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Hoje, como há séculos atrás, as Misericórdias sempre tiveram um papel muito importante na 

vida das populações mais necessitadas. 

Os tempos mudam, mas nos momentos mais difíceis da vida das pessoas, têm sido as Misericór-

dias e outras IPSS, que lhes valem prestando-lhes as ajudas mais elementares. 

Foi assim nos primórdios da criação das Misericórdias (século XVI) e continua a ser em pleno 

século XXI, especialmente depois da crise instalada nos últimos dois anos, na sociedade portuguesa. 

Tendo consciência das enormes dificuldades económicas e financeiras que muitas das famílias de Loulé estão a viver, 

principalmente depois de 2008, pelo desemprego a que os seus membros estão sujeitos, a Misericórdia de Loulé aderiu 

de imediato ao Programa de Emergência Alimentar, mais conhecido por “cantinas sociais”, passando a distribuir 65 

refeições confecionadas diariamente, sete dias na semana, a famílias de carência comprovada. 

Por estarmos sempre preocupados em abraçar todas as causas sociais, procurando minorar o sofrimento do próximo, 

não podíamos ter deixado de aderir ao citado programa, fornecendo um certo número de refeições para além das proto-

coladas, tal como já vinha acontecendo, sempre com o intuito de “dar de comer a quem tem fome”. 

O Provedor 

Manuel Semião 

Mensagem do Provedor 
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Santa Casa da Misericórdia de Loulé, é uma associação de fiéis constituída na ordem jurídica canónica, com o 

objetivo de satisfazer carências sociais e praticar atos de culto católico da doutrina e moral cristãs. Adquiriu 

personalidade jurídica civil, e está reconhecida como Instituição Privada de Solidariedade Social. É membro 

fundador da União das Misericórdias Portuguesas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé tem como respostas sociais o Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de 

Apoio Domiciliário e Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, Unidade de Longa Duração e Cantina Social. 

Para a Terceira Idade, esta Instituição dispõe de uma capacidade de 127 utentes em estrutura residencial, 40 

para a valência de Centro de Dia, 59 utentes são apoiados pelo SAD e 10 utentes pelo ADI (Apoio Domiciliá-

rio Integrado). De suporte à Comunidade, temos a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração com 

capacidade de 21 internamentos e 65 utentes na Cantina Social.  

Instituição 



Durante o ano a Santa Casa da Misericórdia de Loulé, enquanto organização que visa con-

tribuir para uma sociedade cada vez mais aberta e inclusiva, aderiu a uma nova atividade de 

cariz social, criando mais uma valência que visa dar resposta às necessidades emergentes de 

uma população, cada vez mais carente de bens elementares. A valência “Cantina Social” faz 

parte de um Rede Solidária de Cantinas Sociais no âmbito do Programa de Emergência 

Alimentar e do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Solidariedade e da Seguran-

ça Social e a União das Misericórdias Portuguesas. Este novo serviço permite disponibili-

zar às pessoas e famílias mais carenciadas o acesso a refeições diárias 

para consumo no domicílio, todos os dias da semana, apoiando os 

que mais precisam (idosos com baixos rendimentos, famílias que se 

encontrem em situação de desemprego ou com filhos a seu cargo, 

pessoas com deficiência, entre outras…), por forma a minorar o 

impacto da atual crise económico-financeira.  

2º Ano da Abertura do Hospital de Loulé  

Abertura da Cantina Social 
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Após 2 anos da abertura do Hospital de Loulé e da Unidade de Cuidados Continuados de Longa 

Duração, esta entidade tem estado cada vez mais a afirmar-se no Concelho e arredores. 

No Hospital de Loulé, são cada vez mais as especialidades e serviços, que pretendem ir ao encon-

tro das necessidades da população, para estar “Sempre mais Próximo.” 

