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ATIVIDADES EM 2014 

Realizou-se no passado dia 28 de Março a Assem-

bleia Ordinária da Santa Casa da Misericórdia de 

Loulé para discussão e aprovação do relatório de 

atividades e contas de gerência do ano de 2014. 

Aberta a Assembleia foi feita uma exposição da 

actividade da Misericórdia durante o ano transac-

to. Como principais tarefas da Instituição, foi real-

çada a dinamização das respostas existentes, com 

o objectivo de bem servir a comunidade e em har-

monia com o espírito tradicional da Misericórdia, 

com a sua maior atenção no apoio aos mais ca-

renciados e fragilizados, concretizando o projecto 

de 2013 que consistia no aumento do número de 

refeições da Cantina Social, passando de 80 para 

100 refeições diárias. 

O Serviço de Apoio Domiciliário, sofreu também 

alterações no seu funcionamento, uma vez que 

passou a ser prestado aos utentes, de segunda-

feira a domingo, incluindo feriados. Para isso foi 

necessário contratar uma nova equipa, constituída 

por duas novas colaboradoras e melhorar a frota 

automóvel da Instituição, com a aquisição de duas 

novas viaturas, para a deslocação das colabora-

doras aos domicílios dos utentes. 

Prosseguindo o objectivo de melhorar os serviços, 

em especial os da cozinha e alimentação, a Mise-

ricórdia contratou em Abril do ano passado, uma 

técnica de nutrição que, entre outras funções, pas-

sou a fazer a avaliação nutricional e a adaptação 

da dietas às necessidades  dos utentes, a elabora-

ção da ementa semanal, a gestão das reclama-

ções relacionadas com a alimentação e o controlo 

da higiene e segurança alimentar da Instituição. 

De salientar, que ao longo de 2014 a Misericórdia 

desenvolveu mais atividades de animação sociocul-

tural com o objectivo de promover o envelhecimen-

to ativo. A Instituição pretende com o  desenvolvi-

mento das várias atividades, promover a autono-

mia dos seus utentes e fomentar as relações entre 

os seus pares. Tendo em conta os bons resultados, 

os benefícios e a grande adesão a essas ativida-

des, muitas são de manter, tais como cinema, jo-

gos, hora do conto, piqueniques, festas temáticas, 

passeios, visitas culturais e religiosas, atividades 

física e motora e os ateliers de expressão plástica e 

cognitiva. Para além das muitas atividades desen-

volvidas na Instituição, participamos ainda a convi-

te de outras entidades ou em parcerias com as 

mesmas, em vários convívios, festas e bailes, tendo 

ainda sido proporcionado aos utentes mais de du-

as dezenas de passeios no exterior da Instituição. 

Com vista a estimular os domínios, mental, físico, 

pessoal e social, contribuindo para uma melhoria 

da qualidade de vida dos idosos, foram implemen-

tadas também atividades lúdicas e sensoriais com 

o objectivo de promover o convívio, socializar e 

manter a mobilidade dos utentes. 

Posto à votação o primeiro ponto de trabalhos, foi 

o mesmo aprovado por unanimidade. 

De seguida passou-se ao segundo ponto de ordem 

de trabalhos, com a apresentação das contas de 

gerência de 2014, nas quais se verificou um resul-

tado líquido de 326 743,47 Euros, que postas à 

votação foram também aprovadas por unanimida-

de, findo o que foi encerrada a respectiva assem-

bleia. 

O Provedor 

Manuel Semião 
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A Igreja da Misericórdia, onde se inaugurou em 
Setembro de 2013 o Núcleo Museológico desta 
Instituição, tem estado a ser alvo de reabilitação 
desde Outubro de 2012. Nessa data iniciou-se a 
limpeza e conservação do retábulo do altar-mor 
datado de 1700, e, que é uma das primeiras ma-
nifestações do barroco nacional no Algarve. 

Entretanto, como se verificou que chovia no corpo 
central da igreja, suspendeu-se a obra referida e 
procedeu-se à substituição do telhado, tecto em 
madeira e respectivas estruturas de sustentabilida-
de, já que não ofereciam a segurança e isola-
mento requeridos. 

