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LAR DE IDOSOS

Hoje o tempo escasseia 
e a vida roda num corru-
pio desenfreado - realidade 
comum a muitos ou mesmo 
a quase todos, resultado 
da nossa autocriação e de 
novas dinâmicas que ali-
mentamos e difundimos. 
Não há tempo, nem para 
nós e muito menos para os 
outros. Dar! O que é isso?

Exigimos mais de nós 
próprios, reclamamos qua-
lidade nos serviços que nos 
prestam, exigimos do Es-
tado justiça social e muito, 
muito mais de todos os se-
tores. São vivências únicas e 
exclusivas deste tempo.

Num instante, quando 
recebemos a triste notí-
cia da partida de mais um 
Irmão, parámos e em silên-
cio durante largos minu-
tos, quase tudo nos invade 
o pensamento… também 
nos questionámos: que va-
lores difundimos?

Pois é! Há “coisas” muito 
mais importantes do que o 
nosso eufórico dia-a-dia. 

Está aqui, gelidamente e 
perante mim, um exemplo: 
com grande esforço e dedica-
ção viveu uma vida simples e 
de trabalho, constituiu famí-
lia e multiplicou património, 
juntou e depois repartiu. 

Repartiu ou Doou! Gesto 
maior e de grande nobreza, 
principalmente quando os 
bens, ou o que deles resulta, 
vão servir para ajudar mui-
tos mais, carenciados e des-
providos das necessidades 
mais básicas. São passos e 
Nobres Atos que não estão 
à altura de todos. 

É certo que esta Miseri-
córdia regista, com agrado, a 
grandeza de muitos doadores 
e beneméritos que ao longo  
da sua existência nos têm 
confiado o seu património 
para o serviço de outros. 
Estes fizeram a diferença 
e marcaram o passado e o 
presente, merecendo o nosso 
reconhecimento.

Descanse em paz, Helena 
do Carmo. Muito Obrigado 
por tudo.

Júlio Pereira
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Foi no dia do piquenique  
da Fonte Férrea que a Co-
missão de Proteção de Crian- 
ças e Jovens de São Brás de 
Alportel nos convidou a as-
sociarmo-nos à causa da Pre-
venção contra os Maus Tratos 
na Infância, pelos Direitos 
das Crianças e pelo Futuro. 

O Desafio consistia em 
vestir uma camisola azul e 
fazer um laço humano. 

Assim, pelas 12h00m fize-
mos um laço humano azul. 

Desafio aceite e cumprido! 
Ana Pulquério

“Desde o início do século 
XXI, o mês de Abril é assina-
lado como o Mês Internacio-
nal da Prevenção dos Maus-
Tratos na Infância em muitos 
países. A Comissão Nacional 
de Proteção de Crianças e Jo-
vens em Risco promoveram 
uma campanha de alerta para 
a prevenção dos maus-tratos 
a que muitas crianças e jo-
vens ainda estão sujeitos. A 
sensibilização e o combate 
exige um esforço conjunto, 
de todos. É preciso alargar 
esta luta e torná-la cada vez 
mais transversal e eficaz na 
sociedade portuguesa.“

Há dias que não podem 
ser ignorados pelo seu sig-
nificado e importância na 
nossa vida. Os dias da mãe, 
do pai e da criança são um 
exemplo. Por essa razão lhes 
dedicamos sempre uma es-
pecial atenção, realizando 
uma celebração especial que 
inclui convívio, brincadeira, 
jogos e muita animação. 

Há outros dias que tam-
bém são especiais por fa-
zerem parte das nossas  
tradições como é o caso do 

DESTAQUE: 01| DIAS COMEMORATIVOS 

A ORIGEM:

tradicional piquenique na 
Fonte Férrea que realizá-
mos no dia 27 de abril. Neste  
convívio, participaram as sa- 
las da Creche e Pré-escolar.  
As crianças passearam pelos 
trilhos, observaram a natu-
reza e fizeram recolha de al-
guns materiais como pedras, 
paus e folhas. 

Houve ainda grande ape-
tite para saborear o delicioso 
almoço proporcionado pela 
cozinheira e pelas colabo-
radoras do Centro Infantil.

