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ATIVIDADES DA MISERICÓRDIA EM 2015 

O Provedor 

Manuel Semião 

Realizou-se no passado dia 2 de Abril último, a Assem-

bleia Geral extraordinária da Santa Casa da Misericór-

dia de Loulé, com a ordem de trabalhos divida em dois 

pontos: Apreciação e votação do relatório, contas do 

exercício de 2015 e fixação do valor do Fundo Social da 

Instituição, uma vez que para o terceiro ponto não foi 

apresentado qualquer assunto para discussão. 

Com a abertura dos trabalhos e a entrada no primeiro 

ponto, foi feito um relato da actividade da Misericórdia, 

tendo em conta as suas respostas sociais. 

Do relato apresentado, destacamos a continuação da 

reabilitação do Núcleo Museológico de Arte Sacra da 

Misericórdia de Loulé, com o início no ano transacto, da 

segunda fase das obras de limpeza, conservação e res-

tauro do seu património religioso, iniciando-se ainda no 

final do ano, a conservação e restauro dos três frontais 

das mesas dos altares mor e colaterais da Igreja da 

Nossa Senhora dos Pobres. 

É ainda de assinalar em 2015, a reestruturação dos ser-

viços internos da Misericórdia, bem como dos vários 

procedimentos nas respostas sociais. Foi aprovado um 

novo compromisso e elaborados novos regulamentos 

internos para as respostas sociais da Instituição. 

Tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços, a 

lavandaria da Casa sofreu alterações na organização e 

funcionamento, tendo sido melhorado o circuito de lim-

pos e sujos, adquiridos uma nova máquina de lavar rou-

pa e um ferro de engomar profissional, com caldeira. 

Na área da Segurança, destacamos a realização de dois 

simulacros, tendo um deles contado com a presença de 

entidades externas, nomeadamente o Corpo de Bombei-

ros e o Serviço de Protecção Civil de Loulé. 

A Misericórdia colaborou também em diversas iniciativas 

promovidas por várias entidades do Distrito de Faro, 

que trabalham na área dos idosos, nomeadamente o 

Município de Loulé, a EAPN (Rede Europeia Anti-

Pobreza/Núcleo Distrital de Faro) que coordena o Gru-

po de Envelhecimento Activo, no qual esta Misericórdia 

está representada. Também fazendo parte do Conselho 

Local de Acção Social, (Clas) a Misericórdia participou 

na “Rotas Loulé Social”, ajudando a promover uma mai-

or articulação entre as Instituições que operam no con-

celho, e recebeu a visita da Rota Loulé Social, possibili-

tando aos visitantes  conhecer as nossas instalações e 

um pouco da nossa história enquanto instituição. 

De salientar ainda, a nossa participação na Feira Popu-

lar de Loulé, a organização do V Piquenique/ Encontro 

Inter-Institucional realizado em Alte, que reuniu várias 

Instituições, a organização pelo 2º. Ano consecutivo de 

uma exposição fotográfica subordinada ao tema 

“Raízes” e ainda, para assinalar a quadra natalícia, a 

organização do concurso de presépios, que foram ex-

postos nos pisos da Estrutura Residencial, no Centro de 

Dia e à entrada da Instituição, abertos à comunidade, 

para que escolas, creches e residentes do concelho os 

pudessem visitar. 

De seguida, foram apresentadas as contas da Institui-

ção, com um activo de 9 201702,10 Euros e um passivo 

de 439 974,27 Euros, tendo como resultados operacio-

nais o valor de 150 364,84 Euros. 

Posta à votação o primeiro ponto da ordem de traba-

lhos, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Igual-

mente por unanimidade foi aprovado o segundo ponto 

dos trabalhos, no qual a mesa administrativa tinha pro-

posto que fosse fixado em 550 000,00 Euros, o valor do 

Fundo Social da Instituição, findo o que foi encerrada a 

respectiva assembleia. 
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IGREJA DA MISERICÓRDIA 

Com a conclusão dos trabalhos de conservação e 

restauro dos quatro retábulos (temos falado deste 

assunto nos boletins anteriores), iniciou-se uma no-

va fase, a da intervenção nos três frontais dos alta-

res mor e colaterais, conforme estava previsto. 

Esta Igreja tem tido diversas obras de reabilitação 

ao longo dos tempos, quer no seu interior, quer na 

sua cobertura, mas supomos que foi nas de 1952 

que se procedeu à colagem de papel adamascado 

de cor ocre, nos frontais em questão, pois fotogra-

fias de 1968 já testemunham este facto.  

O objectivo deve ter sido tapar defeitos, produzidos 

pelo xilófago (vulgo “bicho da madeira”), mutila-

ções e envelhecimento da pintura e douramento.  

