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NATAL 
O Provedor 

Manuel Semião 

De novo chegamos ao fim de mais um ano que, 

como sempre, deixa para trás uma série de coisas 

boas e outras menos boas, que com o andar dos 

tempos se sucedem a uma velocidade vertiginosa. 

Enquadrado na mesma época celebra-se o Natal 

que é o período mais festivo de todo o ano. Por to-

do o lado é a época em que se enfeitam as ruas 

com luzes e presépios e, todas as pessoas convivem 

com os familiares para saborearem em conjunto a 

ceia de Natal. É a festa da família, altura de matar 

saudades, de conviver e recordar a infância. 

Os que não podem estar presentes, comunicam-se 

telefonicamente, ou enviam cartões de boas festas 

e encomendas, para festejar a quadra natalícia, e 

as crianças esperam ansiosas a hora de abrir os 

presentes. E tudo isto porque se comemora o nasci-

mento de Jesus, no dia 25 de Dezembro de cada 

ano. À luz da história e dentro do ambiente judaico, 

também se vivia muito em família e esperança da 

vinda de alguém, que trouxesse um novo modo de 

viver. O Povo de Deus ansiava mais a libertação 

total do pecado e o mal do mundo, do que a liber-

tação política ou social. A vinda do Senhor, o Mes-

sias, seria salvadora para todos os homens. 

Esta esperança era vivida de um modo particular-

mente intenso pelos que tinham mais fé, eram mais 

pobres e se voltavam para Deus como única espe-

rança. 

Celebrar o nascimento de Jesus é viver a alegria da 

presença de Deus no meio de nós. Façamos festa 

em família e ajudemos todos os homens a viverem 

este valor, assente na fé cristã. 

Por tudo isto e porque é Natal, gostava de relem-

brar o poema de Miguel Torga: 

 

“Ninguém o viu nascer. 
Mas todos acreditam 

Que nasceu, 
É um menino e é Deus. 

 
Na Páscoa vai morrer, já homem, 

Porque entretanto cresceu 
E recebeu 

A missão singular 
De carregar a cruz da nossa redenção. 

 
Agora, nos cueiros da imaginação, 

Sorri apenas 
A quem vem, 

Enquanto a Mãe 
Também 

Imaginada, com ele ao colo, 
Se enternece 

E enternece os corações, 
Cúmplice do milagre, que acontece 

Todos os anos e em todas as nações.” 
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IGREJA DA MISERICÓRDIA 

A segunda fase das obras de limpeza, conservação 
e restauro, terminou no passado dia 4 de Setem-
bro. 

Durante esta intervenção, foi detetada uma inva-
são de formiga branca no coro alto, guarda- vento 
e nas duas paredes adjacentes, pelo que foi con-
tratada uma firma especializada, que realizou a 
respectiva desinfestação. O guarda- vento, como 
estava completamente estragado foi substituído 
por um novo. 

No altar- mor, depois de limpos e consolidados os 
elementos do retábulo e trono do nicho, procedeu-
se à reintegração cromática e aplicação de folha 
de ouro fino, nos locais que apresentavam lacunas 
que dificultavam uma leitura mais correta e apela-
tiva do conjunto. 

Também nos dois altares colaterais e no da sacris-
tia, conseguiu-se obter um outro impacto visual 
com esta reabilitação. 

Brevemente, vai ter início a conservação e restauro 
dos três frontais das mesas dos altares mor e cola-
terais, intervenção esta que se prevê bastante deli-
cada e morosa. 

Depois 

Antes 

Altar colateral direito 

Depois 

Antes 

Altar colateral esquerdo 

Altar da Sacristia Pormenor da glória do trono do altar-mor 

Depois 

Antes 

Depois 

Antes 
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NATAL—PRESÉPIO 

A representação da natividade remonta ao tempo 

dos primeiros cristãos. Mas, foi apenas no Natal de 

1223, quando S. Francisco de Assis reevocou o 

nascimento de Jesus, numa gruta de Greecio na 

Itália, que se iniciou a história do Presépio fora das 

Igrejas e Mosteiros, ao espalhar-se pelos palácios e 

outras casas senhoriais. No entanto, foi preciso 

chegar ao séc. XVIII para que se vulgarizasse, tal 

como hoje o conhecemos. 

