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Introdução
Esta Direção da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, após ter terminado a gestão executiva do
segundo ano do mandato 2012-2015, vem para os devidos efeitos legais e estatutários, apresentar contas
acompanhadas do Relatório de Gerência relativos ao ano de exercício de 2014 para de seguida serem submetidos
à apreciação dos órgãos, Conselho Fiscal (Definitório) e depois à Assembleia Geral; primeiro para apreciação e
emissão de parecer em ata e depois para apreciação e votação em reunião geral de irmãos presentes na reunião
ordinária convocada e legalmente constituída, onde serão analisados os documentos apresentados, os quais
fazem a demonstração da execução durante o ano civil, os quais integram todas as grandes valências e atividades
atualmente existentes.
Temos continuado a pugnar pela constante melhoria da qualidade e vida dos nossos utentes, realizámos no
transato ano várias obras de manutenção, recuperação e remodelação, bem como a aquisição de novos
equipamentos moveis e imoveis, os quais mais adiante iremos especificar.
Após varias inspeções, recomendações e multas, demos concretização de diversas exigências legais que nos
tinham sido transmitidas através de relatórios, recomendações e notificações de diferentes serviços e entidades
inspetiveis.
Com os suportes digitais e contabilísticos, iremos estar a apresentar os números apurados através da inscrição
em diferentes rubricas, os quais ficam inteiramente à disposição de Vas. Exas. para verificação de todos os
documentos e mapas anexos; ficamos assim a aguardar a sua posterior aprovação e homologação dos mesmos,
pois tanto quanto possível, eles reflectem bem todo o nosso empenho, bem como os demais; trabalhadores,
colaboradores e voluntários os quais contribuíram para um bom trabalho desempenhado, apesar dos tempos
difíceis de crises de redução de meios em comparticipações familiares, os quais suportam as nossas obras
realizadas a favor de todos os demais carenciados da nossa comunidade.
Vamos passar à descrição das diferentes atividades realizadas, algumas integradas nos diferentes Acordos e ou
Protocolos contratualizados, bem como as restantes valências não suportadas por qualquer ajuda, mas que afinal
fazem parte do mesmo conjunto das Obras de Misericórdia desta Santa Casa da Misericórdia de São Brás de
Alportel.