Foi pena não se ter procedido, nessa data, à desin-

festação, restauro e reintegração de um trabalho 

apreciável, certamente contemporâneo dos retábu-

los (séc. XVIII), de desenho bem lavrado, cromática 

e tecnicamente perfeito, onde se aplicaram pinturas 

e massas inapropriadas antes dessa colagem de 

papel, que está a ser retirado com muita dificulda-

de, para não ferir a pintura e douramento ainda 

existentes. 

As fotografias referem-se à intervenção no frontal 

do altar-mor, e, os outros dois que são mais pe-

quenos, já foram retirados do seu local de origem, 

para serem desinfestados e consolidados na sua 

estrutura. 

Altar-mor—Início da intervenção no frontal 

Pormenor da intervenção 

Frontal altar-mor—estado atual 
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SANTOS POPULARES 

Uma tradição renovada em cada ano que passa. 

Durante o mês de Junho, regressam os arraiais, as 

romarias, os bailaricos, as marchas… 

E, em cada povoação portuguesa venera-se o seu 

santo preferido, Santo António, São João e S. Pe-

dro, ou até todos eles!!! 

Santo António, o Santo português nascido em Lis-

boa e falecido em Itália, em Pádua no séc. XIII (13 

de Junho de 1231) cativou de tal modo as gentes 

de todos os países, que ficou conhecido “pelo san-

to de todo o mundo”. A devoção popular é grande, 

especialmente em Portugal, Itália, França e Brasil. 

Em Lisboa, são grandes os festejos com casamen-

tos, manjericos e sardinhadas nos bairros popula-

res, marchas em concurso na Av. Da Liberdade 

(este ano ganhou a de Alfama)… 

A 24 chega o S. João (no dia do seu nascimento 

segundo a tradição) com grandes festas no Porto, 

sai o alho porro, o fogo de artificio na Ribeira a 

reflectir no rio Douro, os banhos muito concorri-

dos… 

Para finalizar, a 29, o S. Pedro venerado de norte 

a sul do país, príncipe dos Apóstolos , pedra e ba-

se da Igreja Cristã. 

No Algarve estas festas foram desde sempre muito 

concorridas com procissões, arraiais, mastros, fo-

gueiras, bailaricos, marchas, banhos na noite de S. 

João… 

Algumas vilas e cidades, comemoravam o seu san-

to padroeiro com o feriado municipal, casos de 

Faro, Olhão… 

Em Quarteira, desde os anos 70 do séc. XX que 

saem as Marchas Populares, com maior destaque 

a partir dos anos 90. 

Este ano desfilam sete marchas, representando al-

gumas ruas, agrupamentos e associações, com três 

artistas convidados para animar as festas nas noi-

tes de 12, 23 e 28. 

Em Loulé, nas suas duas freguesias, também há 

desfile de marchas e bailaricos. Na de S. Clemente 

em frente ao tribunal, e, na de S. Sebastião no re-

cinto fronteiro a esta Junta de freguesia. 

Marchas de Quarteira, 2016 

Faro, 1959 

Olhão, 1973 Os três Santos– Figura-

do em barro de Barce-

los contemporâneo, 

João Ferreira –Barcelos 
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ACOLHIMENTO AO UTENTE INSTITUCIONALIZADO 
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O Programa de Acolhimento ao utente é realizado 

durante os primeiros trinta dias, após a admissão. 

O processo de integração do utente é muito impor-

tante e revelador de relações de proximidade e de 

afectividade nos três vértices do triângulo – familia-

res, utente e colaboradores. 

Num primeiro momento, cabe à Assistente Social 

reunir e analisar toda a informação obtida durante a 

fase de candidatura, realizar o diagnóstico social, 

através do levantamento das necessidades e expecta-

tivas do utente, efectuar o relatório social, dar a co-

nhecer ao utente e familiares o Regulamento Interno, 

em vigor na Instituição e articular com os demais téc-

nicos toda a informação recolhida nesta primeira 

fase. 

Num segundo momento, inicia-se a intervenção da 

Psicóloga que realiza a avaliação psicológica/ ras-

treio cognitivo e elabora o relatório de avaliação psi-

cológica do utente. A Educadora Social dá a conhe-

cer ao utente o Plano Anual de Actividades, procura 

perceber as suas áreas de interesse e actividades a 

desenvolver, por fim define um plano sociocultural 

para cada caso em concreto. Paralelamente, a equi-

pa de enfermagem dá inicio ao processo clínico, re-

correndo a informação recolhida junto de familiares 

e do relatório médico, de que o utente deve ser por-

tador, aquando da integração. A equipa é ainda 

complementada pela Dietista, que define a dieta ali-

mentar adequada a cada utente, ao mesmo tempo 

que faz a sua avaliação nutricional. 

