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1. Introdução 

O ano de 2016 foi um ano de mudança, marcado pelo início de um novo mandato, uma nova 

Mesa Administrativa, uma nova Gestão. Esta nova Gestão pretende dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido, nos anos anteriores, pelos antigos Órgãos Sociais, reafirmando a importância 

fulcral de algumas reestruturações, consideradas fundamentais, para a sustentabilidade, rigor e 

transparência na administração e gestão da nossa Misericórdia. 

Foi neste contexto, que a Mesa Administrativa deste novo quadriênio 2016/2019, desta Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, vem dar cumprimento às obrigações estatutárias, 

e legais, apresentando este Relatório de Atividades e Contas relativas à gerência, durante o ano 

civil 2016. 

Seguidamente, o mesmo será submetido à apreciação dos órgãos do Conselho Fiscal 

(Definitório) e da Assembleia Geral, no primeiro para a apreciação e emissão de parecer e no 

segundo para apreciação, análise e votação em reunião geral de irmãos ordinária, convocada e 

legalmente constituída com vista à sua aprovação. Nestas reuniões, serão analisados e votados os 

documentos aqui apresentados, dos quais fazem parte um relato de todas as Atividades das 

Valências, e um Relatório de Contas – com as Demonstrações de Resultados, Balanços e demais 

peças contabilísticas – assim como, uma Análise Económico-financeira de 2016. 

Com este relato, a Demonstração de Resultados apurados e todos os elementos contabilísticos, 

apresentamos neste documento, ficam inteiramente à disposição para verificação, confirmação, 

aprovação ou posterior homologação. 

A tomada de posse dos novos órgãos sociais eleitos, ocorreu em nove de janeiro do ano em 

análise, surgiu num momento em que se continuavam a viver tempos de desafios complexos. 

Apesar dos tempos difíceis, dos vários problemas sociais, da diminuição das comparticipações 

familiares – nomeadamente nas respostas sociais do Centro Infantil António Calçada – do 

aumento do salário mínimo e do aumento de algumas matérias-primas, nós atuamos em contra 

ciclo, conseguindo mesmo obter resultados positivos. 

Apesar de muitas Misericórdias, pelo país fora, continuarem a desenvolver programas de 

reequilíbrio financeiro e a implementar processos de sustentabilidade, a nossa instituição teve, e 

terá que ter, uma preocupação constante em fazer pequenos ajustamentos e correções que lhe 

permitam afirmar, ainda mais, o caminho da sustentabilidade. 
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Foi, também, possível efetuar ajustamentos salariais aos colaboradores, não só pela correção 

obrigatória da remuneração mínima garantida e pelas progressões por antiguidade, mas pelo 

aumento de todos os salários. Estes ajustamentos ocorrem em contraciclo, uma vez que a 

esmagadora maioria das empresas e empresários e até o próprio Estado, não implementaram 

qualquer progressão ou ajustamento.    

Enquanto instituição de solidariedade, temos vindo a pugnar por uma melhoria constante da 

qualidade de vida dos nossos utentes. Sendo certo que, este caminho é para reforçar e alargar nos 

próximos tempos. 

No ano transato, foram realizadas várias obras de manutenção, recuperação e remodelação, bem 

como a aquisição, por consulta, de novos equipamentos. 

Após várias visitas e recomendações, foi dada a concretização a diversas exigências legais, 

transmitidas através de relatórios, visitas, chamadas de atenção e notificações de diferentes 

serviços e entidades inspetoras. 

Ao longo do ano de 2016, a execução das atividades descritas neste relatório resultaram de um 

trabalho empenhado e de grande colaboração entre colaboradores da Instituição, Órgãos Sociais 

e os diferentes Parceiros. Com união e compreensão trabalharam e reuniram esforços no sentido 

de alcançar um objetivo comum. Ser uma alternativa saudável e um espaço de valorização 

pessoal para toda a população em geral e para os seus utentes em especial. 

Todas as atividades desenvolvidas, não são mais que a continuidade de um processo de ação e 

intervenção pelo qual esta Santa Casa se tem pautado e que justificam em pleno, todo o 

investimento técnico, financeiro e patrimonial. 
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2. Enquadramento da Instituição 

 

Missão 

 

Contribuir para a qualidade de vida e bem-estar dos utentes, com base nos princípio da 

qualidade, equidade e responsabilidade social, garantindo o desenvolvimento pessoal dos utentes 

e o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. 