Actividades Gerais
Ao longo do ano de 2014, todos os primeiros domingos de cada mês continuámos a proporcionar os convívios
envolvendo os utentes do Lar, os familiares e amigos, com a celebração de missa, invocação em memória dos
falecidos e aniversariantes do mês anterior, terminando com animação musical.
Em janeiro realizou-se uma reunião com os eleitos da Câmara Municipal versando temas como: maior
articulação entre parceiros sociais e melhorias propostas para as “respostas sociais”.
Faleceu o caseiro do Monte Varjão, o Sr. Justiniano Mendonça com mais de 30 anos ao serviço da Misericórdia.
Dia 12 de Fevereiro comemorámos os aniversários da fundação da Santa Casa da Misericórdia e da abertura do
Lar de Idosos. Para assinalarmos essas duas datas realizou-se um jantar convívio com todo o pessoal que
trabalha nos diferentes serviços mais colaboradores e os titulares dos órgãos administrativos da nossa
instituição.
Festejámos o “Dia dos Namorados”, o “Dia do Pai” e o “Dia da Mãe” em conjunto com as crianças e idosos nossos
utentes num ambiente intergeracional.
Fizemos um novo contrato com a enfermeira, D. Susana Santos aumentando assim a disponibilidade para prestar
serviços para os nossos utentes.
Realizámos a deslocação e instalação de um telheiro pertence do nosso vizinho Horácio, por causa das obras
realizadas com o novo Centro de Dia.
Em Abril participámos na “Feira do Livro” realizada no espaço da Biblioteca Municipal.
Em colaboração com a empresa Competir foi enviada uma candidatura para o P.O.P.H. com vista à “Formação” do
pessoal.
Participámos na apanha de flores do campo e os nossos utentes colaboraram na preparação do tapete de flores
de Páscoa.
Adquirimos novas batas para as funcionárias do Lar.
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Representámos a nossa misericórdia no Congresso das Misericórdias nos dias 29 e 30 de Maio, realizado em
Évora, onde participámos ativamente no desfile das “Irmandades das Santas Casas”, levando as novas opas e
bastões recentemente adquiridos.
As crianças do Centro Infantil António Calçada executaram um brasão em papel, o qual ofereceram ao Município
pela comemoração do “Centenário do Concelho”.
Colaborámos na aceitação de dois estágios para formação de “ajudantes familiares”.
Celebrámos em Outubro o dia do Idoso, com várias atividades juntando as crianças do Centro Infantil.
Também participámos na festa de São Martinho e Mercadinho Solidário realizado no dia 22 de Novembro.
Foi feita consulta para um projeto de levantamento topográfico e arquitetónico de todo o edifício do Lar (ERPI)
com vista a um estudo de “Remodelação e Adaptação” à legislação e regulamentos vigentes, e ainda com uma
pequena ampliação para melhoria da qualidade de vida dos utentes (Lar), mantendo a capacidade autorizada.
Tivemos também a visita da equipa que compõe o programa da R.T.P. – “Preço Certo” com o apresentador
Fernando Mendes e que num encontro com os nossos idosos, montou uma montra com vários electrodomésticos,
a qual ofereceu à nossa Instituição.
Fizemos obras no edifício do antigo Refeitório Social, situado na rua Poeta Bernardo Passos, onde remodelámos
todos os sanitários do R/C e 1º andar.
Foi recebida uma transferência por reembolso de IVA, realizado em obras e aquisição de equipamentos da parte
das Finanças no valor de 88.690,69€.
Também a receita vinda das pessoas e empresas declarantes de I.R.S. foi de 561,65€
Pagámos por uma devolução de verbas, uma quantia de 31.961,12€ referente a acertos na frequência do número
de utentes no Lar desde o ano de 2009 até 2012.

I – Atividades - idosos e outros carenciados
a) Lar de 3ª Idade (ERPI)
- No dia 15 de Fevereiro comemorámos o 28º aniversário da abertura oficial do Lar de Idosos.
- Realizámos vários arranjos e pinturas nas instalações.
- Em março realizou-se uma reunião no Centro Distrital de Faro da Segurança Social, onde foi então proposto
que: com a retirada da ocupação na cave (piso -1) ficava uma verba disponível no acordo, a qual transitaria em
70% para os 23 utentes a acordar e em frequência no novo Centro de Dia.
- Os utentes visitaram o Mercado de Olhão.
- Os idosos da ERPI ofereceram um sobreiro com poemas e dedicatórias pela comemoração do Centenário do
Concelho à Câmara Municipal.
- No dias 13, 20 e 27 de Junho, no espaço exterior realizámos as festas em honra dos Santos Populares com
arraial, mastro e quermesse, também com, a participação de grupos de Marcha; grupo da alegria, idosos e
crianças do Centro Infantil.
- Foi colocada uma máquina dispensadora de bebidas (chá, café) no hall de entrada do Lar.
- As pessoas nossas utentes e com algumas condições físicas visitaram Ayamonte e a Ilha Cristina em Espanha,
lanchando a seguir em Monte Gordo. Também em Outubro foram à feira de Santa Iria em Faro. Em Dezembro
visitaram os presépios do Concelho.