Decorridos que estão os 30 dias, a equipa reúne e 

cada técnico dá a conhecer a sua avaliação individu-

al e personalizada para cada utente. Nessa reunião 

é traçado o Plano Individual, a definição deste plano 

privilegia as expectativas e os objectivos do próprio 

utente. 

Para finalizar o processo de acolhimento é realizada 

uma reunião familiar de apresentação do Plano Indi-

vidual de Intervenção, estão presentes os vários ele-

mentos da equipa técnica e familiares. É uma reu-

nião de partilha de informação, de aprofundamento 

de conhecimentos e sobretudo de respeito pela indi-

vidualidade e pela autodeterminação de cada utente, 

enquanto pessoa de pleno direito e cidadania. 

Irene Silveira 

A decisão sobre viver numa instituição revela-se um 

processo complexo, na medida em que implica um 

conjunto de alterações na vida da pessoa. Indepen-

dentemente das razões que levam à institucionaliza-

ção dos idosos, esta pode surgir como uma oportu-

nidade de integração em redes de apoio social e 

contribuir para a melhoria da satisfação e o bem-

estar do idoso. Por outro lado, a sua integração im-

plica o abandono do seu lar, obrigando-o a reajus-

tar-se e a integrar-se num meio que o limita e que, 

em muitos casos, assume o controlo de vários aspe-

tos da sua vida, conduzindo muitas vezes, à perda 

do sentimento de identidade, o que pode interferir 

de forma negativa com a sua vivência na instituição.  

Não obstante as conjunturas referidas pensamos 

que a institucionalização não deve constituir-se co-

mo factor inibitivo, mas sim como a possibilidade 

para que os idosos continuem a manter uma vida 

ativa, evitando a solidão e preservando a sua segu-

rança.  

Assim, são necessários vários tipos de intervenção 

que se adaptem de forma eficaz a cada caso, atra-

vés da avaliação de aspetos físicos, sociais, emocio-

nais, comportamentais, cognitivos e de saúde do 

utente, de forma a elaborar em sintonia com o mes-

mo, um projeto de vida que estimule as suas capaci-

dades e que valorize os seus pontos fortes.  

Neste sentido, o Gabinete de Psicologia da Santa 

Casa da Misericórdia de Loulé, após admissão do 

utente, e ao longo do primeiro mês, realiza uma 

avaliação psicológica, através da aplicação de testes 

que nos permitem avaliar o seu desempenho cogni-

tivo. O Rastreio Cognitivo/ Avaliação Psicológica 

apresenta-se como uma medida muito importante 

uma vez que é a partir daí que se elaboram os pla-

nos de intervenção centrados nas capacidades, nas 

necessidades e nas expectativas do utente.  

Ana Assunção e Sílvia Guerreiro 



CENTRO DE DIA 

O Centro de Dia é uma Resposta Social, desen-

volvida em equipamento, que consiste na presta-

ção de serviços que contribuem para a manuten-

ção das pessoas no seu meio habitual de vida, 

visando a promoção da autonomia e a prevenção 

de situações de dependência ou o seu agrava-

mento.  

A resposta, procura dispor de uma oferta de servi-

ços, nomeadamente, alimentação, higiene pesso-

al e tratamento de roupas, serviço de apoio à sa-

úde, transporte, Animação/Convívio e forneci-

mento de jantar, permitindo que o utente perma-

neça, o maior tempo possível, no seu meio co-

mum. 

Simultaneamente permite que a interacção, cons-

trua novos relacionamentos, mantendo os utentes 

ativos combatendo o sedentarismo, atuando de 

forma participativa na vida social que os rodeia, 

e, onde a qualidade da intervenção deve ser uma 

exigência a ter em conta. 

Ana Rita João 
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ATIVIDADES DAS COLABORADORAS COM OS UTENTES - CENTRO DE DIA 
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Ao longo do 1º semestre de 2016, as colaborado-

ras afectas ao Centro de Dia, têm vindo a desen-

volver diversas atividades com os nossos utentes, 

indo de encontro às suas necessidades, interesses 

e capacidades, proporcionando-lhes alguma ocu-

pação durante o período em que se encontram na 

nossa Instituição. 

Uma das atividades consistiu em fazer uma sessão 

fotográfica (em grupo e individualmente), que 

posteriormente embelezou a sala de convívio, 

através de uma tela pintada pelos utentes, e, com 

a colagem das suas fotografias individuais. Mais 

tarde, cada um fez a sua própria moldura com 

massas de variadas cores, onde colocou a sua 

fotografia. 