Ana Pulquério

02 | PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

In APAV - Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima, abril de 2017



O ano letivo estava a 
chegar ao fim. Era impor-
tante assinalar mais esta 
etapa cumprida na vida das 
crianças. Terminar um ano 
letivo e iniciar outro signi-
fica a transição para uma 
nova fase ou um novo ciclo. 

Assim sendo, realizou-se 
a 9 de junho uma Festa de 
Finalistas que contou com 
a presença de familiares e 
amigos das crianças que 
irão ingressar no primeiro 
ciclo no próximo ano. 

Um espetáculo diversi-
ficado com música dança, 
canções, vídeos, muitas 
recordações e surpresas, 

animou a assistência e fez 
as delícias das crianças 
participantes que no final 
receberam um diploma 
premiando a sua passa-
gem pelo Centro Infantil.

Contando com a parti-
cipação de todos, realizou 
-se a 11 de julho a Festa 
de Final de Ano que tam-
bém contou com anima-
ção, música e ainda uma 
demonstração de ginásti- 
ca pelos grupos de pré- 
escolar e ATL. Terminou 
com um lanche convívio 
e a participação de pais e 
alguns familiares. 
Célia Ramos

03| MAIS UM ANO QUE TERMINOU

“Durante este período 
foi tempo de se fazerem 
remodelações e 
manutenções no 
edifício que conta já 
com cerca de 
50 anos de história.“
Célia Ramos 



Junho é tempo de Santos 
Populares. Mais uma vez a 
tradição saiu à rua na Santa 
Casa da Misericórdia de São 
Brás de Alportel. 

O largo exterior junto ao 
Lar e Centro de Dia engala-
nou-se de bandeiras e balões 
em torno de um mastro en-
volto em marcela. O aroma 
campestre aliado ao sabor 
da sardinha assada e ao som 
da bela música portuguesa 
atraíram muitos são-bra-
senses que nos visitaram nas 
noites de 22 e 29 de junho.

As marchas foram uma 
constante nestas duas noi-
tes de folia. Participaram os 
grupos infantis da sala “Os 
Papagaios” com a “Mar-
cha das Padeirinhas e dos 

Moleiros”, o A.T.L. com a 
“Marcha dos Manjericos” e 
a Marcha do Museu.

A “Marcha da Juventude 
Perdida” apresentada pelos 
jovens de outros tempos foi 
presença assídua nas duas 
noites. Para encerrar os feste-
jos, contámos com a presença 
da sala “Os Peixinhos” que 
apresentou a “Marcha dos Fa-
distas” e da sala “Os Palhaci-
nhos” que exibiu a “Marcha 
das Abelhas Mágicas”.

Foram duas noites calo-
rosas, com muita animação, 
que alegraram os corações de 
quem por lá passou. Foi pos-
sível ver o empenho que todos 
dedicaram a esta tradição para 
que ela esta se mantenha viva 
na nossa comunidade.

Marta Custódio

04| SANTOS POPULARES

DESTAQUE

O Centro infantil encer-
rou durante o mês de agosto 
as valências de creche e pré-
-escolar. Apenas funcionou 
o ATL – Atividades dos 
Tempos Livres. 

Durante este período foi 
tempo de se fazerem remo-
delações e manutenções no 
edifício que conta já com 
cerca de 50 anos de história.

A necessidade de o mo-
dernizar, aliada ao impera-
tivo da qualidade que todos 
ambicionamos para os nos-
sos utentes é motivo mais do 

que suficiente para se faze-
rem obras de requalificação e 
embelezamento dos espaços. 

Reabrimos agora em setem-
bro com nova energia, ambi-
cionando que os que nos esco-
lhem se  sintam bem acolhi-
dos, pois é com muito gosto  
que os recebemos. 

Algumas crianças transita-
ram de sala.Outras chegam 
pela primeira vez. Recebe-
mos agora novas admissões, 
tendo-se realizado em julho 
todos os contactos necessá-
rios, assim como reuniões 

e entrevistas preparatórias.  
Chegados a um novo ano le-
tivo sente-se a ansiedade dos 
pais que deixam pela primei-
ra vez os seus educandos ao  
cuidado de outrem. 

No entanto, a experiência 
de quem os acolhe pode ser o 
conforto que necessitam para 
que mantenham a tranquili-
dade e confiança. 