Em Portugal, desde o séc. XVI que há descrições de 

presépios em capelas, oratórios e também em pa-

lácios reais e senhoriais. A tradição foi-se alargan-

do rapidamente, ao que se pensa, através da ativi-

dade desenvolvida pelas ordens religiosas, ao 

construírem imagens e promoverem o seu culto, 

dentro das próprias comunidades. 

No panorama artístico europeu, o presépio portu-

guês é uma das manifestações mais interessantes, 

devendo muito pouco às influências externas, base-

ando-se na, hoje quase desconhecida, tradição 

oficinal de figuras modeladas em barro. 

O Presépio representa a Sagrada Família e costu-

ma-se montar no inicio do Advento, ainda sem a 

imagem do Menino Jesus (só é colocada na noite 

de Natal) e com as dos três Reis Magos (se as hou-

ver) ainda longe da cabana, ou gruta (só no Dia 

de Reis se colocam à entrada). 

O Presépio tradicional algarvio é bastante diferen-

te, simples e armado em escadaria, com o Menino 

Jesus de pé, no alto. Os degraus são cobertos por 

toalhas rendadas e bordadas, com o Menino rode-

ado de “searinhas”, laranjas e flores. O “deitar as 

searinhas” no dia 8 de Dezembro, dia de Nossa 

Senhora da Conceição, é, ainda, um ritual deseja-

do e vivido no barrocal e na serra. 

O Núcleo Museológico desta Santa Casa, tem em 

exposição um Menino Jesus em marfim, trabalho 

indo-português do séc. XVII, que costumava estar 

exposto, nesta época natalícia, numa almofada ou 

na caminha que o acompanha. 

Para o ano falaremos da Árvore de Natal. 

Boas Festas!!! Feliz Natal!!! Presépio Algarvio– séc. XX 

Presépio da Basílica da Estrela, Lisboa. 
Machado de Castro– séc. XVIII  

(Barro policromado) Pormenor 

Presépio italiano (o mais antigo que se conhece)  

Barro Modelado em 1250. Pintado em 1370. 
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A Santa Casa da Misericórdia de Loulé é composta 

por várias Respostas Sociais, todas elas direcciona-

das para a população idosa, para o acolhimento e 

prestação de serviços. 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) é 

aquela que tem maior procura por parte da comu-

nidade, trata-se de um equipamento de alojamen-

to colectivo e permanente, que tem como objectivo 

garantir aos idosos que acolhe bem-estar físico, 

mental e social, proporcionando a satisfação das 

suas necessidades básicas e actividades instrumen-

tais de vida diária. 

A Instituição, após análise das necessidades e ex-

pectativas sentidas pela comunidade, traçou o per-

fil do candidato a residente: são idosos de ambos 

os géneros, numa faixa etária acima dos oitenta 

anos, com limitações físicas ou cognitivas, naturais 

ou residentes no concelho de Loulé, e, pertencem a 

grupos social ou economicamente mais desfavore-

cidos, ausência ou indisponibilidade de familiares 

em assegurar os cuidados necessários para per-

manecerem no seu meio habitual de vida. 

Os desafios que se colocam às Instituições e Orga-

nizações, com intervenção na área da terceira ida-

FORMAÇÃO 

Irene Silveira 

No passado dia 10 de Dezembro, a CSA Care of 

life –Tena, em parceria com a Santa Casa da Mise-

ricórdia de Loulé, desenvolveu uma formação inti-

tulada: “Liderança, Gestão e Motivação de Equi-

pas”. Participaram nesta ação as Instituições: ACA-

SO – Olhão; Santa Casa da Misericórdia de Castro 

Marim; Associação de Bombeiros Voluntários de 

Alcoutim; Centro de Apoio a Idosos de Portimão e 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé.   