No dia da Mãe, as colaboradoras tiverem uma 

atenção com as nossas utentes: confeccionaram  e 

ofereceram flores em tecido de modo a que este 

dia não passasse despercebido. Ficaram bonitas e 

vistosas!!! 

Para os Santos Populares, com a ajuda dos uten-

tes, fizeram-se manjericos!!! Lindos!!! 

Sessão fotográfica 

Molduras com massas e 
fotografias individuais 

Dia da Mãe Santos Populares 

As flores... 

O manjerico... 



PREVENÇÃO DE FERIDAS 

Alterações decorrentes do Envelhecimento 
 
Um dos primeiros sinais de envelhecimento reve-

la-se na nossa pele. Com o avançar da idade, a 

espessura da pele diminui, tal como a sua elasti-

cidade. Verificam-se ainda outras alterações co-

mo a diminuição da função das glândulas sebá-

ceas, do número de glândulas sudoríparas, e os 

vasos sanguíneos passam a apresentar uma mai-

or fragilidade, prejudicando a função imunológi-

ca (as nossas defesas) o que favorece o desenvol-

vimento de infecções. 

Todas estas alterações provenientes do processo 

de envelhecer tornam os idosos mais susceptíveis 

ao aparecimento de feridas, sejam estas decor-

rentes de lesões traumáticas ou devidas a proble-

mas circulatórios/de falta de oxigenação dos teci-

dos (ex: úlceras venosas; úlceras de pres-

são/”escaras”). 

 

É comum que pessoas com diagnóstico de diabe-

tes, hipertensão arterial (tensão alta) ou proble-

mas circulatórios, desenvolvam úlceras. As úlce-

ras varicosas ou venosas são provocadas pela 

má circulação nos membros inferiores (pernas). 

Já úlceras por pressão/”escaras”, surgem pela 

pressão mantida sobre a pele por um período 

prolongado decorrente da falta de mobilidade, 

que é o principal factor desencadeante. Ou seja, 

como alguns idosos apresentam situações que 

exigem que permaneçam acamados, podem sur-

gir mais facilmente as úlceras por pressão. 

 

 

 

 

 

Prevenção 

 

Como a pele dos idosos se apresenta mais seca, 

fazendo com que fique desprotegida e susceptível 

a infecções, é importante manter alguns cuidados 

básicos, nomeadamente: 
 

* garantir a ingestão de líquidos (por parte dos 

idosos) de modo a prevenir a desidratação acres-

cida da pele e tecidos;  
 

* providenciar uma alimentação equilibrada que 

inclua proteínas (exemplo: carne magra, peixe, 

ovo), vitaminas e minerais; 
 

* manter a pele sempre limpa e hidratada 

(aplicação de creme hidratante diariamente – não 

necessita de colocar muita quantidade, o creme 

deve ser absorvido pela pele) e evitar excesso de 

banhos. O banho deve ser realizado sempre com 

água morna e com gel duche de pH neutro (estes 

três tópicos aplicam-se para a prevenção de qual-

quer tipo de feridas das que mencionámos aci-

ma). 
 

* no caso de idosos com mobilidade reduzida e/

ou acamados, devemos evitar que permaneçam 

na mesma posição por um período superior a 

3horas, isto é, devemos mobilizá-los no sentido 

de aliviar zonas de pressão (contribuindo para a 

prevenção de úlceras por pressão/”escaras”). 
 

* relativamente a feridas traumáticas, a prevenção 

consiste essencialmente na nossa observação e 

apoio nas deslocações dos idosos dependentes, 

no sentido de prevenir algumas quedas (que 

constituem uma das maiores causas de ferimentos 

por trauma); na atenção redobrada ao manusear 

cadeiras de rodas, de modo a prevenir o embate 

dos cotovelos e/ou pés e pernas dos idosos nas 

ombreiras das portas (por exemplo); e no cuidado 

ao mobilizar os idosos, de modo a evitar fazer 

feridas por aplicação errada da força (durante um 

levante por exemplo). 

Equipa de Enfermagem 

9 BOLETIM INFORMATIVO | SCMLOULÉ 



A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FERIDAS 
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Ferida é uma rutura na pele normalmente de 

origem traumática. A sua classificação pode ser 

de diferentes tipos, consoante a sua origem. 

Assim, poderemos ter as chamadas:  

- Úlceras de pressão 

- Feridas cirúrgicas 

- Feridas Isquémicas 

- Úlceras varicosas 

- Pé diabético 
 

O processo de cicatrização das feridas depende 

de vários fatores, onde se pode destacar o tipo 

de ferida e as suas características, a existência 

de infeções, situações de desnutrição e obesida-

de, certas situações clinicas (diabetes mellitus, 

quimioterapia, radioterapia, corticoides, …). 