 
 Visão 

 

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel pretende ser reconhecida no meio 

envolvente como uma Instituição de referência na região em que opera. Presta um serviço e 

apoia todos os que precisam, procurando assegurar e satisfazer as necessidades da comunidade. 

Proporciona a formação qualificada aos colaboradores de forma a responder às necessidades da 

Instituição, visando a obtenção da excelência dos serviços prestados nas várias respostas Sociais. 

 
Valores 

 

Dentro da sua missão e para atingir os objetivos a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de 

Alportel pauta a sua atividade pelos seguintes princípios: 

 - Respeito pela dignidade humana 

 - Solidariedade 

 - Lealdade e Honestidade 

 - Empenho e Cooperação 

- Responsabilidade Social 
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2.1. Irmandade 

No ano de 2016, nossa Irmandade contou com a participação de 43 irmãos É regida por um 

Compromisso reformulado e aprovado em 28 de Outubro de 2015. Neste Compromisso de 65 

artigos, exarados em 25 páginas, consta, entre outras coisas, os deveres e obrigações dos Irmãos, 

dos seus Órgãos Sociais constituídos pela Assembleia Geral, Mesa Administrativa e pelo 

Definitório. 

 

 

Composição  

 

 31 Dez. 2015 31 Dez. 2016 
Admitidos 1 2 
Falecidos 1 1 

Desistências 0 0 
Irmão sexo feminino 23 24 
Irmão sexo masculino 18 19 

Nº total de Irmãos 41 43 
 

Em janeiro foi aprovada, por unanimidade, a proposta da entrada de 2 novos irmãos. Foram 

admitidos a irmã Sílvia Isabel Nogueira Guerreiro e Eugénio Pereira Viegas, aos quais 

agradecemos a disponibilidade e o interesse em colaborar nestas causas. 

A 16 de Abril faleceu o nosso irmão Belchior José Viegas, em quanto lhe foi possível participou 

ativamente na vida desta Misericórdia, desempenhou funções nos órgãos sociais durante 27 anos. 

Aqui fica o nosso agradecimento pela sua dedicação e empenho.  
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2.2. Órgãos Sociais 
 

Mandato: Quadriénio (2016-2019) 

(Tomada de Posse: 09- janeiro-2016) 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Cargo Nome 
Presidente Daniel Barros Cavaco 

1º Secretário Maria Custódia Brás dos Reis 
2º Secretário Pe. Afonso Cunha Duarte 

 

Mesa Administrativa 

Cargo Nome 
Provedor Júlio Manuel Gago Pereira 

Vice-Provedor Prior. José Cunha Duarte 
1º Secretário Ana Cristina Alves Correia 
Tesoureiro Abílio José Mendonça Barros 

2º Secretário Zacarias do Carmo Soares 
Suplente Valentim Gonçalves Pereira 
Suplente Zeferino dos Santos Ferreira 

 
Definitório/Conselho Fiscal 

Cargo Nome 
Presidente Joaquim Gago Mendonça 

1º Secretário Eduardo Parreira Silva 
2º Secretário Manuel João Faísca 

Suplente José Ascensão Cavaco 
Suplente Marijke Sancho 
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3. Relatório de Atividades 
 

3.1. Atividades Desenvolvidas - Idosos e outros carenciados 
 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Lar de Idosos 

Esta Valência apresentou, ao longo do ano, uma taxa de ocupação de 100%, com a sua 

capacidade máxima de 75 utentes e uma lista de espera muito expressiva. A Mesa 

Administrativa, no final de 2015, fixou um montante máximo de 530€, como comparticipação 

máxima do Utente e/ou Familiares. 

No sentido de melhorar o conforto dos utentes continuamos a defender o projeto de ampliação e 

remodelação do edifício do Lar de Idosos. Em 2016, depois de ter sido paga a taxa solicitada 

pela Associação Nacional de Proteção Civil – ANPC – foi finalmente rececionada a aprovação 

do projeto de ampliação por parte desta entidade. Uma vez que o projeto foi alterado na sua 

arquitetura, voltou aos Serviços Regionais de Segurança Social para reapreciação. 

Também se fizeram algumas melhorias, reparações e aquisições de novos equipamentos tais 

como: aquisição de uma arca congeladora, eletrocutor de insetos, reparação dos acumuladores de 

água quente. 