Para as crianças é uma ale-
gria poder voltar a estar com os 
amigos. A mudança de sala é si-
nónimo de crescimento e tam-
bém de novas aprendizagens.  

A euforia de explorar um es-
paço novo, com novos jogos, 
espaços diferentes e outras 
dinâmicas, motiva as crianças 
e também os educadores que 
as acompanham. 

É agora tempo de elaborar 
novos projetos pedagógicos 
e curriculares, planificar ati-
vidades significativas envol-
vendo o meio que nos rodeia 
ou não seja o nosso Projeto 
Educativo denominado “De 
São Brás para o Mundo”.

Célia Ramos

05| REGRESSO DAS FÉRIAS E EUFORIA DE UM NOVO ANO



07| FORMAÇÕES 
PROFISSIONAIS:

- COZINHA

- O CONGRESSO
 MEM - MOVIMENTO  
ESCOLA MODERNA

A formação profissional as-
sume cada vez mais um papel 
preponderante na qualifica-
ção de todo e qualquer tipo 
de colaborador. Nos dias que 
correm, a formação especia-
lizada é imprescindível para 
fazer face às exigências da 
sociedade. Neste âmbito a 
Santa Casa da Misericórdia 
tem mantido uma preocupa-
ção constante na formação 
contínua dos seus colabora-
dores assim como a validação 
das suas competências. 

Tem vindo a decorrer 
neste último trimestre, uma 
formação especializada na 
área de cozinha, engloban-
do as respostas sociais ligadas  
tanto à infância como aos  
idosos. Sob a mestria do Che- 
fe Abílio, através do Centro 
de Formação de Faro, preten-
de-se que as formandas adqui- 
ram novas técnicas e compe-
tências nesta área validando 
assim os seus conhecimentos.

Célia Ramos

Por vezes a formação faz-
se fora de portas como ocor-
reu nos dias 19, 20 e 21 de 
Julho de 2018 no Encontro 
Nacional do Movimento da 
Escola Moderna, no Instituto 
Superior de Contabilidade e  
Administração da Universida-
de de Aveiro estando presentes 
duas educadoras de infância  
do pré-escolar do Centro In-
fantil António Calçada. 

Este encontro abrangeu 
educadores, professores de  
1.º, 2.º, 3.º  CEB, professores  
do Secundário e Ensino Su-
perior/Formação.

O Movimento da Escola 
Moderna (MEM) consiste 
numa metodologia de tra-
balho que assenta na coo-
peração, solidariedade na 
vida democrática, interaju-
da em que todos ensinam e 
todos aprendem. 

É necessário ainda que 
exista sempre negociação 

desde do momento do pla-
neamento, passando pela 
partilha das responsabilida-
des e por último a avaliação.
Assim, se iniciam práticas 
democráticas e a reinstitui-
ção de valores.

Durante estes três dias 
foi possível ouvir relatos de 
práticas de outros contextos 
educativos participar em ses-
sões de plenário e assistir o 
Colóquio de Sérgio Niza, um 
dos fundadores do MEM em 
Portugal que abordou a te-
mática: “Nós e o Regresso da 
Educação para a Cidadania.” 

Foi possível observar e re-
gistar fotograficamente a ex-
posição das várias atividades 
realizadas por educadoras 
que trabalham a metodologia 
MEM na sua prática pedagó-
gica em sala. 

É de referir que as colabora-
doras que participaram neste 
evento estiveram em forma-

ção (curso e oficina) durante o 
ano letivo 2017/2018 no Nú-
cleo do Algarve do MEM, 
em Faro. 

Com o decorrer desta for-
mação ambas implementaram 
a metodologia em contexto 
de prática nas salas dos 3 e 4 
anos. A participação neste en-
contro consolidou os conhe-
cimentos outrora adquiridos e 
futuramente serão uma mais 
valia para as crianças.

Resta agradecer ao Sr. Pro-
vedor Júlio Pereira e à Mesa 
Administrativa por propor-
cionarem a estas educadoras 
a oportunidade de partici-
parem neste Congresso que 
muito enriqueceu os seus co-
nhecimentos por via da troca 
de experiências. 