Foi construído um novo coro alto, com escada de 
acesso pela igreja, assim como se reparou o 
guarda-vento existente, tendo sempre a preocupa-
ção de respeitar na íntegra o traçado, materiais e 
técnicas de construção em todas as intervenções. 

Quanto ao retábulo do altar-mor e trono inserido 
no nicho, conseguiu-se na primeira fase 
(continuada em Setembro de 2013) começar a 
retirar incrustações em gesso, pregos oxidados e 
pinturas com purpurinas, cal branca e azul, exis-
tentes sobre a policromia e talha dourada origi-
nais. 

Estes trabalhos foram suspensos em Março de 
2014, e, agora numa segunda fase, iniciada há 
três meses continuou-se a limpeza dos repintes 
atrás nomeados que, nesta altura, está quase 
concluída, quer no corpo do retábulo, quer no 
nicho e respectivo trono. Também se começou a 
consolidação dos vários elementos desagregados 
e em falta.  

Paralelamente, iniciaram-se obras de limpeza nos 
dois altares colaterais e no da sacristia, o que 
também se tem revelado uma tarefa bastante ár-
dua e morosa, para retirar as camadas de repin-
tes grosseiros. 

O frontal da mesa do altar-mor, forrado a papel 
a imitar tecido adamascado, está a ser estudado, 
para possível recuperação do trabalho bastante 
interessante que foi encontrado debaixo daquela 
colagem. 

Esta intervenção está a decorrer com o Núcleo 

Museológico aberto ao público com o horário: 

Terça a Sábado das 10h às 14h. 

IGREJA DA MISERICÓRDIA 

Exemplos do Restauro a decorrer: 

Altar colateral direito antes do restauro. 

Pormenores atuais. 

Pormenores do Altar da sacristia.  

Antes  Atualmente 

Pormenores do Altar da sacristia.  

Atualmente Antes  
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FORMAÇÃO 2015 

FORMAÇÃO Nº  DE HORAS Nº DE COLABORADORES 

Primeira Intervenção 10 8 

Material de Proteção- Boas Práticas 1 9 

Primeira Intervenção - Reciclagem 8 14 

Formação Inicial 35 13 

Regras Básicas de Segurança 2 12 

1ª ação - Conceitos Gerais de Higiene e Segurança 
no Trabalho 

4h 12 

2ª ação - Conceitos Gerais de Higiene e Segurança 
no Trabalho 

4h 12 

Prevenção de úlceras de pressão 1h30 14 

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, com o 

objetivo de responder aos desafios profissionais e 

tendo em conta a melhoria do desempenho dos 

seus colaboradores, no primeiro semestre de 

2015, apostou na formação dos seus colaborado-

res e desenvolveu 8 ações de formação.  
 

Estas ações foram realizadas em articulação com 

entidades formadoras externas (Centro de Saúde 

Local, K- Med) e com recurso aos formadores in-

ternos da própria Instituição, envolvendo um total 

de 94 colaboradores. Na totalidade, a Instituição 

já beneficiou de 65,5 horas de formação.  

Ações de Formação desenvolvidas no 1º semestre  

Fotografias exemplificativas de algumas formações 
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Para além de uma alimentação equilibrada, tal 

como já foi mencionado no Boletim anterior, nº5, 

a prática de exercício físico também é muito impor-

tante para os diabéticos. Fazer uma correta combi-

nação das duas será uma forma de controlar os 

níveis de glicémia, principalmente logo no início da 

deteção da doença. Estudos revelam que fazer al-

gum exercício físico (ex. caminhadas) depois das 

principais refeições ajuda a baixar os níveis de gli-

cémia. 

Para além disso a prática de exercício físico conduz 

a uma sensação de bem – estar físico e mental. 

 

A intensidade e o tipo de exercício físico, devem ser 

de acordo com a personalidade, situação clinica e 

a idade do diabético e nunca se deve iniciar a prá-

tica de exercício sem o parecer médico. Quando 

praticar exercício físico, deve levar sempre um ali-

mento rico em glicose (para evitar hipoglicémias).   