Foi um dia de trabalho produtivo, que permitiu às 

equipas de trabalho pensar sobre a temática abor-

dada e tentar repensar os problemas como desafi-

os do nosso dia-a-dia. 

O nosso obrigado a todos os participantes e à CSA 

Care of life –Tena pela iniciativa.  

A NOSSA INSTITUIÇÃO 

de, prendem-se com a capacidade para colmatar 

estas carências.  

É urgente conhecer melhor a realidade da popula-

ção idosa, familiares e cuidadores informais, no 

que respeita à adequação de uma carta de direi-

tos dos idosos e dos recursos existentes na comu-

nidade local, condição imperativa numa socieda-

de que se quer solidária, igualitária e participativa, 

mas para que tal aconteça é preciso o contributo 

de todos os agentes sociais, culturais e económi-

cos.  
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ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA NOSSA INSTITUIÇÃO 

A estimulação cognitiva junto dos idosos tem o 

objetivo de manter e/ou aumentar as suas capaci-

dades cognitivas contribuindo simultaneamente 

para a promoção da sua independência, autono-

mia e qualidade de vida.  

 

A SCML desenvolve junto dos seus utentes ativida-

des de estimulação como forma de manter e/ou 

melhorar as suas capacidades cognitivas. Inicial-

mente, para constituir os grupos, foi realizada uma 

avaliação a todos os participantes de forma a or-

ganizar grupos homogéneos. Assim, foram defini-

dos 7 grupos de trabalho, cada um com 8 partici-

pantes. As sessões são quinzenais, têm a duração 

de 60 minutos e realizam-se à terça, quarta a 

quinta- feira. 

 

No último semestre os grupos participaram em 12 

sessões, onde realizaram várias actividades, no-

meadamente: “ Dominó”; “Quem sabe, Sabe;” 

“MEMO”; “Exercícios de Apraxia Ideativa”.  

 
 
Benefícios da Estimulação Cognitiva: 
 
*Estimula a memória a curto e longo prazo e a 

memória visual 

*Fomenta uma maior interação social. 

*Promove a agilidade mental e percetiva; 

*Mantem a atividade cerebral; 

*Diminui os efeitos de perda de memória.  

*Treina a coordenação olho – mão e destreza mo-

tora. 

*Estimula a capacidade de julgamento;  

*Desenvolve a atenção e a concentração; 

*Desenvolve a perceção espacial;   

*Estimula a atenção e a concentração.   

“Dominó”, “Quem sabe, Sabe”, “MEMO”. 

Ana Assunção e Sílvia Guerreiro 
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SIMULACRO 

No dia 30 de Novembro de 2015, a Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé, efectuou um simulacro 

de incêndio, com o objectivo de perceber a eficiên-

cia e eficácia dos meios operacionais de emergên-

cia, colocando em prática todos os procedimentos 

a desenvolver nesta instituição. 

O exercício foi realizado pelas 10h30, com a cola-

boração do gabinete de Protecção Civil e Bombei-

ros Voluntários de Loulé, permitindo às equipas de 

1ªintervenção/ evacuação desta instituição aperfei-

çoarem os procedimentos a concretizar em caso 

de incêndio, nomeadamente a evacuação ordeira 

dos utentes. 

No final, todos os intervenientes fizeram um balan-

ço positivo da iniciativa, sublinhando a importân-

cia de testar o plano de emergência do equipa-

mento da instituição. 

Delegado de Segurança 

David Moura 
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TEMPERATURAS EXTREMAS | VAGA DE FRIO 

Considera-se vaga de frio sempre 

que, pelo menos em seis dias con-

secutivos, a temperatura mínima do 

ar seja inferior em 5ºC, ou mais, ao 

valor médio das temperaturas míni-

mas diárias no período de referên-

cia. 

Durante estes fenómenos ocorrem reduções signi-

ficativas, por vezes repentinas, das temperaturas 

diárias, descendo os valores mínimos abaixo dos 

0ºC no Inverno. Estas situações estão geralmente 

associadas a ventos moderados ou fortes, que 

ampliam os efeitos do frio. 