Ao longo do ano a Instituição promoveu atividades ocupacionais e de lazer aos utentes com o 

objetivo de estimular e promover a qualidade de vida e bem–estar, destes. Nesse sentido 

desenvolveram-se as seguintes atividades: 

 Em cada mês de 2016, no primeiro domingo, a Santa Casa proporcionou a todos os 

idosos da ERPI, familiares e amigos, um convívio com a celebração de Eucaristia, 

invocação pública da memória dos utentes já falecidos e onde felicitam todos os 

aniversariantes do mês anterior. Este convívio terminou, sempre, com a atuação de um 

artista ou grupos de animação, vocal e musical; 

 Assinalamos o Natal com a construção de vários Presépios Tradicionais, construídos com 

a colaboração e empenho de Utentes e Colaboradores. Recebemos o reconhecimento dos 

órgãos autárquicos locais. 

 Às quartas-feiras, os utentes mais autónomos, deslocaram-se nas carrinhas da Instituição, 

acompanhados pela animadora e por auxiliares, e vão participar na eucaristia; 
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 No dia 8 de fevereiro, foi realizado um convívio de carnaval, juntamente com o Centro 

Infantil; 

 No dia da Espiga, foi celebrado com a apanha da tradicional espiga, no sítio da Mealhas e 

estiveram também presentes na eucaristia; 

 Com a chegada da primavera, foi proporcionado a alguns dos idosos diversos passeios, 

como a visita à praça de Olhão, passeios a Quarteira e Vilamoura. No dia 25 de maio foi 

a Biblioteca que os surpreendeu com a sua visita à Instituição; 

 Para comemorar os Santos Populares recriou-se as Marchas Populares com a participação 

dos utentes; 

 Nos meses de verão a Instituição proporcionou a alguns utentes mais autónomos  

diversos  passeios de lazer até à praia e piqueniques na Fonte Férrea; 

 Em novembro realizou-se o tradicional Magusto; 

 Em dezembro como é hábito, nesta Santa Casa, foi feito o presépio e celebrou-se a época 

Natalícia, com a tradicional Festa de Natal e um jantar convívio com utentes e familiares, 

acompanhado de muita animação. 

 

Centros de Dia – Antigo e Novo 

Nestas respostas sociais, a 31 de Dezembro de 2016, usufruíam dos nossos serviços 29 utentes. 

Foi revisto o acordo de cooperação do Centro Dia Novo, para 26 utentes. 

Para um maior conforto, foi comprado algum equipamento (dez cadeirões e uma televisão). 

No mês de setembro foi aprovado a Libertação de garantia bancária da empreitada “Construção 

do Edifício do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia”. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelos utentes, estes juntaram-se aos utentes do Lar para 

as atividades de lazer e para conviverem entre si. Também, diariamente foram desenvolvidos 

trabalhos manuais na sala de atividades (ex. pinturas, rendas, recortes, colagens…), que visam 

promover a expressão artística e psicomotora dos utentes. 

 

Refeitório Social 

Continuou este apoio social a prestar serviço, ao mesmo número de utentes, em regime de 

gratuidade completa, com o fornecimento de uma refeição diária a 10 utentes, conforme 

protocolo assinado. 
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Foi implementada uma alteração no equipamento mobiliário do refeitório, com a montagem de 

mesa de apoio, em Inox, para maior conforto de Utentes e Colaboradores na utilização deste 

serviço. 

 

Cantina Social 

No início do ano, foi assinada a adenda ao acordo de cooperação da Cantina Social. Este acordo 

foi enviado pela Segurança Social e compromete a Santa Casa a providenciar, até 65 refeições 

por dia, durante sete dias da semana. O valor da comparticipação é de 2,50€/refeição. 

Em dezembro começou a funcionar conjuntamente com o espaço do Refeitório Social. Nesse 

sentido, foi adquirido à empresa IMOART uma mesa pequena, porta rolos, e um armário em 

inox. 

 

Serviço de Apoio ao Domiciliário (SAD) e Serviço de Apoio Domiciliário 
Integrado (SADI) 

Continuaram a funcionar normalmente, na sua capacidade máxima, com uma equipa de 

colaboradoras empenhadas que diariamente, se deslocam às residências dos utentes. Apoiam-se 

em carrinhas de distribuição de alimentação, higiene pessoal, limpeza de roupa e habitação. O 

SADI funcionou também em parceira e articulação com os serviços locais de Saúde, com os 

quais mantemos uma parceria cooperante e estreita. 

As viaturas de apoio a estes serviços, necessitaram de reparação e manutenção. Os custos destes 

serviços foram significativos, derivados à idade das viaturas e ao uso frequente e intensivo. 