 

A prática de exercício físico traz muitas vantagens 

ao diabético, entre as quais se pode destacar: 

  √ melhora a sensibilidade à insulina; 

  √ aumenta o consumo de glicose, reduzindo a 

necessidade da administração de insulina ou de 

antidiabéticos orais; 

  √ contribui para a redução de massa gorda e 

permite a regulação do peso corporal; 

  √ reduz o risco de doenças cardiovasculares; 

  √ reduz o risco de hipertensão arterial. 

EXERCÍCIO FÍSICO 

Contudo é sempre importante ter em atenção a 

pessoa e sua condição física.  

 

Exercícios físicos mais recomendados: 

 √ Caminhada; 

 √ Natação; 

 √ Ciclismo; 

 √ Dança; 

 √ Hidroginástica; 

 √ entre outros. 

 

 

Caso não seja possível uma prática muito exausti-

va de exercício físico, podemos optar sempre por 

dar um passeio diário, caminhar cerca de 30 mi-

nutos de manhã e 30 minutos à tarde e aos pou-

cos ir aumentando a intensidade. 



BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ | 7 

A exposição a períodos de calor intenso pode con-
duzir a desidratação, agravamento de doenças 
crónicas, esgotamento, golpe de calor ou mesmo 
a morte.” (DGS, 2010) 

Entre os grupos de pessoas mais vulneráveis en-
contram-se as pessoas idosas, portadores de do-
enças crónicas e as crianças nos primeiros anos de 
vida. 

Medidas gerais de prevenção para a população: 

* Permaneça duas a três horas por dia, especial-
mente entre as 13 horas e as 16 horas, num local 
mais fresco; 

* Feche janelas e estores entre as 13 horas e as 16 
horas, de modo a evitar a entrada de calor; 

* Faça com que ocorra circulação de ar (abrindo 
janelas e portas com moderação), entre as 8 horas 
e as 11 horas e entre as 18 horas e as 21 horas; 

* No período de maior calor tome um duche de 
água tépida (atenção – evitar duches gelados após 
exposição ao calor durante longos perídos, pois 
pode causar hipotermia); 

* Evite a exposição solar entre as 11 horas e as 17 
horas (caso saia à rua, deverá procurar zonas res-
guardadas do sol); 

* Utilize, sempre que sair à rua, protector solar 
com índice de protecção igual ou superior a 15 
nos adultos, e igual ou superior a 20 nas crianças 
e pessoas de pele clara (estas também devem utili-
zar sempre chapéu e óculos escuros); 

* NUNCA deixe crianças, doentes ou pessoas ido-
sas dentro de veículos expostos ao sol; 

* Utilize roupa solta, de preferência algodão e de 
cores claras; 

* Assegure-se que tem água potável e gelo em ele-
vadas quantidades; 

* Aumente ingestão de água e líquidos não alcoó-
licos e sem açúcar (sumos naturais de fruta), mes-
mo sem ter sede (deverá ingerir pelo menos 1,5 
litros de água por dia); 

* Elabore ementas com elevado teor de água e 
ricas em sais mineirais (frutas, legumes crus, sopa 
e pão). Devem fazer-se refeições leves e mais fre-
quentes, evitando refeições pesadas e condimenta-
das; 

* Caso sejam identificados sintomas/sinais de gol-
pe de calor tais como alteração do comportamen-
to habitual, grande faqueza ou fadiga, dificuldade 
em se mobilizar, tonturas, vertigens, náuseas, vó-
mitos, cãibras musculares, temperatura corporal 
elevada, sede e dores de cabeça, deverá: 

 a) Levar a pessoa para um local fresco e climati-
zado ou refrescar o espaço; 

 b) Avaliar a temperatura corporal através de ter-
mómetro; 

 c) Refrescar a pessoa o mais rapidamente possível 
através de: 

  - Um duche de água tépida; 

  - Deitando a pessoa e envolvendo-a com  toalhas 
húmidas; 

  - Dando água a beber se a pessoa estiver consci-
ente; 

  - Não utilizar aspirina ou paracetamol; 

 d) Se a pessoa não apresentar melhoras contacte 
o Número Nacional de Socorro (112) ou Saúde 24 
(808 24 24 24); 

 e) No caso da pessoa estar incosciente ou com 
contracções corporais involuntárias (espasmos), 
não dar líquidos e ligar 112. 