Os impactos estendem-se à saúde da população, 

à agricultura, ao sector dos transportes prejudi-

cando a circulação de pessoas e mercadorias e a 

avultados gastos com energia, devido à necessi-

dade de utilização intensa dos sistemas de aqueci-

mento. 

Assim, as épocas frias do ano estão associadas a 

níveis de mortalidade mais elevados e à ocorrên-

cia mais frequente de doenças ou agravamento 

de algumas patologias pré-existentes. 

Os grupos mais vulneráveis ao frio são as crian-

ças, particularmente os recém-nascidos, os idosos, 

especialmente os quem vivem isolados e pessoas 

com doenças crónicas.  

 

Medidas de Prevenção 

EM CASA 

* Isole as janelas e as portas de forma a evitar 

que o calor acumulado saia e o frio entre; 

* No caso de se prever a aproximação de um pe-

ríodo de muito frio ou de tempestade abasteça-se 

de alimentos, medicamentos e de outros bens es-

senciais, de forma a evitar sair de casa; 

* Mantenha a temperatura da sua casa entre os 

19°C e os 22°C: instale um termómetro em local 

visível; 

* Se tiver animais de estimação coloque-os dentro 

de casa. Caso não seja possível, providencie-lhes 

um local abrigado que os mantenha quentes. 

* Manter-se o mais activo que puder, para manter 

o sangue a circular (por exemplo: fazer pequenos 

movimentos com os dedos, braços e pernas). 

 

AQUECIMENTO 

* Verifique se os equipamentos de aquecimento 

estão a funcionar e se a chaminé da lareira está 

limpa; 

* Utilize apenas a lareira ou outros equipamentos 

de combustão se o local estiver devidamente venti-

lado; 

* Nunca cubra o aquecedor e afaste-o de qualquer 

objeto que possa queimar, tais como, cortinas, 

móveis ou roupas de cama; 

* Desligue os aparelhos elétricos quando não esti-

ver em casa. 

 

AUTOPROTEÇÃO/ VESTUÁRIO 

* Evitar vestuário apertado, que pode afetar a cir-

culação sanguínea; 

* Usar várias peças de roupa em vez de uma única 

de tecido grosso, porque assim haverá melhor 

protecção ao frio. As roupas devem ser folgadas, 

secas e de materiais respiráveis, como algodão e 

as fibras naturais; 

* Deve utilizar-se luvas, se for necessário sair de 

casa, e eventualmente cachecol. Acrescenta-se 

que, dado 20% do calor corporal ser perdido atra-

vés da cabeça, se deve usar um gorro ou um cha-

péu; 

* Se se molhar, mudar a roupa logo que possível. 

A roupa molhada, perde cerca de 90% da sua ca-

pacidade de isolamento; 

* É importante que o calçado seja impermeável, 

quente, confortável e anti-derrapante para evitar 

quedas; 

* Evitar o contactos com outras pessoas doentes e 

a permanência em locais fechados, com grande 

concentração de pessoas, onde se transmitem com 

facilidade os vírus; 

* Alimentação adequada (garantir a ingestão de 

líquidos e refeições quentes); 

* Evitar o consumo de álcool, cafeína e nicotina 

(contribuem para a perda de calor corporal). 

Equipa de Enfermagem  da SCML 

BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 
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No passado dia 18 de Novembro, a SCML reali-

zou uma ação de sensibilização sobre Alimenta-

ção Saudável, intitulada “Boa Alimentação – Op-

ções e Alternativas”. A referida ação foi realizada 

pela dietista da Instituição e contou com a presen-

ça de 56 utentes do Lar e do Centro de Dia e si-

multaneamente serviu como formação para 6 fun-

cionárias da Instituição. 

Um dos principais objetivos da ação foi dar a co-

nhecer diferentes opções / alternativas das diferen-

tes refeições e as diferentes combinações dos ali-

mentos que se podem fazer. No final da ação de-

correu uma pequena degustação onde se pôde 

degustar inclusivamente diferentes tipos de tibor-

na. 