Os nutrientes têm um papel fundamental na 

prevenção, tratamento e recuperação das feri-

das. 

A má nutrição ou a carência específica de deter-

minado nutriente pode provocar atraso na cica-

trização das feridas, aumento da sensibilidade 

das feridas e aumento do risco de infeção sisté-

mica, situações que podem dar origem a maior 

morbilidade e mortalidade. 
 

(Ver tabela da página 12) 
 

Quando a ingesta alimentar é insuficiente é pos-

sível recorrer a suplementos nutricionais que nos 

dão o aporte proteico e calórico necessário para 

fazer face às necessidades diárias. 

Em relação á ingestão de proteína a recomen-

dação diária será entre 1,25 – 1,5 g / kg, en-

quanto que o aporte calórico é de 30 – 40 Kcal/ 

kg/ dia. 

Sandra Pereira 

 

 

É possível haver uma prevenção para o apareci-

mento de determinadas feridas, essa prevenção 

passa por avaliar o estado nutricional, avaliar as 

necessidades energéticas e nutricionais, avaliar a 

ingestão hídrica, avaliar a capacidade do indivi-

duo se alimentar autonomamente, avaliar se exis-

te algum grau / tipo de disfagia. Em caso de ne-

cessidade recorrer aos suplementos nutricionais. 

Suplementos Nutricionais Hipercalóricos 

 
 

Suplementos Nutricionais Hipercalóricos e Hiperproteicos 

 

Suplemento Nutricional      

específico para Ulceras de 

Pressão 

 

Suplemento Nutricional 

Hiperproteico 



NUTRIENTE FUNÇÃO DEFICIÊNCIA ALIMENTOS 

Proteínas 
- Síntese de novos tecidos 
- Síntese de colagénio 

- Maior risco de infeção 
- Cicatrização mais lenta 
- Diminuição à resistência, à 
tensão e ao edema 

- Carne 
- Pescado 
- Ovo 
- Lacticínios 

Hidratos de carbo-
no e lípidos 

- Fontes de energia 
- Ácidos gordos importantes na 
síntese de membranas celulares 

- Perda de tecido adiposo sub- 
cutâneo 
- Imunocompetência deficiente 

- Pão, arroz, massa, batatas, legu-
minosas 
- Azeite, frutos oleooginosos 

Vitamina A 

- Promove a imunidade celular 
- Melhora a sintese de colagé-
nio e epitelização 
- Ação antioxidante 

- Maior risco de infeção 
- Redução da síntese de cola-
génio e epitelização 

- Leite meio gordo 
- Fígado 
- Frutos e vegetais alaranjados 

Vitaminas  
complexo B 

- Formação de glóbulos  
brancos / anticorpos 
- Co – enzimas do metabolismo 
energético 
- Co – fatores na deposição de 
colagénio 

- Imunidade deficiente 

Vit. B1 – cereais integrais, fígado, 
massas enriquecidas, nozes, 
amêndoas, soja, amendoim 

Vit. B2 – carne, cereais integrais, 
ovo, vegetais verdes, leite e deriva-
dos, vísceras 

Vit. B6 – cereais integrais, vísceras, 
carne, soja 

 Niacina – carne 

Biotina – vísceras, gema de ovo, 
chocolate, amendoim torrado 

Ác. Pantoténico – vísceras e carne, 
gema de ovo, cereais integrais, 
batatas, brócolos, couve – flor 

Ác. Fólico – laranja, fígado, cere-
ais integrais, amêndoas, feijão, 
amendoim 

Vit. B12 – alimentos de origem ani-
mal, rins, carne, peixe, fígado, 
leite e derivados 

Vitamina c 
 - Síntese de colagénio 
- Ação anti – oxidante 
- Promove a integridade capilar 

- Aumento do risco de infeção 
- Fragilidade capilar 
- Deiscência das feridas 

- Citrinos, morangos, melão, to-
mate, batata, verduras cruas 

Vitamina K Coagulação 
- Aumento do risco de hemor-
ragias e de formação de he-
matomas 

- Vegetais de folha verde, soja, 
fígado 

Zinco 
Ferro 
Manganês 

 - Co – fator enzimático na pro-
liferação celular 
- Síntese de proteínas e de cola-
génio 

- Redução da síntese de cola-
génio e da epitelização 

- Carnes vermelhas 
- Cereais integrais 
- Leguminosas 

Água 

- Responsável por todas as ativi-
dades celulares e funções fisio-
lógicas 
- Corresponde a cerca de 55% 
do peso corporal 
- Mantem a elasticidade e a 
integridade da pele 

- Desidratação   

Existem nutrientes que são fundamentais para o 

processo de cicatrização, entre os quais se pode 

destacar os seguintes: 
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JUBILEU DIOCESANO DAS INSTITUIÇÕES SÓCIO CARITATIVAS 
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A Misericórdia de Loulé esteve presente no Santuá-

rio da Mãe Soberana em Loulé, em Junho, na se-

quência de um convite da Cáritas Diocesana do 

Algarve, para participarmos no Jubileu Diocesano 

das Instituições Sócio Caritativas.  