 

Adaptação baseada nas Circulares Informativas “Ondas de 
calor – medidas de prevenção – Recomendações dirigidas à 
população” e “Plano de Contingência para ondas de calor – 
Recomendações para estabelecimentos de acolhimento de 
Idosos.”Direcção-Geral da Saúde (28/06/2004 e 
21/07/2010) 

Para mais informações visite Direcção-Geral da Saúde: 
www.dgs.pt – áreas “Proteja-se do Calor” e “Especial Verão” 

 

 

ONDA DE CALOR 

http://www.dgs.pt
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Esta rubrica é para todos aqueles que resistem aos 
anos e que mantêm uma longevidade acima da 
média. 

É com muito orgulho que a Santa Casa da Miseri-
córdia de Loulé, divulga que tem três centenários 
nas nossas respostas sociais, dois na ERPI (Lar) e 
um no Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

O Sr. António Fome, utente do Serviço de Apoio 
Domiciliário, celebrou o seu centésimo sétimo ani-
versário no dia 6 de Março, festejando-o na Santa 
Casa da Misericórdia de Loulé. Vive no seu domi-
cílio, é viúvo e sempre residiu em Loulé. Fez tropa 
em Lisboa, e quando era novo trabalhou numa 
carpintaria em Loulé onde aprendeu o ofício de 
marceneiro.  

 

É sempre muito hospitaleiro, e quando recebe al-
guém em casa, tem sempre umas bolachinhas à 
espera dos convidados.  

 

Nota-se que é um homem cheio de força interior, 
rodeado de uma família que o ama e o acarinha 
muito. 

 

Vive numa casa pitoresca, rodeado de fotografias 
da família e amigos que demonstram os anos já 
passados.  

 

Mesmo com o avançado da idade, ainda mantém 
uma boa qualidade de vida, anda com ajuda de 
uma bengala, consegue desfazer sozinho a sua 
barba, e conserva o hábito de ler o jornal diário, 
por forma a manter-se atualizado e informado do 
que se passa no mundo. 

 

Em conversa com o Sr. Fome, ele conta-nos que 
fez muitas viagens, por vários países, tais como 
Brasil, Vietname, Japão, Macau, Marrocos, Vene-

zuela, diz com muito orgulho “Eu já corri o mun-
do…”, mas a idade já não deixa recordar-se de 
pormenores, nem das histórias que viveu. 

  

É um homem de fé, pelas imagens que do Papa 
João Paulo II e do Papa Francisco, que lhe fazem 
companhia durante os dias.   

OS NOSSOS CENTENÁRIOS! 
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Também para o Sr. Francisco Zorro, utente da 
ERPI, 2015 é um ano especial, pois celebra o seu 
centésimo aniversário no dia 29 de Julho. É natu-
ral de Loulé (Cabanita), foi canteiro de profissão, 
e trabalhou até aos 70 anos. Frequentou a esco-
la, mas nunca fez o 4.ºano, refere que naquele 
tempo as coisas eram bem diferentes, para estu-
dar tinha de percorrer três quilómetros a pé, com 
sol ou com chuva todos os dias tinha de ir. Os 
pais também não tinham muitas condições para 
que ele pudesse estudar, pois eram três irmãos 
(um mais velho do que o Sr. Francisco Zorro e 
outro mais novo) e todos tinham de trabalhar no 
campo com os pais.  

 

Casou com uma senhora, com a qual teve três 
filhos, mas ela adoeceu e acabou por falecer. 
Mais tarde voltou a casar-se. Tem três filhos mui-
to presentes na vida do pai, cinco netos e muitos 
bisnetos, mas não consegue enumerar.  