 

3.2. Atividades Desenvolvidas – Centro Infantil António Calçada 
 

Creche, Jardim de Infância e Pré-escolar 

Durante o mês de agosto, a fim de criar melhores condições foram feitas obras de remodelação e 

manutenção na casa de banho na creche, junta sala das Joaninhas. Esta obra foi coordenada pelo 

empreiteiro José Alberto de Sousa, pelo valor de 985€ - valor acrescido de IVA – intervieram 

também a empresa Serviplaco, Ângelo Dourado e Ângelo Gonçalves ambos empresários em 

nome individual. 
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Foram, também, terminada a construção da ArrumoTeca – “batizada” pelas colaboradoras do 

Centro Infantil – que serve de apoio a esta valência. É uma casa de arrumos e dispensa destes 

equipamentos. Foram instaladas prateleiras e divisórias interiores, no sentido de aumentar a 

capacidade de armazenamento de materiais utilizados pelas educadoras de infância e auxiliares. 

Esta obra foi feita pela empresa IronWork e teve um custo nesta fase final de 4.049,16€. 

Foi adquirido fardamento novo as colaboradoras do Centro Infantil e chapéus para as crianças. 

Foi pedido orçamento para aquisição de coletes refletores, para crianças e funcionárias. 

Durante o ano foram-se desenrolando atividades de acordo com os Projetos Educativos. A par 

destas atividades, cada sala de acordo com a sua faixa etária explorou e realizou trabalhos. 

Algumas das atividades do ano em análise foram as seguintes: 

 Reconhecimento, por parte das autoridades locais, pela elaboração/construção do 

Presépio Tradicional feito pelas crianças e colaboradores. Receberam um premio; 

 Participação e convívio no desfile de Carnaval; 

 Ação de sensibilização por parte da higienista do centro de saúde; 

 A sala dos Peixinhos realizou uma visita aos Corpos de Bombeiros de São Brás de 

Alportel. Em março as crianças dos quatro e cinco anos foram passear de comboio entre 

Faro e Olhão; 

 Festejou-se o dia do Pai, com a participação dos pais em diversas atividades e o dia da 

Mãe com a participação das mães; 

 Foi celebrada a Páscoa com folares e amêndoas ao lanche; 

 Durante os meses de abril e maio várias salas realizaram uma visita ao Zoomarine. Em 

maio, as crianças dos 5 anos efetuaram uma visita à Escola Primária; 

 No dia 26 de maio realizou-se uma festa de final de ano, na Fonte Férrea, com todas as 

crianças excetos os bebés; 

 Organizou-se o final do Ano Letivo e a preparação do ano letivo seguinte, para todas as 

respostas sociais do Centro Infantil; 

 O dia da criança foi festejado com muita animação, onde as crianças puderam desfrutar 

de insufláveis, jogos livres e uma feirinha do livro; 

 No dia 9 de junho, os “Finalistas” da sala dos Palhacinhos foram passear ao Jardim 

Zoológico de Lisboa, acompanhados dos pais; 

 Em junho, realizou-se na Praceta da Misericórdia as festas dos Santos Populares com a 

presença das salas dos Papagaios, Peixinhos e Palhacinhos; 
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 A 25 de junho foi a festa de finalistas das crianças que foram para a escola, onde foram 

entregues os respetivos diplomas. Nesta festa estiveram presentes pais e familiares. A 20 

de julho realizou-se a festa de final de Ano Letivo, para todas as crianças; 

 Entre outubro e dezembro as crianças do Centro Infantil participaram no “Projeto 

“Nutriciência”. Este projeto foi promovido pela Universidade do Porto em parceria com a 

Universidade de Oslo. Com base neste projeto as crianças do pré-escolar desenvolveram 

atividades lúdicas e de culinária, elaboraram uma mascote, criaram um hino para o 

projeto e realizada uma dramatização. Através da plataforma as crianças aprenderam a ler 

os rótulos dos alimentos e perceber os que contém mais teor de açúcar ou sal sendo por 

isso prejudiciais à saúde. 

 Participação no dia Nacional do Pijama; 

 Participação no Mercadinho Solidário; 

 Celebração do dia de São Martinho com a realização de bolinhos de castanhas; 

 Participação e convívio na festa de Natal entre crianças pais, familiares e amigos onde 

foram distribuídas prendas a todas as crianças. 

 

ATL – Atividades de Tempos Livres e Centro Jovem 

Continuámos a dar o nosso apoio extracurricular a todas as crianças e jovens inscritos nestas 

respostas sociais. 