Ana Pulquério
 e Marta Custódio

06| INTREGAÇÃO NO 1º CICLO

No Centro Infantil é há-
bito levar as crianças que irão 
transitar para o primeiro ciclo 
a visitarem esse novo espaço 
educativo que irá fazer parte 
das suas vidas futuras. 

Este momento é aguarda-
do por todas com anseio, pois 
há um misto de entusiasmo 
por conhecer a nova escola e 
em simultâneo um fascínio 
pelo desconhecido.

Estar dentro de uma sala 
de aula e participar num 
momento de aprendizagem 
coletivo, em parceria com 
crianças mais velhas, trans-
mite aos nossos jovens a con-
fiança que necessitam para 
fazer essa transição.

Este ano foi possível visi-
tarmos as escolas nº1 e nº2 
em dois dias diferentes, tendo 

sido muito bem recebidos por 
todos os que nos acolheram. 

Ao Agrupamento de Esco-
las Poeta Bernardo Passos o 
nosso agradecimento por tor-
nar possível este momento. 

Célia Ramos



100 anos depois da inau-
guração do Sanatório Carlos 
Vasconcelos Porto, em São 
Brás de Alportel, no Museu 
do Traje, um conjunto pres-
tigiado de investigadores e 
historiadores nacionais e in-
ternacionais vai abordar, em 
diferentes áreas do saber, a 
importância desta unidade de 
saúde pioneira e as motivações 
históricas e factos marcantes 
da história da saúde em Por-
tugal, sem esquecer o olhar 
sobre a medicina no Algarve. 

A conferência “O Sana-
tório Carlos Vasconcelos 
Porto - 100 anos depois” está 
integrada no Programa co-
memorativo, promovido em 
parceria pela Direção Regio-
nal de Cultura do Algarve,  
Universidade do Algarve, 
ARS Algarve e o Municí-
pio de São Brás de Alportel. 
Conta com o apoio da Mise-
ricórdia de São Brás de Al-
portel, Sub-Região de Faro da 

Há (…) transições socialmente construídas e estabelecidas 
pelos sistemas educativos, ditas ‘verticais’, em que a idade da 
criança vai originar a sua passagem para uma nova etapa e, 
muitas vezes, para outro estabelecimento educativo. 

São essas as transições que particularmente preocupam 
docentes e pais/famílias, que se interrogam como a criança irá 
lidar com a nova situação. Importa dar uma especial atenção à 
criança nesses momentos, transmitindo-lhe uma visão positiva 
dessa passagem, como uma oportunidade de crescer, de realizar 
novas aprendizagens, de conhecer outras pessoas e contextos, 
de iniciar um novo ciclo, de forma a sentir confiança nas suas 
capacidades para dar resposta aos desafios que se lhe colocam.

In OCEPE - Orientações 
Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar,
Coordenação de Isabel 
Lopes da Silva,
Ministério da Educação/
Direção-Geral da 
Educação (DGE), 2016

Ordem dos Médicos, Seção 
Regional do Sul da Ordem 
dos Arquitetos, CP Com-
boios de Portugal, Instituto 
de Higiene e Medicina Tro-
pical e do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve.

DESTAQUE

01| O SANATÓRIO CARLOS VASCONCELOS PORTO 
100 ANOS DEPOIS

A conferência encerrou com 
uma visita e sessão de home-
nagem no edifício do antigo 
Ex-Sanatório (atual Centro 
de Medicina e Reabilitação 
do Sul) no final de dia.

O Museu do Traje apre-
sentou, no contexto deste 
evento, o seu novo espaço de 
“Reservas visitáveis” onde se 
poderão  apreciar as coleções 
de escultura, materiais mé-
dicos  e ainda loiças de casa. 



02| MUSEU RECEBE LEGADOS IMPORTANTES

A integração de objetos  
legados por famílias al-
garvias são, para o nosso 
museu, um dos seus fatores 
de desenvolvimento.

Assim, nos últimos tem- 
pos têm sido integradas pe-
ças que, pela sua relevância 
para a história e identidade 
do Algarve, merecem ser 
preservadas para as próxi-
mas gerações.

As famílias Coelho (Faro e 
Portimão), Farrajota (Loulé) 
e Machado (Loulé), efetua-
ram doações de indumen-
tária do século XIX que 
em breve serão mostradas  
ao público em exposição que 
já está sendo preparada.