 

O Sr. Zorro, até há pouco tempo colaborava nas 
atividades de animação e ia aos passeios exterio-
res organizados pela Instituição. Neste momento 
já não é tão participativo, mas ainda socializa 
com restantes utentes, contribuindo para o bom 
ambiente da sala de convívio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas simples, que nasceram numa altura de 
muito trabalho, com poucos cuidados de saúde e 
com diversas dificuldades económicas, cujo desti-
no quis que assistissem a vários episódios históri-
cos e ultrapassassem a faixa dos 100 ANOS. 

 

A todos um bem-haja!  

OS NOSSOS CENTENÁRIOS! 

A Dª Mª Antónia Simão celebrou o seu centési-
mo aniversário no dia 17 de Maio do ano pre-
sente. É nossa utente de Lar há 4 anos e meio, 
foi emigrante em França e tem duas filhas. A 
esta utente a idade já não sorri da mesma for-
ma que aos nossos senhores, a Dª Mª Antónia 
encontra-se com um estado de saúde mais frá-
gil e necessita de apoio para realizar todas as 
suas atividades de vida diárias.  

| 9 
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No passado dia 24 de Abril de 2015, recebemos 

a visita de várias entidades na nossa Instituição, 

no âmbito da "Rota Loulé Social", promovida pela 

Câmara Municipal de Loulé, que visa promover 

uma articulação entre diversas instituições. 

As instituições/ entidades participantes, tiveram a 

oportunidade de conhecer um pouco da história 

da nossa Instituição e de visitar as nossas instala-

ções. 

ROTARY CLUB DE LOULÉ 

No dia 19 de Fevereiro de 2015, recebemos a 

ilustre visita do Rotary Clube de Loulé. Foi com 

imenso agrado que recebemos a sua Presidente, 

Dra. Selma Cazes.  

“ROTA LOULÉ SOCIAL” 

|10 

No dia 5 de Junho, o grupo o Grupo de Trabalho 

sobre envelhecimento ativo, coordenado pelo Nú-

cleo Distrital de Faro da EAPN, com o apoio do 

Município de Loulé organizou uma Mesa Redonda 

subordinada ao tema “Envelhecer no Algarve: Que 

Futuro?”, na Biblioteca Municipal de Loulé. 

Esta Mesa Redonda contou com o apoio da nossa 

Misericórdia. 

“ENVELHECER NO ALGARVE: QUE FUTURO?” 
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A ideia de vir para um Lar, nem sempre é fácil 
assim como a adaptação a uma Instituição, horá-
rios, colegas de quarto, etc. 

A Animação Sociocultural tem um papel funda-
mental para que os idosos se adaptem a esta no-
va casa e a uma nova etapa das suas vidas. 

Através dos passeios, festas, atelieres, ginástica,  
entre outras atividades, os utentes conhecem a 
Instituição e, outras pessoas de forma descontraí-
da e ocupada, conseguindo lidar com o dia-a-dia 
e integrar-se no meio, com o intuito de um enve-
lhecimento ativo e de bem-estar, objetivo para 
que  trabalhamos prioritariamente. 

Durante este 1º semestre do ano, tivemos uma 
variedade de opções de animação para os nossos 
utentes, tais como: enterro do entrudo; festas, 
passeios, atelieres, ginástica, concertos de música, 
jogos tradicionais, sessões de esclarecimento. 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Hora do Conto Jogos Tradicionais ao ar livre 

Cartazes das atividades semanais na SCMLoulé 

|11 

Atividades alusivas à Páscoa 
Estimulação cognitiva 

Jogo do Bingo 
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Ginástica, Centro 

Comunitário Vale 

Silves 

Festa de S. João, Lar da Tôr Festa de S. Pedro, Misericórdia de Loulé 

Festa de Sto. António, Centro Comunitário de Estoi 

VII Encontro de Quadras 

Populares Seniores, SCM 

Albufeira 

Baile da Pinha, Ass. Social e Cultural da Tôr 

Casa de Repouso, 

“O Faraó” 