O conceito de Alimentação Saudável pode ser 

muito variado, dependendo muito de com quem 

estamos a falar, contudo é sempre importante 

manter os 3 princípios fundamentais, que são uma 

alimentação completa, equilibrada e variada. O 

conceito de alimentação saudável pode ser muito 

variável, nunca devendo esquecer a faixa etária 

para quem estamos a falar, a cultura e os hábitos 

alimentares da região a que pertencem. 

Tendo em consideração que a ação decorreu para 

os utentes da SCML o mais importante foi compa-

rar e relembrar a alimentação que se fazia antiga-

mente sempre sem esquecer a importância da ali-

mentação para a nossa sobrevivência enquanto 

seres humanos, pois “alimentação é VIDA”. 

Foi focado também a importância de todos os nu-

trientes que compõem um alimento, principalmen-

te a importância das proteínas, dos hidratos de 

carbono e das gorduras “boas”, assim como é es-

sencial a ingestão de água ou infusões sem açúcar 

ao longo do dia. 

Uma vez que a % de água vai diminuindo ao lon-

go dos anos é importante reforçar sempre a inges-

tão da mesma de forma a evitar desidratação, tão 

comum nos idosos, assim como outras sequelas 

causadas pela falta de água. 

“BOA ALIMENTAÇÃO—OPÇÕES E ALTERNATIVAS” 

Sandra Pereira 
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FEIRA POPULAR DE LOULÉ 

PASSEIOS DOS COLABORADORES 

Acabou mais uma edição (15 a 19 de Julho) da 

Feira Popular no Largo do tribunal e a Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé esteve lá! 

Gostaríamos de agradecer a todos os colaborado-

res que contribuíram para que fosse possível estar-

mos mais um ano presentes na Feira Popular de 

Loulé.  

Este ano a Misericórdia de Loulé proporcionou 

aos seus colaboradores 3 passeios. O cruzeiro ao 

rio Guadiana, sempre muito apreciado pelas fun-

cionárias; o Cruzeiro – Rota das Grutas, onde po-

demos conhecer melhor a nossa costa algarvia; e 

um tratamento no SPA Termal nas Caldas de 

Monchique, um dia bem relaxante. 

Estes passeios são sempre uma mais-valia para 

fortalecer vínculos de amizade e companheirismo 

entre colaboradores.  

Spa Termal 

Cruzeiro ao Guadiana 

Rota das Grutas 

BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 
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À semelhança de outros anos, a Santa Casa da 
Misericórdia de Loulé, organizou mais uma nova 
exposição fotográfica, este ano intitulada por 
“Raízes”. 

Este trabalho teve como objetivo envolver os uten-
tes, em que cada participante foi convidado a tirar 
uma fotografia e a desenvolver uma narrativa a 
partir do tema. 

Este ano, e em sequência do tema abordado, 
apresentamos a exposição em forma de árvore. 
Surgiram trabalhos muito bonitos, cheios de criati-
vidade e originalidade. 

As Instituições participantes foram: Centro Paro-
quial de Quarteira; Duna - Centro Comunitário da 
Meia Praia de Lagos; ACASO com as valências 
ERPI e C. Dia, de Olhão e com a parceria da 
EAPN do núcleo de Faro.  

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: RAÍZES 

Centro Comunitário Meia-

Praia de Lagos 

Centro Paroquial de Quarteira Centro Social Dr. Ayres 

Mendonça, ACASO, Olhão 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé 
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ALMOÇO DE NATAL DOS COLABORADORES 

No passado dia 22 de Dezembro a Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé organizou mais um al-

moço para os colaboradores da Instituição. 

Reuniram-se perto de 80 funcionárias para um 

evento de camaradagem e confraternização. Ain-

da houve momentos para um pezinho de dança e 

brincadeiras entre colegas.    

O Centro Comunitário Duna da Meia-Praia em 

Lagos foi uma das Instituições que participaram na 

Exposição Fotográfica “Raízes”. 