b) Centro de Dia
- O centro foi equipado com mobiliário, louças e electrodomésticos.
- A empresa Vairinhos e Pinto fez um projeto de “Evacuação e emergência do risco para as novas instalações. A
inspeção realizou-se pela primeira vez em 31 de Março, não foi aprovado devido a algumas anomalias
encontradas.
- A Câmara Municipal veio reunir com a Direção pondo uma proposta de colaboração no funcionamento do novo
centro de dia articulando com possíveis arranjos em algumas casa de habitação destinadas a acolher pessoas sem
abrigo.
- Continuámos a aguardar a inspecção e vistoria definitivamente aprovada e a respetiva emissão de alvará de
utilização das novas instalações por parte da Câmara Municipal.
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c) Refeitório Social
- Este apoio social, junto às instalações da ERPI (Idosos) foi aberta e posta a funcionar a partir do dia 12 de
Fevereiro em novas instalações, com novos equipamentos e onde foi colocado um aparelho de ar condicionado.
No espaço exterior foram colocados 3 bancos de jardim e toldos de proteção de vento e chuva na entrada.
d) Cantina Social
- Temos vindo a apoiar esta forma de proteção e apoio social às famílias que se vem privadas de uma alimentação
básica e condigna fornecida em acordo com a Segurança Social no âmbito do P.E.A. (programa de emergência
alimentar) e para o número de pessoas aprovadas para este tipo assistência, perfeitamente integrada nas nossas
obras “dar de comer a quem tem fome”.

e) Apoios ao Domicilio
- Os nossos serviços de apoio aos utentes em casa funcionaram normalmente, com distribuição da alimentação,
higiene pessoal, limpeza de roupa e habitação. Funcionou em parceria com a saúde e município no caso de Apoio
ao Domicilio Integrado, quando as pessoas (utentes) são indicadas em listas elaboradas pelas técnicas oficiais da
assistência social.
- Foi adquirida uma nova carrinha da marca Peugeot isolada com fibra, que entrou inteiramente o serviço do
Apoio Domiciliário.

II – Centro Infantil
a) Creche e Jardim de Infância / Pré-escolar
- As crianças do Centro Infantil participaram ativamente no desfile de Carnaval.
- Foi feita uma remodelação completa das instalações elétricas do edifício, tendo sido executada pela firma
vencedora J.G. Bento, Lda. pelo valor de 14.847,50€, incluindo a certificação pela E.D.P.
- No parque infantil a areia foi mudada por motivos de higiene e salubridade.
- Na sala dos Palhacinhos a porta principal foi substituída por uma nova com um custo de 875.00€.
- Foi celebrado, dia 29 de Maio, o Dia da Espiga, com um passeio pelo campo para colher as flores e as espigas
que fazem parte do ramo.
- As instalações do ginásio funcionaram como centro de apoio às férias de verão que funcionou para mais de 70
crianças inscritas.
- O Centro Infantil apostou nas energias alternativas e colocou um depósito de 700 litros de água e os respetivos
painéis solares.
- A creche teve intervenção com varias obras de manutenção e substituição de painéis, persianas e pinturas.
- Foram adquiridas mesas e cadeiras para equiparem as salas por um valor de 1.624,23€.
- Foram realizadas diversas obras de manutenção como: substituição da cobertura de parte, onde se
encontravam colocadas telhas de fibrocimento com amianto por placas em sandwiche. Os trabalhos foram
executados pela firma Nuno Brito, a qual apresentou o melhor preço, pelo valor de 33.559,00€.
- As crianças do Centro realizaram vários passeios tais como; a sala dos “Peixinhos” visitou Ayamonte em
Espanha. A sala dos 5 anos (finalistas) fizeram uma visita às instalações da futura escola para onde irão no
próximo ano letivo. A sala dos 5 anos, as crianças foram ao aeroporto, fizeram o percurso até ao avião e entraram
dentro dele para contato e conhecimento. As crianças de 4 anos foram a Olhão visitar a Ecoteca. Outras foram de
autocarro ao Centro de Ciência Viva em Tavira e regressaram de comboio.

b) ATL’s – Atividades de Tempos Livres
- Continuámos a dar o nosso apoio extracurricular a todas as crianças e jovens inscritos nestas valências.
Contámos com a cedência dos transportes que a nossa Autarquia disponibilizou e à qual ficamos muitos gratos
em nome das crianças utilizadoras.
- Realizámos um Plano de Ocupação para as férias da Páscoa com as crianças e jovens inscritos.
- O grupo de crianças do A.T.L. foram visitar o Zoo de Ayamonte.
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- Alguns utentes do A.T.L. foram aprender canoagem à praia.
- Foram arranjadas as salas do A.T.L.; há novas coberturas, tetos falsos, iluminação e pinturas.