Enterro do Entrudo 

ATIVIDADES | PASSEIOS | FESTAS 

|12 
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V Piquenique entre Instituições do Algarve, Alte 

“Igualmente Diferente”- Projeto de Animação Sociocultural do 

IEFP, Serviço de Formação Profissional de Faro 

Sessão de  

esclarecimento 
sobre Alimentação 

ATIVIDADES | PASSEIOS | FESTAS 

|13 

139º Aniversário da Sociedade Filarmónica dos Artistas de Minerva 

Dia Internacional da 

Dança, Fundação 

António Aleixo 

Passeia ao Santuário de Fátima 
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SOBREMESA 

BOLO DE  NATAS E CHOCOLATE 

INGREDIENTES: 

6 ovos 

2 pacotes de natas 

2 chávenas de açúcar 

3 chávenas de farinha 

1/2 chávena de óleo 

2 colheres de fermento em pó 

Raspa de limão ou laranja 
 

Recheio: 

2 tabletes de chocolate 

50 g de margarina 

1 lata de leite condensado 

 

PREPARAÇÃO: 

Batem-se as gemas com o açúcar. Juntar as natas, o 
óleo, as raspas de limão ou laranja e a farinha. Mexer 
bem. 

Bater as claras em castelo e juntar ao preparado ante-
rior. 

Untar a forma do bolo com manteiga e farinha e levar 
ao forno a 1500  durante 55 minutos. 

Deixar arrefecer. Partir o bolo em três partes. Numa das 
partes rechear com chocolate e nas outras com o leite 
condensado cozido. 

Cobrir o bolo com o restante chocolate. 

PRATO PRINCIPAL 

BACALHAU ASSADO NA BRASA COM          
PIMENTOS E TOMATES ASSADOS 

Receita da colaboradora Caridad Caballero 

INGREDIENTES: 

BACALHAU 

2 postas de bacalhau  

graúdas e demolhadas  

4 batatas médias  

4 ovos  

 

SALADA DE PIMENTOS E TOMATES ASSADOS 

1 pimento verde  

1 pimento vermelho  

1 pimento amarelo  

1 tomate grande  

1 cebola roxa  

sal qb  

oregãos qb  

 

 

PREPARAÇÃO: 

Assado o bacalhau, desfaz-se em lascas.  

Cortam-se os pimentos, os tomates e a cebola aos bo-
cados e tempera-se a gosto. 

Retirar a pele das batatas, descascar o ovo e cortar tudo 
em rodelas. 

Juntar alho picado e salsa a gosto. 

Receita da colaboradora Rute Matinhos 

|14 
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Em chegando o mês de Junho 

Eu vou ver campos e marés 

Não há mês mais divertido 

Que o dos Santos Populares. 

 

Primeiro vem o Santo António 

Ver as suas noivas casar 

Há manjericos nas janelas 

E sardinhas para assar. 

 

Depois vem o São João 

Com seus arcos e balões 

Solta-se então as fogueiras 

E batem mais os corações. 

 

Por fim chega o São Pedro 

Com as suas chaves na mão 

Abre portas, fecha portas 

É a sua profissão. 

 

Assim termina este mês 

Eu nestes Santinhos tenho fé 

Que abençoem este belo Lar 

Da Santa Casa da Misericórdia de Loulé. 

SANTOS POPULARES 

Ó São Pedro, Ó São Pedro, 

Meu Santinho do altar 

Ninguém te deita a mão 

Vamos à Festa festejar. 

 

Ó São Pedro, Ó São Pedro 

Que és rei das alegrias 

Trazes aqui prá festa 

Estas lindas raparigas. 

 

O São João e São Pedro, 

São os reis dos manjericos 

Dai-me a minha saúde 

Que eu não posso aguentar isto. 

 

 

VERSOS A S. PEDRO 

Autoria: D. Isabel M. Leiria  Autoria: D. Felismina Matinhos  

CANTINHO DO POETA 



BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 

PASSATEMPOS 

1. Ordene as Letras e Forme as Palavras 2. Descubra a Saída deste Labirinto 

3. Sopa de Letras de 

Países 