  

No passado dia 16 de Dezembro vieram visitar-

nos e conhecer melhor a nossa “casa”. Este tipo 

de atividades também tem esta finalidade, ou seja, 

abrir as portas a parceiros e proporcionar inter-

câmbios aos utentes das Instituições.  

Obrigada pela visita e são sempre bem-vindos!  

BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 
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Todos os anos a Misericórdia de Loulé lança uma 

competição às nossas colaboradoras. Este ano não 

foi exceção, e o desafio consistiu em decorar os 

pisos com materiais reciclados. O despique foi 

aceite, e daí surgiram autenticas obras de arte, 

dignas de serem apreciadas pelos nossos utentes, 

f a m i l i a r e s  o u  q u a l q u e r  v i s i t a n t e . 

É bom realçar que estes trabalhos são sempre 

muito demorosos e requerem muitas horas de vo-

luntariado por parte das colaboradoras. O Vence-

dor foi o 2º Piso, mas todos os pisos estão de Pa-

rabéns, e o nosso MUITO OBRIGADA!!  

Decoração do 1º piso 

Decoração do 3º piso 

Decoração do 5º piso 

Decoração do 4º piso 

Decoração do 6º piso Decoração do Centro de Dia 

Decoração do 2º piso 

BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 



ATIVIDADES | PASSEIOS | FESTAS 

|15 

Celebrou-se mais um aniversário da Misericórdia 

de Loulé - 20 anos. 

 

* 20 anos sediados neste edifício; 

* 20 anos a cuidar e a contribuir para o bem-estar 

dos mais velhos; 

* 20 anos a respeitar a sabedoria de vida da pes-

soa idosa;  

* 20 anos "a dar a mão a quem mais precisa". 

No dia 26 de Julho fomos festejar o Dia do Avós no 

Centro Paroquial de Paderne. Estiveram avós de várias 

Instituições do Algarve: Centro Paroquial de Paderne; 

Centro Social Quinta da Palmeira de Albufeira; Santa 

Casa da Misericórdia de Boliqueime; Santa Casa da 

Misericórdia de Loulé; ASCA; Lar de Idosos da Casa 

do Povo de Ameixial e Casa da Paz da SCM de Albu-

feira. Foi um dia divertido e cheio de animação!  

Em Julho, contámos com a presença e atuação 

das Marchas de S. Clemente, que nos trouxeram 

musica, animação e muita cor para os utentes da 

ERPI da S. C.M.L. 

A todos os elementos e organização, um muito 

obrigada!!  

20º Aniversário SCML 

Dia dos Avós 

Marchas de S. Clemente 

 

A convite do Centro de Dia do Rossio de Albufeira, a 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé com mais Insti-

tuições do Algarve, participou no Torneio de Bingo 

Sénior.  

Torneio de Bingo 
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A ProSandArt, entidade organizadora do Festival Inter-

nacional de Escultura em Areia - FIESA 2015, convida 

todos os anos Instituições do Algarve, a visitar as es-

culturas na areia. Esta iniciativa, "Dia da Solidarieda-

de", dá oportunidade às Instituições de Solidariedade 

Social, visitarem o FIESA de forma gratuita. 

É de enaltecer este tipo de iniciativas, e desde já o 

nosso muito Obrigada! 

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé marcou pre-

sença com 25 utentes.  

No  dia 2 de Outubro, a Santa Casa da Misericór-

dia de Loulé, esteve presente no III Encontro Can-

tando a Tradição, a convite do Centro Paroquial 

de Quarteira.  

Atuação do Grupo Coral da ASMAL, para assi-

nalar o Dia Mundial da Saúde Mental, na nossa 

instituição. 

III Encontro Cantando a Tradição 

Grupo Coral ASMAL 

Atelier de Culinária 

FIESA 
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No ateliê de culinária, “jogamos” a mão à 

massa e fazemos bolinhos de limão e choco-

late para o lanche. 