Emanuel Sancho

Quando, em julho de 
1975, foram eleitos os novos 
Corpos Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de São 
Brás de Alportel, o ambiente 
político estava ao rubro.

Na Mesa Administra-
tiva (Direcção), o novo 
Provedor Álvaro António 
de Sousa Botinas, fez-se 
acompanhar de João Ma-
nuel Arroja Neves (secretá-
rio) e Custódio Raimundo 
Caco (tesoureiro).

Álvaro Botinas havia nas-
cido em São Brás de Alportel 
em 19/2/1926. Pessoa muito 
popular e voluntariosa, o seu 
nome surge com frequência 
associado a iniciativas popu-
lares comunitárias. Geren- 
te Comercial de profissão, o 
seu percurso de vida passou 
por Angola e Brasil.

Emanuel Sancho

03| OS PROVEDORES DA SANTA CASA:  
ANTÓNIO ÁLVARO DE SOUSA BOTINAS

Álvaro Botinas encontra a Misericórdia de São Brás de Alportel 
com uma estrutura funcional muito frágil. O edifício do Hospital 
José Lourenço Viegas acolhe então a sede e serviços da Instituição e 
é o seu principal veículo de intervenção social. A ação do Provedor, 
desenvolvida num contexto político muito atribulado, centrou-se 
em boa parte no esforço de manter funcional a unidade hospitalar.



APRENDER é uma arte. 
Faz-se olhando, observando, 
questionando e procurando 
respostas, encontrando por-
menores e detalhes, como um 
puzzle que vamos construin-
do para, quando terminado, 
estarmos prontos para parti-
lhá-lo. Outros maiores e mais 
complexos se seguirão.

Neste âmbito, e cons-
cientes da importância de 
“ensinar a aprender”, os pro-
fessores do 1º ciclo lançaram 
um desafio aos alunos: ca- 
da turma deverá eleger um 
lugar, um aspeto do Conce-
lho de São Brás de Alportel 
e, em conjunto com suas  
famílias, descobrir e re-
descobrir o Concelho onde 
vivem e aquilo que o torna 
tão especial e “nosso”.

O projeto, desenvolvi-
do ao longo de todo o ano 
letivo 2017/2018, encer-
rou-se no museu com uma 
exposição pública ocorri-
do entre os dias 14 e 28 de 
junho, tendo por objetivo 
final mostrar “São Brás aos 
Olhos das Crianças”.

Emanuel Sancho

“SÃO BRÁS VISTO 
PELAS CRIANÇAS”

05| EXPO
ESCOLAR DE 
FINAL DE ANO

Bertílio Martins nasceu em Tavira em 1984.  Atualmen-
te, vive e trabalha em Faro. 
Em 2011 completou a licenciatura em Artes Visuais da 
Universidade do Algarve e posteriormente, em 2016,  
obteve um Mestrado em Comunicação de Cultura e Artes  
pela mesma Instituição. Participou em várias exposi-
ções coletivas e individuais desde 2010. 

04| PROJECT ROOM “PEDAÇOS”

Na última sala da exposição 
Engrenagens do Tempo, os 
visitantes do Museu dão por 
si na Sala Projeto – um espaço 
que rompe deliberadamen-
te com o discurso utilizado 
nas salas anteriores. Essa sala 
tem sido usada pelos alunos 
do Curso de Artes Visuais da 
Universidade do Algarve, que 
aí têm vindo a expôr o seu 
trabalho artístico. 

Por este caminho desafiador 
para os dois lados – a exposi-
ção museológica e a visão de 
mundo da arte contemporâ-

nea - a exposição ganhou um 
novo valor, gerador de per-
plexidades e interrogações.

Depois de Ângelo Gon-
çalves, Ana Rostron, Marta 
Pedroso, Joana R. Sá, Catari-
na Correia e Marina Gonçal-
ves, chegou a vez de Bertílio 
Martins, através da exposi-
ção “Pedaços”. Esta transmite 
uma visão muito própria do 
seu modo de ver e sentir o 
meio que o rodeia marcando 
o final deste projeto e início 
de um novo ciclo.