Relativamente à Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração, é destinada a doentes com 

processos crónicos que apresentam diferentes níveis de dependência e graus de complexidade, que 

não possam ser prestados no domicílio, numa perspetiva articulada de intervenção em rede, man-

tendo, sempre que possível, os utentes no seu enquadramento social e comunitário. 
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No dia internacional da Proteção Civil (1 de Março de 2012) 

foi realizado na Instituição, com as entidades: Serviço Munici-

pal de Proteção Civil de Loulé, Bombeiros Municipais de 

Loulé, GNR, ECRA (Equipa Canina de Resgate do Algarve), 

um exercício de simulacro interno, com o objetivo de assegu-

rar uma resposta adequada a uma situação de emergência real. 

mente com utilidades, que se vão refletir no bem-estar dos 

utentes. Queremos desde já agradecer à Worten pela iniciati-

va, e valorizar as entidades privadas, ao apoiarem as Institui-

ções de Solidariedade Social. 

A Worten contemplou a nossa 

Instituição com o valor de 

1000€ em eletrodomésticos, 

relativos a uma campanha de 

solidariedade. 

Sabendo muitas vezes, das difi-

culdades que as Instituições 

enfrentam, é sempre generoso 

receber um donativo, principal-

Simulacro na Instituição 

Worten oferece eletrodomésticos 
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Preparação da Equipa de Segurança, 

coordenado pelo Delegado de Segurança  

Incêndio no 4º Piso 

Evacuação dos Utentes  

Equipa Canina de Resgate do Algarve 

Equipa de  Resgate 

- AREA SOCIAL 



Há quanto tempo está a desempenhar funções na S.C.M.L? 

Sensivelmente desde Janeiro de 2011, portanto há dois anos. 

Em que consiste o seu trabalho na Instituição? 

Baseia-se na criação de um inventário atualizado dos bens culturais móveis desta Instituição. Abrange diversas 

vertentes, procurando através das fichas que estou a fazer, dignificar cada um dos objetos, valorizá-los e se pos-

sível tentar apontar diversas soluções para a sua conservação. Durante essa recolha, reúno toda a informação 

possível sobre um determinado objeto, o que às vezes é um bocado complexo porque posso obter mais tarde 

outras informações, quer na parte descritiva, quer na identificação e lá vou eu recomeçar ou acrescentar mais 

qualquer coisa. 

Mas acrescentar, porque entretanto o objeto tem uma história? 

Não todos, mas alguns foram catalogados e já foram alvo de um ou dois inventários. 

Já no séc. XIX se tinha feito um apanhado sobre parte da ourivesaria, onde há regis-

tos muito imprecisos sobre determinados objetos. Depois, na década de 90 do séc. 

XX, também se fez um outro inventário, de ourivesaria e metais, mas praticamente é 

só fotográfico e não tem nada da história do objeto, resume-se a uma informação 

imediata. Para outra categoria, por exemplo para a imaginária, existe um outro rela-

tório, mas esse ainda mais sucinto porque só tem a altura e a fotografia; em alguns 

casos, nem tem a identidade da imagem. 
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Entrevista 

-  CULTURA—ENTREVISTA 
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Nome: Maria Helena Pacheco Machado dos Santos 

Naturalidade: S. Sebastião da Pedreira – Lisboa 

Experiência Profissional – Professora 2º Ciclo 

   - Reformada há 12 anos 

Vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Loulé 

Reverso – Bandeira Real  

Anverso – Bandeira Real  

Por que razão houve essa necessidade? 

O Sr. Provedor perguntou se eu estaria em condições de o ajudar a pôr mãos à obra, a recolher toda a informa-

ção possível sobre o Património na Santa Casa, instrumento fundamental na afirmação desta instituição, e até 

mesmo da cidade de Loulé, porque aí até se podem atrair novos públicos, que ao absorverem esse Património 

Cultural, também o ajudam a divulgar, ou seja, dá-se mas também se recebe. Então, é nesse sentido que eu 

estou aqui, nesse desafio, e farei aquilo que me for possível. 
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O que se pretende fazer com os bens e Património da S.C.M.L? 

Bem, primeiro estamos a inventariá-los, a separá-los pelas diversas categorias e, depois 

de os classificar, surge o registo em papel e também em suporte digital. No suporte de 

papel, em que a informação está mais desenvolvida, cada uma das fichas tem sempre 

uma indicação de qual é o estado em que se encontra a peça. Para que, quem futura-

mente consultar este trabalho, possa ter indicações sobre os elementos do acervo que 

podem ser restaurados. Neste momento já foram intervencionadas duas pinturas sobre 

tábua, três pinturas sobre tela e três imagens policromadas. Vai-se devagarinho, con-

forme a disponibilidade financeira. 