É sempre uma tarde bem passada, que pro-

move conversas e troca de receitas entre as 

participantes.  
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Festa de S. Martinho 

A Festa de Natal dos 

utentes deste ano teve a 

animação musical do 

Grupo Tradicional Portu-

guês “Flôr de Sal” e dos 

nossos amigos habituais, 

Coro da Universidade 

Sénior.  

Em Dezembro, recebemos a visita dos alunos da Profª 

Adérita do 4ºA da Escola Básica Prof. Manuel Martins 

Alves, que nos vieram declamar poesia de Natal, jun-

tamente com a Profª Isilda Gonçalves, Dina Pereira, 

Cátia Gonçalves, Elbis Santos, e Regina Guerra. 

No final, os utentes ainda receberam pelas crianças 

um miminho oferecido pela Junta de Freguesia de S. 

Clemente.  

Festa de Natal 

Visita dos alunos da Escola Básica Prof. Manuel 

Martins Alves 
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Projeto Avós e Netos—Momentos (e) ternos 

O Projeto Avós/Netos arrancou mais um ano. No 

passado dia 10 de Dezembro, os alunos da Escola 

EB 2/3 Pa. João Coelho Cabanita vieram conhecer 

os seus “avós” da Misericórdia de Loulé.  

Esta iniciativa consiste em criar laços entre os mais 

velhos e os mais novos. O resultado é sempre posi-

tivo para ambas as partes.  

No dia 11 de Novembro não nos esquecemos do 

S. Martinho, e assinalamos essa data com um bai-

larico. Não faltou castanhas, batata-doce e jeropi-

ga… 

 Realizamos novamente o concurso de quadras de 

S. Martinho, cuja vencedora foi a Dª Mª José do 

Centro de Dia. A quadra vencedora pode-se ler no 

final do boletim, na rubrica do cantinho do poeta.  



BOLO AÇOREANO BOLO DE NOZES E CENOURA 
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INGREDIENTES 

2 chávenas de chá de açúcar 

1 chávena de chá de óleo 

2 chávenas de chá de farinha 

1 colher de sobremesa de sal (fino) 

1 colher de sobremesa de canela em pó 

1 colher de sobremesa de fermento royal 

1 chávena de chá de miolo de noz picado 

2 chávenas de chá de cenoura ralada 

4 ovos 

Farinha e manteiga q.b. para untar 

 

PREPARAÇÃO 

Misturar muito bem o óleo com o açúcar, juntar os 
ovos e mexer de novo. Acrescentar a farinha, o 
fermento, o sal, a canela, e por fim a cenoura e as 
nozes. Mexer muito bem. 

Untar uma forma redonda com manteiga e fari-
nha e verter a mistura dentro da mesma. 

Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus c. por 
50 minutos. 

Deixar arrefecer e polvilhar o bolo com açúcar em 
pó e fios de ovos. 

Ana Maria Martins 

INGREDIENTES 

2 chávenas de leite 

2 chávenas de farinha 

2 chávenas de açúcar 

4 colheres de sopa de mel 

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio 

2 colheres de sopa de manteiga de vaca 

2 colheres de chá de canela 

2 ovos 

Farinha e óleo q.b. para untar 
 

PREPARAÇÃO 

Batem-se todos os ingredientes e o leite é acres-
centado aos poucos. 

Depois de preparado põe-se numa forma bem un-
tada, com óleo e farinha. 

Sugestão: regar com calda de chocolate e polvilhar 
com coco ralado. 
 

Calda:  

½  tablete de chocolate,  

2 colheres de sopa de chocolate em pó,  

1 colher sopa de manteiga  

1 colher de açúcar amarelo 

Leite q.b. 

Maizena (1 colher de chá, se for necessário, para en-
grossar a calda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria da Conceição Câmara 
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CANTINHO DO POETA 

Castanhas castanhas 

Que boas que são 

Quentinhas, assadinhas 

Fazem bem ao coração. 
 

Come-se papas de milho 

Romãs e castanhas assadas 

Bebe-se uns copos de vinho 

E às tantas não se dá por nada. 
 

No dia de S. Martinho 

Toda a gente sai 

Para beber um copinho 

E lembrar o rico S. Martinho. 
 