Foi uma manhã muito agradável, com a Celebra-

ção da Eucaristia sob a Presidência do Senho Bis-

po Diocesano, seguido de um almoço partilhado 

entre todos os participantes. Houve ainda atuação 

do Rancho Folclórico de Estoi que animou a tarde 

dos presentes.  

XII CONGRESSO NACIONAL DAS MISERICÓRDIAS 

A Misericórdia de Loulé marcou presença no XII 

Congresso Nacional das Misericórdias, dedicado 

ao tema “Misericórdias: marca de solidariedade”, 

no Fundão entre os dias 2 e 4 de junho de 2016. 

Este Congresso foi propício a momentos de con-

fraternização entre todas as Misericórdias presen-

tes que incluíram, entre outros, um passeio pela 

aldeia de Alcongosta, na Serra da Gardunha. 

“Texto retirado da página oficial da União das Misericórdias        

Portuguesas” 

PEREGRINAÇÃO NACIONAL A FÁTIMA - JUBILEU DA MISERICÓRDIA 

Fotografias fornecidas pelo Sr. Chumbinho, de Loulé 

No dia 25 de Junho realizou-se a PEREGRINAÇÃO 

NACIONAL DAS MISERICÓRDIAS no Santuário de 

Fátima no âmbito do Ano Jubilar instituído pelo 

Santo Padre. A Santa Casa da Misericórdia de 

Loulé não falhou no apelo, fez-se representar com 

o Provedor, Mesários, Utentes, Colaboradores, Fa-

miliares e Simpatizantes desta Instituição. 
 

No evento houve a Celebração da Eucaristia presi-

dida pelo Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, na 

Basílica da Santíssima Trindade.  
 

Neste encontro nacional pudemos manifestar pu-

blicamente o Compromisso com as obras de Mise-

ricórdia e a alegria de servir o próximo. 



FEIRA DO CHOCOLATE 

A Misericórdia de Loulé, participou no I Concurso 

de Esculturas da VI Edição da Feira do Chocolate 

do Mercado Municipal de Loulé. 

O objetivo consistiu na elaboração de trabalhos 

originais a partir de diversos materiais, incluindo 

material reciclado, onde os participantes puderam 

desenvolver a sua criatividade e originalidade na 

feitura de esculturas. 

O tema da nossa Instituição foi, “Histórias e Me-

mórias – Viagem no tempo…”, a escultura foi ins-

pirada nas raízes, nos traços da idade e na valori-

zação dos saberes. 

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, obteve o 

2º lugar do concurso de esculturas da Feira do 

Chocolate do Mercado Municipal de Loulé. A es-

cultura esteve exposta no átrio da nossa Institui-

ção, para que utentes, colaboradores e familiares 

tivessem oportunidade de ver o trabalho que foi 

elaborado. 
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VI PIQUENIQUE ENTRE INSTITUIÇÕES DO ALGARVE, ALTE 
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Todos os anos a Misericórdia de Loulé organiza 

um evento que tem crescido de ano para ano, Pi-

quenique entre Instituições do Algarve.  

Esta atividade decorreu no Parque das Merendas , 

Fonte Grande em Alte. 

O objetivo desta iniciativa pretendeu proporcionar 

aos utentes das várias instituições do Algarve, con-

tacto com a natureza e também momentos de con-

vivência e diversão entre os participantes. Estes 

dias de convívio são sempre agradáveis e diverti-

dos para os utentes.  

Esta atividade tem sido um sucesso, tanto na orga-

nização do evento como no empenho de todos os 

técnicos das Instituições participantes e como con-

sequência desse resultado é que este ano tivemos 

uma grande adesão por parte de várias Institui-

ções, nomeadamente:  

* Associação Social e Cultural da Tôr 

* Fundação António Aleixo 

* Associação Social e Cultural de Almancil 

* Casa do Povo de Ameixial 

* Centro Comunitário de Vale Silves 

* Centro Paroquial de Quarteira 

* Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 

* Centro de Dia do Rossio de Albufeira 

* Centro Comunitário de Vaqueiros 

* Centro Paroquial de Martimlongo. 

 

Perfazendo um total de 180 idosos e 40 acompa-

nhantes.  