 

Em que condições se encontra o espólio da S.C.M.L? 

Alguns casos com muita falta de limpeza e conservação, a precisar de restauro. E, todo 

o acervo, com falta de local expositivo digno e seguro sob vários aspetos. Não me refi-

ro só à segurança contra roubo e vandalismo, etc., mas também às condições climáti-

cas. Todas essas peças antigas sofrem muito com as diferenças de temperatura e de 

luz. Basta irmos a um museu qualquer e verificarmos as condições que lhes  

proporcionam. Portanto, há vários fatores para os objetos se conservarem, e estes dois 

que agora apontei são prioritários. 

Para si, e conhecendo minimamente a história da Misericórdia de Loulé, qual é a importância 

desta Instituição na memória e cultura dos Louletanos? 

Acho que é bastante importante. A Santa Casa da Misericórdia deve estar a fazer 500 anos de existência. A de 

Lisboa, pioneira, foi fundada pela Rainha D.ª Leonor em 1498 e, várias outras se lhe seguiram. Portanto, a de 

Loulé deve ter aparecido durante o séc. XVI. Tem tido um papel relevante junto da população, desde sempre, 

no plano assistencial. Também o era nas tradições religiosas, mas estas têm desaparecido. Por exemplo, a pro-

cissão da Quinta-feira Santa à noite, que saía da Igreja da Misericórdia, não se realiza desde os anos 80 do séc. 

séc. XX. E até a veneração pela Nossa Senhora dos Pobres, também já não se sente nestas novas gerações. No 

entanto, nunca é demais tentar reforçar a imagem desta Santa Casa, através da divulgação da cultura como uma 

das suas áreas de intervenção, correspondente ao compromisso de pôr em prática o bem-estar. O Compromis-

so das Santas Casas também fala no bem-estar de cada um e, através da divulgação da cultura, consegue-se um 

bem-estar pessoal, promovendo a dignificação do ser humano através dessa valorização cultural. 

Nossa Senhora do Leite (ou dos Pobres)  

Calvário  
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Já estão previstos planos para a Igreja da Misericórdia, situada nas traseiras do Hospital de Lou-

lé? 

Até tem sido bastante interessante! É mais um desafio! Há cerca de dois meses surgiu uma proposta da Câmara 

Municipal de Loulé para abrir a Igreja ao público. Só que deram um prazo até 2 de Fevereiro, prazo impossível 

de cumprir. Antes, tinha-se pensado, quando o edifício da Santa Casa tivesse obras, que uma das salas seria jus-

tamente para o espólio de que estamos a falar. Ao surgir esta proposta, transferiu-se esta ideia para a Igreja da 

Misericórdia, só que, não vai abrir no prazo estabelecido. Para se fazer a conservação e o restauro do seu inte-

rior é necessário bastante tempo. A Igreja está bastante danificada, desde o telhado (chove lá dentro) até aos 

quatro altares existentes, que foram alvo de vários restauros anacrónicos que prejudicaram a talha dourada 

setecentista, pela aplicação de, e desculpe o palavrão, “catramolhos” em gesso, pregos, purpurina, cal branca e 

azul e até o corte da talha dourada, fatores inadmissíveis a meu ver. Se as questões financeiras permitirem, vai 

continuar a ser intervencionada, para ser mais um polo cultural em Loulé, mais um motivo de orgulho para os 

louletanos. 

Durante o seu trabalho de investigação com certeza que vai aumentando o seu conhecimento 

sobre a S.C.M.L. Tem conhecimento de alguma história interessante, com o olhar do Séc. XXI?  

Tem sido interessante, tenho ficado mais enriquecida. Ao ler vários registos, também vi que 

havia formas de pensar que já evoluíram um pouco, dada a formação que se exige hoje, 

situações que lemos nas atas que, se acontecessem agora, seriam um bocado caricatas, mas 

que naquela altura era vulgar (início do séc. XX, por exemplo). As pessoas iam trabalhar 

com toda a boa vontade, mas às vezes, por não terem um determinado comportamento 

cívico e deontológico essencial, a situação tornava-se insustentável e tinha que ser sanciona-

da. 