Emanuel Sancho



Desde sempre, a animação 
foi tida como uma neces-
sidade na Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas 
e Centros de Dia. Desde 
Março, com a entrada da 
nova animadora e poste-
riormente de uma estagiária, 
reformulámos e ampliámos 
os nossos programas de ani-
mação. Hoje o programa é 
mais completo, diversifica-
do, intenso e corajoso. 

Aquando da elaboração 
do programa de animação, 
demos particular atenção à 
população que temos, com 
as suas capacidades ao nível 
físico, cognitivo e social. 

Nunca foi esquecido o 
“fazer por prazer” de cada 
utente e as suas motivações. 
Só depois deste trabalho de 
pesquisa é que foi possível 
selecionar o tipo de ativida-
des a desenvolver. 

Os passeios fora da Insti-
tuição são um ponto muito 
apreciado por grande parte 
dos utentes, sendo a ida se-
manal à missa um deles. Dia-
riamente decorrem diversas 
atividades tais como ateliês 
de culinária, trabalhos ma-
nuais e jogos de tabuleiro. A 
atividade física, incluindo a 
caminhada, proporciona aos 
nossos utentes, momentos de 

Merece particular desta-
que a comemoração dos Dias 
da Família e dos Avós, ambos 
celebrados no pátio da nossa 
instituição com um lanche 
partilhado e muita música. 

São merecedores de um 
agradecimento especial todos 
os familiares que consegui-
ram partilhar este momento 
connosco bem como todas 
as colaboradoras que o tor-
naram possível. 

alegria porque aproveitam a 
circunstância para porem as 
suas conversas em dia. 

Para além do já tradicional 
primeiro domingo do mês 
com missa e animação, pas-
sámos a ter um evento espe-
cial à quinta-feira com um 
convidado especial. 

Apostamos na diversidade: 
música, teatro, histórias, ane-
dotas, ateliês, etc. Estamos 
muito gratos pelo sucesso 
da iniciativa e aceitação dos 
utentes que estão visivelmen-
te mais felizes. Hoje sabem 
que todas as quintas feiras é 
dia de festa cá em casa.

Ana Jacob e Ariana Cruz

03| DIAS DA FAMÍLIA E DOS AVÓS

As efemérides e o calendá-
rio permitiram-nos comemo-
rar e assinalar os Santos Po-
pulares que trouxeram festa a 
esta Casa com a participação 
de alguns dos nossos utentes 
na marcha “Juventude Vi-
vida”. Familiares, amigos e 
colaboradores da Instituição 
também participaram. 

Foram noites de verão mui-
to animadas, onde juntámos 
os nossos idosos e crianças do 
Centro Infantil num arraial 
muito participado, com muita 
animação e alegria.

Ana Jacob e Ariana Cruz

02| SANTOS POPULARES

A nossa Instituição tem 
um papel importante a de-
sempenhar que é dar qua-
lidade de vida aos utentes. 
Além dos cuidados básicos 
de higiene, alimentação e 
saúde, pensámos também 
nas atividades de animação.

Entendemos que, se eles 
estiverem felizes, teremos 
dado um passo importan-
te para que tudo o resto se 
processe de forma natural. 

A felicidade só acontece 
quando deixarmos de recla-
mar pelo que não se conse-
guiu e passarmos a aceitar 
e agradecer todas as coisas 
boas que se tem.

Ana Jacob e Ariana Cruz

01| NOVO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO ERPI E CENTROS DIADESTAQUE: 



e muitas personagens inte-
ressantes. O importante é 
podermos proporcionar um 
momento diferente aos nos-
sos utentes. É através das 
suas artes que trazem um 
outro brilho à nossa insti-
tuição. Estamos muito agra-
decidos pela disponibilidade 
das pessoas que por cá têm 
passado e estamos recetivos 
a novos convidados.

Ana Jacob e Ariana Cruz

Conhecer, partilhar e in-
teragir com instituições se-
melhantes à nossa é um dos 
nossos atuais propósitos. Já 
o fizemos com a Casa do 
Povo da Luz de Tavira em 
que fomos recebidos em am-
biente de grande alegria, com 
música e alguns petiscos. 