ATIVIDADES | PASSEIOS | FESTAS 

 
TEATRO 

No passado dia 15 de Janeiro os utentes 

da nossa Instituição foram ao cineteatro 

Louletano ver a peça "Mãe com Açúcar". 

Uma história que retrata histórias de 

vida dos nossos avós.  

BAILE DE CARNAVAL na Tôr  

Dia 4 de Fevereiro, vestimo-nos a rigor e 

também fomos brincar ao carnaval no baile 

de máscaras que a Associação Social e Cul-

tural organiza todos os anos para os utentes 

das Instituições do Concelho. 

ENTERRO DO ENTRUDO 

Todos os anos, colaboradores e utentes mas-

caram-se, para fazer o enterro do entrudo. 

Assim visitam todos os pisos, para que utentes 

e as “suas viúvas” se possam despedir do en-

trudo.  

DIA DE S. VALENTIM 

Para assinalar o dia de S. Valentim, a Miseri-

córdia de Loulé promoveu um concurso de 

Quadras alusivas à amizade. Após a votação 

por parte de familiares, colaboradores e uten-

tes, elegeram a quadra da Dª Isabel Leiria 

como a vencedora.  

DIA DA MULHER 

Celebramos o dia da mulher, com um chá/

convívio entre mulheres da Instituição, onde os 

homens não tiveram autorização de entrar. 

Quisemos assinalar este dia, como forma de de-

monstrar união e principalmente rejeitar a violên-

cia e maus tratos às mulheres.  
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.957693510978983.1073741947.120553054693037&type=3
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BAILE DA PINHA 

No passado dia 17 de Março, os utentes da Mise-

ricórdia de Loulé foram ao baile da Pinha da Asso-

ciação Social e Cultural da Tôr.  Ainda não foi este 

ano que conseguimos abrir a Pinha, desta vez foi 

para a Fundação António Aleixo de Quarteira.  

DIA DO PAI 

Dia do Pai, também foi comemorado na 

nossa Instituição. As famílias aceitaram o 

convite e vieram passar uma tarde de con-

vívio com o PAI neste dia especial.  
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PROJETO AVÓS /NETOS 

MOMENTOS (E)TERNOS 
 

As atividades intergeracionais são sempre um sucesso! 

O Projeto Avós/Netos é uma partilha entre jovens e 

menos jovens que durante o ano letivo têm contato, 

conversas e atividades em comum. Este encontro foi 

tudo isto, e muito mais…  

DIA DA MÃE 

É sempre positivo principalmente para os 

utentes, aproximar os familiares à Institui-

ção onde estão a viver. Assim aconteceu 

no dia 7 de Maio um convívio entre as 

Mães & Filhos. A atividade correu muito 

bem e estiveram presentes cerca de 60 

pessoas neste evento.  

ARRAIAL DE SANTO ANTÓNIO 

O Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho 

de Estoi, convidou a nossa Instituição para mais um 

Arraial de Santo António. 

Houve muita animação e boa disposição, não esque-

cendo a tradicional sardinha assada!  
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PIQUENIQUE ENTRE INSTITUIÇÕES,  

ENCONTRO INSTITUICIONAL 

O Lar de Idosos da Casa do Povo de Ameixial convidou-

nos a participar no primeiro encontro institucional, en-

quadrado nos Santos Populares, na fonte da Seiceira, no 

Ameixial. 

E foi com muito gosto que aceitamos … 

O “Piquenique entre instituições, Encontro Institucional", 

promoveu o convívio entre várias instituições do interior e 

litoral, proporcionando uma tarde cheia de animação e 

muita música ao ar livre. 

GRUPO DE CATEQUESE 

Visita de Jovens do Grupo de Catequese do 

10º Ano do Centro Paroquial de Loulé.  

 

FESTA S. JOÃO NA TÔR 

A tarde de S. João, foi passada no “Lar da    

Ribeira da Tôr”. 

Estiveram presentes vários idosos de Instituições 

do Concelho de Loulé que foram animados com 

um bailarico de acordeão.  
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FESTA S. PEDRO 

Dia 30 de Junho foi o dia de festejarmos o S. Pedro. 

Tivemos a presença de duas Instituições convidadas: 

“Casa do Povo do Ameixial” e “Centro Comunitário 

de Estoi”. Reunindo cerca de 130 idosos. 

Foi uma festa animada com música, não faltando a 

boa sardinha e carapau assado!!  



 

CANTINHO DO POETA 
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QUADRAS DEDICADAS Á CIDADE DE LOULÉ 

 

“Tenho gosto e prazer 

Ver-te assim desenvolvida 

Porque dás gosto na vida 

Estar em ti a viver 

Como te cheguei a conhecer 

No tempo da mocidade 

Com gente da minha idade 

Saltando pelo caminho 

Estás nova e eu velhinho 

É a maior realidade.” 