Agora para terminar, uma questão sobre o voluntariado senior. Uma vez 

que está reformada, e que tem mais tempo para aproveitar a aposentadoria, por que razão 

aceitou o convite para colaborar com a sua área de formação inicial na S.C.M.L? 

Em certa medida porque concordo com o voluntariado senior, isto é, desde que não colida com a criação de 

postos de trabalhos dos mais novos, por isso é preciso um certo tato nessa situação. Depois, como já disse 

mais atrás, aceitei para partilhar e tentar ajudar, dando um pouco dos meus conhecimentos. Tentando fazer 

aqui qualquer coisa que já vi realizada em vários pontos do nosso país, e também para pôr ao serviço da comu-

nidade o que tive o privilégio de receber na juventude, quer na minha formação académica, quer na família a 

que pertenço. Se o vou conseguir… é um ponto de interrogação; se não o conseguir, pelo menos serve de pista 

para aqueles que quiserem pegar neste trabalho e dar-lhe continuidade. Basicamente, o que estou a fazer é um 

contributo para um trabalho que venha a ser realizado mais tarde.  

Nossa Senhora e o Menino  
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I Encontro—Desafios e Perspetivas para uma nova velhice e                   

II Encontro—Bem Viver, Bem Envelhecer: Boas Práticas 

O ano 2012 foi o Ano Europeu  do Envelhecimento Ativo e da Soli-

dariedade entre Gerações. O envelhecimento ativo pode significar 

para as pessoas mais velhas a oportunidade de continuarem  a 

desempenhar um papel ativo na sociedade, de partilharem as suas 

experiências e sabedoria, e de viverem as suas vidas de maneira sau-

dável, independente e preenchida. E, também, um tempo para reali-

zar sonhos e ser feliz... 

Nesta perspetiva a Misericórdia de Loulé organizou um Encontro 

designado "Desafios para uma nova velhice”, que teve lugar no dia 

29 de Fevereiro no auditório da Biblioteca Municipal de Loulé, juntamente com o Grupo de 

Trabalho subordinado à temática do envelhecimento ativo, desenvolvido por um conjunto de 

Instituições da Região do Algarve e coordenado pelo Núcleo Distrital de Faro da EAPN.  

O colóquio analisou várias políticas sociais destinadas à população sénior e apresentou práticas 

institucionais que podem ser replicadas nos vários Municípios e Instituições. Este I Encontro 

foi um êxito, tivemos lotação máxima da sala e vieram vários técnicos interessados na temática 

desde o concelho de Alcoutim até Lagos. 

Para terminar o Ano Europeu de Envelhecimento Ativo, realizou-se 

no dia 10 de Dezembro em Lagos o II Encontro – Bem Viver, Bem 

Envelhecer: Boas Práticas. Pretendeu-se dar a conhecer junto de 

outras Entidades e População sénior do Distrito de Faro, as ativida-

des desenvolvidas ao longo do ano, por entidades como o Centro 

Paroquial de Cachopo, Centro Paroquial de Paderne, a Santa Casa 

da Misericórdia de Albufeira, Portimão, Loulé e Lagos e o Centro 

Comunitário António Aleixo, bem como uma experiencia do Muni-

cípio de Lagos. 
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No início do Ano Letivo 

2011/2012 iniciamos um Pro-

jeto dominado por “Adotar um 

Avô/Neto” com a Escola E.B. 

2,3 Padre João Coelho Cabani-

ta - Loulé e a Santa Casa da 

Misericórdia de Loulé. 

Este projeto consiste em 

“adotar” um avô ou avó e res-

petivamente um neto ou neta e, 

a partir de um primeiro encon-

tro, criam-se laços de amizade e 

troca de saberes e experiências 

muito interessantes. 

O projeto tem sido um suces-

so, porque além de incentivar 

valores como: solidariedade 

entre gerações e respeito pelo 

próximo, também se propor-

ciona aos clientes da institui-

ção, principalmente àqueles 

que não têm família, momen-

tos de carinho e ternura. 