III – Casa da Cultura António Bentes/Museu
- Ver Documento da valência em anexo.

IV - Agricultura
- Foi feita uma revisão geral ao trator que foi enviado para estar ao serviço dos trabalhos de manutenção de
manutenção do Monte Varjão.
- Estamos a fazer a identificação cadastral dos terrenos que nos foram doados, tratámos da limpeza e colocação
de marcos numerados e identificados.

V – Resumos Conclusões Finais
Depois de uma atenta analise e reflexão sobre o exercício de Gestão e Conta de Gerência do ano 2014, a mesma
apresenta os seguintes números finais:
- Resultado operacional – 122.238,38€
- Resultado financeiro líquido do período – 164.942,91€
Podemos concluir que os resultados após mais de um ano e meio a fazer investimentos intensos em estruturas,
edifícios e equipamentos com vista à melhoria do funcionamento das valências usufruídas pelos nossos utentes
(clientes), voltaram a melhorar. O fato de tirarmos mais benefícios com a proximidade de funcionamento de
todas as valências da grande área de apoio a idosos e outros carenciados sociais, é também o reflexo do aumento
em 52% dos resultados operacionais, com maior resiliência e mais eficiência.
Fizemos o melhor por dar qualidade de vida aos nossos utentes que diariamente dependem dos nossos cuidados.
Apesar de continuarmos a sermos inspecionados com um elevado nível de vigilância sobretudo o que fazemos,
com uma legislação altamente exigente; quer em relação aos edifícios, equipamentos e guiões de tratamento e
comportamentos. A nossa instituição assegura a sua solidez e capacidade na transição para o próximo ano de
uma nova gestão.
A Direção desta Santa Casa quer deixar aqui em memoria um voto de profundo pezar pelo falecimento do nosso
Vice-Provedor, Sr. António Coelho Guerreiro e também em homenagem a todos os irmãos em Misericórdia já
falecidos e que nos antecederam. Agradecemos aos nossos trabalhadores, a dedicação, o empenho e por vezes a
paciência que nos puseram nos cuidados prestados aos nossos utentes. Também um grande agradecimento aos
outros colaboradores, benfeitores e amigos desta Misericórdia. São os nossos utentes; crianças, jovens, idosos e
os seus familiares quem mais pode reconhecer todo o trabalho efectuado, a dedicação e carinho.
Deixamos aqui o nosso agradecimento a todos os dignos representantes das Instituições que nos tutelam e
colaboram, como a S. Exa. Reverendíssimo ao Sr. Bispo do Algarve e seus assessores, à Sra. Presidente do Centro
Distrital da Segurança Social, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao
Sr. Diretor do Instituto do Emprego e Formação Profissional e ao Delegado da Secretaria da Cultura, além de
outros mais que se juntaram a nós.
Os nossos agradecimentos, também aos restantes órgãos institucionais pela colaboração solidária do; Conselho
Fiscal (Definitório), na pessoa do Sr. Júlio Pereira e à Assembleia Geral, o Sr. Presidente Daniel B. Cavaco por todo
o apoio durante o exercício desta missão.
Finalmente, por tudo o que conseguimos fazer nas nossas obras materiais e espirituais, louvamos a Nossa
Senhora, Mãe das Misericórdias a quem agradecemos por estes resultados conseguidos e pelo efeito que teve na
prática do Bem a quem necessitou da nossa proteção que nos foi possível disponibilizar por parte desta Santa
Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel

A Mesa Administrativa
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