“Teu nome está gravado 

Como lenda na História 

A tua linda glória 

De outro tempo atrasado 

Bastante tens aumentado 

Com a tua dignidade em plena liberdade 

Digo e torno a dizer 

Gosto de ti a valer 

LOULÉ Ó MINHA CIDADE!” 

Autoria: Francisco Palma (Utente de C. Dia)  

Mote 

“O teu desenvolvimento 

É a maior realidade 

Lutaste, venceste o tempo 

Loulé ó minha cidade.” 



O MEU ARROZ DOCE SALADA DE ATUM 
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INGREDIENTES 
 

1 Maçã 

1 Limão 

1 Laranja 

2 paus de canela 

1,5 L de água 

PREPARAÇÃO 
 

Colocar a água ao lume, numa chaleira. Retira-se 

as cascas do limão, da laranja e da maçã muito 

fininhas. Depois de a água levantar fervura, desli-

ga-se o lume e junta-se as cascas da fruta e os 

paus de canela. Tapa-se e deixa-se em infusão 

durante 10 minutos. 

Alice Neves, Cozinheira da SCML 

INGREDIENTES 

250gr de arroz 

500 gr de açúcar 

1,5L a 2L de leite 

1 saqueta de pudim flã 

4 paus de canela 

3 c. sopa de manteiga Vaqueiro 

3 cascas finas de limão 

3 cascas finas de laranja 

1 pitada de sal 

PREPARAÇÃO 
 

Deita-se um pouco de água num tacho com a casca do 

limão, da laranja, os paus de canela, a manteiga e o 

sal. Põe-se ao lume e deixa-se ferver.  

Depois junta-se o arroz e deixa-se a água evaporar-se. 

Coloca-se o leite devagarinho (reservando um pouco), 

mexendo sempre para não agarrar no fundo.  

Desfaz-se o açúcar e o pudim, com o leite reservado, 

que se irá juntar no final de o arroz estar cozido. Deixar 

levantar fervura e mexer sempre. 

Coloca-se numa travessa e decora-se com canela a 

gosto. 

 

INGREDIENTES 

Feijão-frade 

Atum enlatado 

Jardineira 

Ovos 

Azeitonas pretas 

Salsa 

Cebola picada 

 

PREPARAÇÃO 
 

Coloca-se o feijão-frade, a jardineira e os ovos a cozer 

separadamente. 

Picar a cebola e a salsa. Reservar. 

Deixar arrefecer e misturar todos os ingredientes. 

Enfeitar o tabuleiro com ovo, azeitonas pretas e a salsa 

picada. 

Temperar com azeite e vinagre ou maionese.  

Deve-se servir a salada fria. 

Júlia Matinhos, 

Cozinheira da SCML 

Alice Neves,     

Cozinheira da SCML 

CHÁ SUGESTÃO 

DE VERÃO 



 

PASSATEMPOS 

1. Adivinhas 2. Lengalengas 

3. Cruzadas 

1. Qual é o mês mais curto?  

2. O que é que quanto maior menos se vê?  

3. Quem vive com os pés na cabeça?  

4. O que é que mantém sempre o mesmo tama-

nho, não importa o peso?  

5. O que é que tem cabeça, tem dente, tem barba, 

não é bicho nem é gente?  

6. O que é que dá um pulo e se veste de noiva?  

7. Qual é coisa, qual é ela, que tem uma perna 

mais comprida que a outra e noite e dia anda 

sem parar?  

8. Qual é a coisa qual é ela que mal entra em casa 

se põe logo à janela?  
1. Maio, só tem quatro letras ; 2. A sombra ; 3. O Piolho;            

4. A balança ; 5. O Alho; 6. Pipoca; 7. O relógio; 8. O botão.  

O tempo pergunta ao tempo 
Quanto tempo o tempo tem. 
O tempo responde ao tempo 
Que o tempo tem tanto tempo 
Quanto tempo o tempo tem. 

Está a capoeira toda alvoraçada 
Franga poedeira com crista encarnada 

Achou uma espiga de milho dourado 
Vem de lá o galo e dá-lhe uma bicada 

O pato marreco dá-lhe uma patada 
Fica a capoeira toda alvoraçada 

E assim se arma a guerra por causa de nada. 

30 dias tem Abril, Junho, 
Setembro e Novembro 
Com 28 só há um, Fevereiro 
E mais nenhum, o resto tem 31. 

Copo, copo, jericopo, 
Jericopo, copo cá; 

Quem não disser três vezes 
Copo, copo, jericopo, 

Jericopo, copo cá, 
Por este copo não beberá. 
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