Após a iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, dar oportunidade 

às Instituições Sociais a estarem presentes nos Mercadinhos de 

Outono de 2012. A Santa Casa de Loulé participou no evento, nas 

várias temáticas: Artesanato Tradicional/Livro e Colecionismo/

Artes; e Artesanato com reutilização e reciclagem/Prazeres e 

Experiências. Estivemos ainda presentes na Feira Popular de Lou-

lé (em Julho) e no Mercadinho de Solidariedade da Câmara Muni-

cipal de S. Brás de Alportel. 

Projeto “Adotar Avô/Neto” 

Presença na Feira Popular de Loulé, Mercadinho de Outono de Loulé e no 

Mercado Solidário em S. Brás de Alportel 
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No dia 10 de Agosto a Misericórdia de Loulé celebrou o seu 17ºAniversário, das instalações 

que estamos sediados. Para assinalar o dia, realizámos uma festa onde estiveram presentes 

algumas das Instituições amigas do Concelho como: Santa Casa da Misericórdia de Boliquei-

me e a Associação Social e Cultura da Tôr. Durante a tarde, não faltou a boa disposição e 

animação com uma cantora acompanhada à guitarra, dois acordeonistas e uma fadista. 

17º Aniversário do edifício da S.C.M.L  

Bolo de Aniversário do 17 

anos da S.C.M.L.  

Entrega da oferta da S.C.M.L. à Misericórdia de 

Boliqueime  
Atuação da Fadista Liliana Mendes 

Utentes de várias Instituições durante a Festa de 

Aniversário da S.C.M.L. 
Festa do 17º Aniversário da  S.C.M.L. 



Página 11 

BOLETIM INFORMATIVO DA S.C.M. DE LOULÉ  - ANIMAÇÃO 

Durante o ano foram várias as atividades organizadas de modo a integrar e incentivar a partici-

pação dos clientes em atividades que promovam a qualidade de vida na 3ª idade, com o objeti-

vo geral de que o cliente institucionalizado é parte integrante da sociedade e tem capacidades e 

motivação para desenvolver as mais variadas atividades de forma a saber envelhecer bem e de 

modo saudável. Pretendemos que os clientes desenvolvam as suas capacidades e potencialida-

des, através da realização de um conjunto de ações, que proporcionem momentos de convívio, 

de interação e de integração na sociedade. Tais como: 

Atividades ao longo do Ano 2012 

Tarde de Acordeão  Torneios de jogos de Mesa  II Encontro/Piquenique na Fonte de Alte 

Marcha no Parque Municipal de Loulé  Museu Municipal de Portimão 

Passeio de comboio da CP até Fuseta  

Festa de S. Martinho  

Festas dos Santos Populares 

Hora do Conto – Projeto LEIA  
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A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, todos os anos propor-

ciona aos seus colaboradores um passeio, por forma a fortalecer 

os laços de companheirismo e espírito de equipa e de grupo 

entre as colegas.  Este ano foram três as opções: ao Cruzeiro do 

Guadiana, ao Badoca Park e ao Zoomarine. Esta iniciativa é fei-

ta há cinco anos e é anual. Este tipo de atividades são uma mais-

valia tanto para a entidade como para as colaboradoras, e reflete

-se no crescimento do número de adesões. 

Passeio das Funcionárias 

Workshop de Danças do Mundo 

Para finalizar o último trimestre do ano realizamos um Work-

shop de Danças do Mundo. O evento foi um grande sucesso. 

Estiveram presentes a Santa Casa da .Misericórdia de Portimão 

e Lagos; o Centro Paroquial de Paderne e Cachopo; a Fundação 

António Aleixo e a Misericórdia de Loulé. Após uma tarde bem 

passada a dançar, seguiu-se um lanche convívio entre todas as 

Instituições. Nesta atividade estiveram presentes 105 idosos. 