E dia de S. Martinho 

Dia de grande reinação 

Há vinho novo fresquinho 

Castanhas assadas e animação. 
 

Lá estava um pobre mendigo 

Num dia tempestuoso 

S. Martinho deu-lhe abrigo 

E apareceu um sol maravilhoso. 

D. Maria José (Centro de Dia) 

Dia 11 de Novembro 
Por ser dia de São Martinho 

Manda a tradição 
Comer castanhas e beber vinho. 

 
Na Santa Casa da Misericórdia de Loulé 

Não se fazem estravagâncias  
Mas celebram-se muitos dias  

Com passeios, festas e danças. 
 

Os utentes muito apreciam 
Sair um pouco da rotina 
Pois estar muito parados  

É o que a 3º idade lhes destina. 
 

O que lhes vale é estarem na Santa Casa  
E o carinho com que os utentes são tratados  

Pois a isso se deve o facto 
De terem pessoal bem preparado. 

Na higiene e na alimentação 
São incansáveis com os utentes 

Pois isso muito contribui  
Para que se sintam contentes. 

 
As actividades de Animação 

Que aqui se vão fazendo 
É também uma grande ajuda 

Para os que a memória vão perdendo.  

Sr. José António Palma (5º Piso) 

Vencedor do concurso de quadras da Festa de S. 
Martinho de 2014 



 

PASSATEMPOS 

1. Trava Línguas 2. Adivinhas 

3. Labirinto  

PISEI NA PEDRINHA 

A PEDRINHA ROLOU 

PISQUEI PRO MOCINHO 

O MOCINHO GOSTOU 

CONTEI PRA MÃE 

ELA NÃO SE IMPORTOU 

CONTEI PRO PAI  

A CHINELA CANTOU. 

QUEM COCHICHA 

O RABO ESPICHA, 

QUEM ESCUTA 

O RABO ENCURTA, 

QUEM RECLAMA, 

O RABO INFLAMA. 

QUEM VAI AO AR 

PERDE O LUGAR 

QUEM VAI AO VENTO 

PERDE O ACENTO, 

QUEM VAI À RIBEIRA 

PERDE A CADEIRA. 

UM TIGRE, 

DOIS TIGRES, 

TRÊS TIGRES, 

TRISTES NUM TRIGAL. 

ATRÁS DA PIA 

TEM UM PRATO 

UM PINTO E UM GATO. 

PINGA A PIA 

APARA O PRATO 

PIA O PINTO 

E MIA O GATO. 

O TEMPO PERGUNTOU PRO TEMPO 

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM. 

O TEMPO RESPONDEU PRO TEMPO 

QUE O TEMPO TEM TANTO TEMPO 

QUANTO O TEMPO TEM. 

-PARDAL PARDO, POR QUE 
PALRAS? 

- PALRO SEMPRE E PALRAREI, 
PORQUE SOU O PARDAL  

PALRO , O PALRADOR DEL-
REI. 

1. 
O QUE É? O QUE É? 

UMA CASA BEM BONITA 

SEM PORTA, SEM JANELA 

TEM PAREDES MUITO FINAS 

DONA CLARA VIVE NELA? 

2. 
O QUE É? O QUE É? 

SÓ PODE SER USADO 

DEPOIS DE QUEBRADO? 

3. 
O QUE É? O QUE É? 

DUAS JANELAS 

QUE SE ABREM E FECHAM 

SOZINHAS? 

Soluções: 

1. Caixa de fósforos 

2. Ovo 

3. Olhos 

4. Pé 

5. Ponte 

6. Pente 
4. 

O QUE É? O QUE É? 

DORME EM PÉ 

E ANDA DEITADO? 

5. 
O QUE É? O QUE É? 

MESMO ATRAVESSANDO O 
RIO NÃO SE CONSEGUE 

MOLHAR? 

6. 
O QUE É? O QUE É? 

TEM DENTE, MAS NÃO 
TEM BOCA. É CARECA, 

MAS TEM CABELO? 

BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 


