “à semelhança de anos anteriores, a equipa de relações 
institucionais da Servilusa na zona Norte aceitou o desafio da Paróquia 
de Espinho e associou-se ao projeto ‘Casa Fiz do Mundo-Guiné’, na 
recolha de material escolar, contribuindo para melhores condições de 
estudo de centenas de crianças.”

Com a inauguração das novas instalações, “a equipa da Servilusa 
da Funerária Nossa Senhora d’Ajuda está já a planear um conjunto de 
atividades para que a comunidade possa usufruir do novo espaço, mas 
também está motivada para continuar a apoiar a atividade da Cruz 
Vermelha e da paróquia em prol dos mais desfavorecidos”, indica a 
relações institucionais da Servilusa. E adianta: “Vamos também iniciar, 
à semelhança do que acontece noutros pontos do país, a oferta aos 
nossos parceiros da higienização por ozono das suas instalações; e, claro, 
os momentos formativos terão continuidade. Aliás, neste âmbito, no dia 
26 de junho, realiza-se um novo seminário através de uma plataforma 
online, neste caso, sobre ‘mediação de morte e suicido na pandemia por 
Covid-19’, ministrado pelo Prof. Dr. Carlos Brás Saraiva e pela Dr.ª Sandra 
Neves, cuja participação estará aberta aos profissionais das instituições 
nossas parceiras aqui em Espinho.” 
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 A Servilusa chegou a Espinho em outubro de 2018 com a aquisição 
da Funerária Nossa Senhora d’Ajuda, uma das mais antigas e 

prestigiadas da cidade, situada junto à Igreja Matriz. Passados quase três 
anos decidiu mudar para um espaço mais digno e com outro tipo de 
ofertas para os seus clientes.  A nova loja da funerária Nossa Senhora 
d’Ajuda foi inaugurada a 11 de maio com toda a pompa e circunstância 
que o momento exigia.

Paulo Rodrigues, gestor da unidade de negócio centro e norte da 
Servilusa, destacou a importância desta parceria e também do novo 
espaço. “Não tínhamos um espaço físico à altura das exigências e 

necessidades da agência e das famílias que nos procuram. Quando 
surgiu esta hipótese decidimos agarrá-la e as forças vivas locais 
responderam com a sua presença na inauguração”, anotou.

Já Paulo Moniz Carreira, diretor-geral de negócio da Servilusa, falou 
de uma política de proximidade e também no plano de expansão da 
empresa para outras regiões do país. “Temos definido um plano de 
expansão para as áreas que identificamos como estratégicas. Queremos 
expandir a empresa nas regiões do Porto, Lisboa e Algarve”, revelou, 
adiantando ainda que a Servilusa vai abrir mais dois crematórios, um em 
Aveiro e outro em Guimarães. “Temos em mente outros investimentos e 
as perspetivas de crescimento são muito positivas. A Servilusa enquanto 
empresa responsável e cumpridora dos seus objetivos vai continuar a 
investir e a crescer, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 
do nosso país”, apontou.

Por sua vez, Carlos Martins, diretor comercial e de marketing, 
desvendou o segredo da decoração da nova loja. “Enquadrámos 
a imagem da Servilusa, mantendo as caraterísticas próprias da 
marca”, explicou Carlos Martins, acrescentando que foi preciso ter em 
consideração “alguns aspetos importantes”. “O placard exterior, por 
exemplo, é exclusivo da Funerária Nossa Senhora d’Ajuda, embora com 
uma referência à parceria com a Servilusa. A cor base é o azul, uma 
evolução do cinzento, que era a marca original da agência. É uma loja 
criada de raiz, mas com pontos comuns com a marca Servilusa, como 
por exemplo as cores interiores. Já o exterior é exclusivo da Nossa 
Senhora D’Ajuda”, disse. 

FUNERÁRIA NOSSA SENHORA D’AJUDA INAUGUROU INSTALAÇÕES 

NOVA LOJA PARA MELHOR  
SERVIR ESPINHO

A 11 de maio, a Funerária Nossa Senhora d’Ajuda, 
da Servilusa, inaugurou as novas instalações 
junto à Igreja Matriz. A i-nova foi conhecer o 
espaço que vai permitir à empresa estar mais 
próxima da comunidade de Espinho.