O convite recebido do Lar 
de Idosos do Centro Social 
de Nossa Senhora do Carmo 
na Fuseta foi também aceite. 
Iniciámos a nossa visita com 
um passeio pelo mercado que 
terminou num almoço par-
tilhado entre utentes. Para 
uma maior interação, a tarde 
foi passada com jogos e muita 
animação. Estas duas insti-
tuições foram apenas o início 
de muitas mais que pretende-
mos visitar e evidentemente 
retribuir o convite.

Ana Jacob e Ariana Cruz

Desde o mês de maio, as 
quintas-feiras à tarde pas-
saram a ter outro encanto. 
São agora mais especiais e 
sentidas com alguma expe-
tativa: quem será o próximo 
convidado? Já recebemos fa-
distas, guitarristas, cantores 
em geral, grupos de música 
popular, ranchos folclóricos, 
acordeonistas, contadores de 
histórias, palhaços, anima-
dores de rua… enfim muitas 

Ao longo destes meses 
foram inúmeras as visitas 
realizadas. Entre os locais 
visitados estão a Quinta dos 
Eventos em Santo Estevão, 
a Semana Académica de 
Faro, o Parque de Meren-
das de Monte Gordo e uma 
passagem pelas cidades de 
Quarteira, Vilamoura e Al-
bufeira. A nossa terra tem 
porém um encanto especial 
para os nossos utentes. 

Dentro do concelho visi-
támos a Quinta do Peral, o 
Museu do Traje, o Espaço 
Memória, a Fonte Férrea e 
o Centro de Artes e Ofícios. 

Estas visitas permitiram 
proporcionar aos utentes mo-
mentos de diversão únicos.

Ana Jacob e Ariana Cruz

Eu, Maria de Jesus Alves 
de Sousa, mais conhecida 
pela “costureira elétrica” 
completei a 4ª Classe aos 11 
anos. Na época só as pessoas 
mais ricas continuavam os 
estudos. Como não era o meu 

caso, tive que encontrar uma 
alternativa e decidi aprender 
costura. A minha professora 
foi a Dona Judite. 

Na época só existiam duas 
costureiras em São Brás. 
A maior parte das pessoas 
para quem trabalhavam 
eram senhoras ricas que 
pagavam bem pelos seus 
serviços. Muitas vezes pas-
sava os dias a costurar na  
própria casa das clientes. 

A minha casa sempre foi 
nos Poços Ferreiros pois her-
dei-a dos meus pais. Anos 
mais tarde fui trabalhar 
para Faro, também em casas 

de pessoas endinheiradas.  
De Faro, parti para Lis-
boa, ficando por lá algu-
mas temporadas. Trabalhei 
principalmente para uma 
família originária de São 
Brás de Alportel. 

Para além desta família, 
trabalhei para mais três outras 
casas que, em conjunto me pa-
gavam o bilhete de autocarro 
para que me pudesse deslocar. 
Para além disto também me 
davam as refeições. 

Fui sempre bem tratada e 
respeitada. Relembro o tempo 
que passei em Lisboa com 
grande nostalgia e saudade.  

04 | MEMÓRIAS DE UMA VIDA

05| AMIGOS NUNCA SÃO MUITOS

06| QUINTAS-FEIRAS ANIMADAS

MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA - A COSTUREIRA ELÉTRICA

07| OLHAR O ALGARVE

Esse foi o lugar onde melhor 
me senti. Deixei de ir para a 
Capital quando o meu pai  
faleceu, pois não queria dei-
xar a minha mãe sozinha. 
Casei duas vezes. 

A certa altura senti-me so-
zinha e com falta de forças 
para fazer a minha vida nor-
mal. Decidi então vir para o 
Lar. Aqui estou bem e acom-
panhada. Nada me falta e até 
tenho ido passear a locais 
onde nunca fui. Obrigado. 

Ainda aqui tenho a minha 
caixinha da costura e sempre 
que posso lá vai um pontinho.

Ana Jacob e Ariana Cruz



Contactos 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel
Praceta da Msericórdia, 20
8150-136 São Brás de Alportel
Telefone: 289 842 161 
Fax: 289 841 985
E-mail: geral@misericordiasaobras.pt

Horário da Secretaria:
De segundas às sextas-feiras
Dias 1 e 8 de cada mês: das 9 às 13 horas e das 14h às 19 horas
Restantes dias: das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas

Ainda constava do seu 
processo individual de cola-
boradora a data de admis- 
são, 1-9-1975. Daí até hoje 
passaram exatamente 43 anos 
e o calendário raramente foi 
interrompido para festas. 