Workshop de Danças do Mundo  

Cruzeiro/Subida no Rio Guadiana 

Zoomarine—Albufeira 

Safari no Badoca Park 
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A Santa Casa da Misericórdia de Loulé organizou uma exposição 

fotográfica, no átrio da Biblioteca Municipal de Loulé, durante todo 

o mês de Dezembro. Teve como participantes a Santa Casa da Mise-

ricórdia de Lagos e de Portimão, o Centro Paroquial de Cachopo e o 

Centro Paroquial de Paderne. A mostra resultou de um trabalho 

desenvolvido com os utentes das várias 

instituições, em que cada participante 

foi convidado a tirar uma fotografia e a 

desenvolver uma narrativa a partir 

dos temas “Momentos (e)ternos”. Para tal, foi utilizada o Photovoice, 

um método inovador de intervenção social que recorre à imagem 

e à voz, como instrumentos de valorização pessoal e social. Os 

trabalhos refletem as experiências, vivências, desejos e criativida-

de de cada participante, projetando a sua visão da realidade e das 

suas experiências. 

Todos os anos a Misericórdia propõe um desafio às funcio-

nárias da Instituição. Este ano não foi exceção, e a propos-

ta lançada foi Árvores de Natal, com materiais recicláveis. 

A resposta ao desafio foi imediata e os resultados foram 

superiores ao previsto. Todas as árvores foram criativas e 

aplicados vários materiais recicláveis 

Exposição Fotográfica “Momentos (e)ternos”  

Concurso Interno—Arvore de Natal Ecológica 

Árvores Recicláveis 

Exposição  fotográfica no átrio da Biblioteca 
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Festa de Natal dos Utentes 

Almoço de Natal de Colaboradores 

Todos os anos a Mesa Administrativa celebra um almoço de natal para 

os colaboradores da Instituição. Esta iniciativa tem como objetivo não 

só festejar a quadra natalícia, como promover o companheirismo entre 

colegas e Mesa Administrativa. Neste almoço convívio, são convidados 

os colaboradores que já não se encontram no ativo, com o intuito de 

manter uma relação de proximidade e amizade, fazendo prevalecer o 

espírito tradicional do compromisso da Santa Casa da Misericórdia. 

O Pai Natal chegou mais cedo à Misericórdia de Loulé, e a Festa 

de Natal dos utentes, teve várias animações e visitas por parte 

de várias entidades. Para alegrar a tarde dos utentes, tivemos o 

Grupo Coral da Universidade Sénior de Loulé; a Fadista Liliana 

Mendes, algumas Sras. com Cânticos de Natal e o Acordeonista 

David Alves. E, como todas as Festas de Natal, não faltaram as 

ofertas de Natal para todos os utentes da Instituição!! 
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Amorosa delícia de iogurte e bolachas 

Ingredientes: 
 

1 chávena de açúcar 

2 pacotes de iogurte natural 

bolachas Maria molhadas em café q.b. 

1 colher de sopa de canela 

1 colher de sopa de chocolate em pó 

 
Confeção: 
 
Misture os iogurtes com o açúcar e faça camadas alternadas de iogurte e bolacha. 

Leve ao frio. No topo deste semifrio coloque a canela e o chocolate em pó. 

Bom Apetite!!  

Cantinho do Poeta 

Dedicado a António F. Aleixo  

O grande poeta Aleixo 

Que ficou no coração 

Todos se lembram o que ele era 

Menos que foi tecelão 

Era amigo do meu pai 

Com quem ele trabalhou 

O poeta algarvio 

Que no coração ficou 

O grande poeta Aleixo 

Que ao mundo deixou planos 

Ele hoje ainda vive 

Na alma dos louletanos  

 

Quem sabe meu pioneiro 

Se nesta história não fica 

O Alfredo Marceneiro 

Junto ao miúdo da bica  

 

Autoria— Isabel Leiria 
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Culinária 



Passatempos 

ScmLoule 

 

Instruções: Para brincar com o 

jogo do Caça Palavras, encontre 

no diagrama ao lado as palavras. 

Boa diversão!! 

Reps: (Horiz.) CLOROFILA; FOTOSSÍNTESE; 

GAS CARBÓNICO 

(Vert.) CADEIA ALIMENTAR; OXIGÉNIO 

Rua Teixeira Gomes, S/n | 8100 – 629 LOULÉ 

Telefone: 289 411 222 | 044 Telemóvel: 961937499 Fax:289411122 

email: scmloule@mail.telepac.pt  facebook.com/SantaCasaLoule 
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Descubra as 7 diferenças 

e pinte o desenho. 