T:  José Lima  F:  Paulo Magalhães

SR. SANCEBAS: UM CASO SÉRIO 
DE DEDICAÇÃO A ESPINHO

Manuel António Gomes da Silva, conhecido por Sr. Sancebas 
na comunidade espinhense, nasceu a 29 de março de 
1931, no lugar do Rio Largo, em Espinho. Poeta, ator, 
dramaturgo, orfeonista, desportista e, principalmente, 
membro ativo e dedicado à comunidade de Espinho, foi 
convidado há 34 anos para fazer parte da Funerária Nossa 
Senhora d’Ajuda, que hoje pertence, tal como o Sr. Sancebas, 
à família Servilusa. 

Quando aceitou “dar a cara” pela agência, já reformado 
da sua profissão de vendedor, Sancebas não imaginava 
que a sua dedicação à comunidade e, particularmente, 
a confortá-la nos momentos mais difíceis da vida das 
famílias – a perda e o luto – seria algo que o acompanharia 
durante mais de três décadas. Sancebas tornou-se 
num caso ainda mais sério de dedicação a Espinho e a 
comunidade está prestes a retribuir com a inauguração 
de uma praceta com o seu nome perto de sua casa, numa 
homenagem do município. 

Hoje, do alto dos seus 90 anos, Sancebas não tem 
dúvidas de que entrar para a família Servilusa foi o melhor 
para a Funerária Nossa Senhora d’Ajuda e, claro, para a 
comunidade a que tanto se dedica. Continua a ir todas 
as tardes à agência e faz questão de marcar presença 
em todos os funerais, confortando sem pedir nada em 
troca. Foi também, assim, sem pedir nada em troca, que 
partilhou um dos seus poemas, com esta edição especial 
da i-nova.

A MINHA CASA 
Manuel Silva (Sancebas)

Duas janelas com grades
Ao centro a porta d’entrada

Um poema na parede
Quem o lê fica com sede

E pensa que é só fachada.

Era peça de família
E uma parte foi herdada

Havia mais três iguais
Doutros tempos tem sinais

Está sempre bem conservada.

Rés-do-chão casa baixinha
Sem luxos para viver

Meu mester é a fraqueza
Odor que agrada a pobreza

Que eu gosto de receber.

Os amigos mais distintos
P’la amizade que me é dada

Têm salão de visitas
Com mobílias esquisitas
Debaixo duma ramada.

Até nela o sol eu tenho
Que olha muito admirado

Por causa de um jardinzinho
Com um lago e um patinho

E a fonte a cantar meu fado…

E do fundo do quintal
O mar d’Espinho eu abraço

Vejo a Granja e Miramar
Tenho Deus para me ajudar

E rezo no meu terraço

… E ainda vejo os comboios!

Porta de requinte fino…
Só eu dela sou inquilino.

AUTARCAS PRESENTES NA INAUGURAÇÃO 

“PARCERIA VANTAJOSA  
PARA TODOS”
Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, fez questão de estar presente na 
inauguração das novas instalações. O autarca espinhense 
destacou a importância do trabalho feito pela Servilusa, 
através da Funerária Nossa Senhora d’Ajuda, falando 
numa “parceria vantajosa para todos”.   “A passagem 
para o outro mundo é sempre dolorosa e requer um 
acompanhamento muito próximo por parte das empresas, 
como é o caso desta, que tem umas instalações modernas 
e numa parceria que trará vantagens para todos”, realçou 
o autarca de Espinho, que esteve acompanhado pelo 
presidente da junta de freguesia local, Vasco Alves Ribeiro. 
Este último, por sua vez, destacou o facto de o novo espaço 
dar “mais dignidade e privacidade às pessoas”.

PÁROCO BENZEU AS NOVAS INSTALAÇÕES 

“HUMANIZAR ESTES MOMENTOS”
O pároco de Espinho, Artur Pinto, também esteve presente 
na inauguração da nova loja da Funerária Nossa Senhora 
d’Ajuda. “Todos nos apercebemos, nesta fase pandémica, o 
quanto é especial ter um trabalho humano e especializado 
para acompanhar as famílias nestas horas tão difíceis, nas 
quais os funerais se tornaram num ato mais solitário. Por 
isso, ter alguém que para além do seu profissionalismo 
tenha também um humanismo bem marcado para 
transformar um momento difícil num momento humano 
é muito bom”, disse, na altura, o pároco, que se juntou à 
família Servilusa para benzer as novas instalações. 
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