Iniciou funções como 
Educadora de Infância e, 
desde muito cedo, foi no-
meada diretora da insti-
tuição. Liderou processos 
e pessoas, ajudou a abrir 
valências e a criar serviços. 
A instituição ultrapassou 
graves problemas e cresceu.

Cidália Maria Pereira  
Carvalho, colaboradora de 
pulso firme e uma determi-
nação inigualável, dedicou a 
sua vida à gestão e ao cres-
cimento da Misericórdia. 

Quando considerou que 
a sua missão havia chegado 
ao fim, ainda com muita 
força e com plenas capaci-
dades, apresentou o seu pe-
dido de reforma antecipada 
e decidiu recompensar a fa-
mília com aquilo que antes 
não tinha: tempo livre.

Resta-nos agradecer e re-
conhecer aquilo que é públi-
co e visível, o TRABALHO. 
Neste caso, a “Mulher” pas-
sou e a obra ficou. Obrigado 
e muitas felicidades são os 
votos de todos os colabora-
dores e irmãos desta Casa.

O Provedor,
Júlio Pereira

Queremos agradecer a todos os que, ao longo do ano letivo, 
se lembraram de nós como Instituição de Solidariedade Social 
e nos presentearam com os seus donativos. São objectos que já 
não necessitam mas que ainda podem ser muito úteis para nós 
ou para aqueles que nos procuram. Ao longo do ano chega-
ram-nos brinquedos, roupas, sapatos, equipamentos electróni-
cos, triciclos, espreguiçadeiras e outros utensílios muito úteis.  
A todos, o nosso muito obrigado! 

Célia Ramos

NOTA DE AGRADECIMENTO  
DO INFANTÁRIO

D. Cidália Carvalho

O Irmão José Gabriel, 
com os seus experientes 88 
anos, deu-nos o seu exemplo 
de cidadania participada e 
ativa, dedicando muito do 
seu tempo aos outros e às 
mais diversas causas. 

São-brasense exemplar 
e discreto, viveu uma vida 
longa e partilhada. Sempre 
correto e responsável, par-
ticipou na vida cívica, na 
política, no associativismo 
e na música. Deu muito de 
si à nossa terra e deixou-nos 

muito trabalho concretiza-
do, quando faleceu no pas-
sado dia 11 de Maio.

Irmão da Misericórdia du-
rante muitos anos e Secre-
tário da Assembleia Geral 
durante 12 anos, contribuiu 
ativamente para o seu cres-
cimento e ajudou a desen-
volver o trabalho assistencial 
desta instituição. 

Estamos profundamente 
agradecidos pelo seu em-
penho e dedicação em prol 

dos que mais precisam.  
Na sua condição de Utente, 
tentámos retribuir-lhe da 
melhor forma possível. 

Deixou a sua família orgu-
lhosa do Pai, do Marido, do 
Sogro e do Avô que foi. Mais 
uma vez, a todos os familia-
res deixamos uma palavra 
de consolo e alento e que a 
sua força e coragem seja um 
exemplo para todos nós. 

O Provedor,
Júlio Pereira

IRMÃO JOSÉ GABRIEL NEVES

Educadora de infância de profissão
Com várias crianças trabalhou
Mas era ainda bem jovem
Quando a diretora passou.

Assumiu os destinos da Santa Casa
Trabalhando a par com a Direcção
Era ela o rosto desta Casa
Fosse boa ou má a situação.

Com pulso forte a geriu
Com saber ou intuição
Durante vários anos a fio
Mas fê-lo com o coração.

Por muitos era temida
Pela firmeza e tenacidade
Mas também muito querida
Pela dedicação e amizade.

Várias gerações recebeu
O que a deixava muito feliz
A provar que o esforço valeu
Lá vinha mais um petiz

Por todos foi respeitada
Ao longo da sua vida
Por quem era mais amada
Foi sentida a despedida

A vida é para ser vivida
Junto de quem mais gostamos

Célia Ramos