Contámos com a cedência dos transportes que a nossa Autarquia disponibilizou. Facilita o 

transporte das crianças para esta valência, dando conforto e seguranças às crianças.  

Foi realizado um plano de ocupação especial, para os períodos de férias, permitindo aos pais e 

familiares das crianças contarem com mais este apoio nas suas atividades diárias. 

Ao longo do ano as crianças inscritas no ATL e Centro Jovem, desenvolveram e participaram em 

diversas atividades: 

 Apoio nos trabalhos escolares; 

 Aulas ginásticas e Inglês; 

 Atividades ao ar livre; 

 Passeios, piqueniques e idas à praia. 
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3.3. Casa da Cultura António Bentes - Museu do Traje e Amigos do Museu 
 
Apresentação 
 

… Contudo, ressalta-se o esforço de iniciativas que buscam uma tradução clara do museu-

processo, apontado pelas reflexões da Museologia Social, a partir do trabalho cotidiano, a 

exemplo do Museu do Traje de São Brás [MuT], que vem aprimorando seus processos de gestão 

ao longo dos anos, apostando numa atuação baseada, primeiro, no reconhecimento e uso das 

experiências de vida e saberes locais como um potencial de conhecimento do seu território; 

segundo, numa gestão horizontal e inclusiva, com a interação diária entre profissionais do 

museu e habitantes locais e com a construção compartilhada de projetos, processos e iniciativas 

por meio do museu; terceiro, na busca por uma autonomia financeira, que vislumbra um ‘museu 

livre’, referindo-se a liberdade de ação e de opinião, por meio de fórmulas sustentáveis 

baseadas em valores ecológicos, justiça social e valorização da cultura local; e, por fim, em 

quarto, na conformação de novos ritmos museológicos em acordo com as necessidades e 

características daqueles que habitam o território com o museu. 

Excerto de “Gestão de Museus: Estratégias com base naParticipaçãoComunitária e Identidade 

Territorial”, Hilda Bárbara Maia Cezário, Universidade da Baía, Brasil, Salvador, 2016 

 

Momentos mais relevantes ocorridos no ano de 2016 

 
05/01/2016► Doação de um conjunto de roupas de criança pela Sra. D. Joana Simão.  

07/02/2016► Participação no desfile carnavalesco de São Brás. 

12/02/2016► Doação Pereira Gago. Integração no acervo do museu de conjunto de peças 

antigas (vestuário antigo e outros) relacionadas com a família do conhecido  “Coronel Gago”. O 

gesto foi realizado pela sua filha Rosa Maria Pereira Gago.  

27/02/2016► Participação na palestra da Câmara Municipal de Loulé “Tardes no Museu” 

intitulada “Bioco – Da Tradição ao uso contemporâneo”. 

12/03/2016► Festival “As Cores da Terra”. Festival intercultural com a participação de 4 grupos 

musicais provenientes de diversas culturas. (Org. Clube do Museu/Veredas da Memória). 



Relatório de Atividades e Contas 2016 
 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel 

15 

20/03/2016► Doação de um conjunto de manequins de loja pelo Sr. Daniel Cavaco (Presidente 

da Mesa Administrativa da nossa Misericórdia)  

12/03/2016► Apresentação pública do livro “Corpo de Deus – Festa do Triunfo Eucarístico”, da 

autoria do padre José da Cunha Duarte. 

01/04/2016► Palestra no Museu. Projeto Europeu: Museu Mundial - Educação para a Cidadania 

Global. Joaquim Jorge. 

22/05/2016► Feira da Primavera. Org. Amigos do Museu. 

26/05/2016► Residência académica (preparação de tese de mestrado) com duração de 1 mês, da 

aluna Hilda Bárbara Maia Cezário, da Universidade Federal da Baía, do Brasil. 

30/5/2016► Fundo de benemerência da iniciativa de Raquel Mendonça em favor do museu. 

Memorial Mendonça EndowmentFund-  USA”. Doação de 1194 Euros. 

03/06/2016► Inauguração da nova exposição principal do museu (2016-2019) “As Engrenagens 

do Tempo”. Apresentação de catálogo. 

10/06/2016► Constituição da Marcha do Museu (Santos Populares). Foram realizadas 12 

apresentações. (Org. Clube do Museu) 

18/06/2016► I Encontro de Escolas de Música Filarmónica realizada nos espaços do museu. 

(Organização ACREMS)  

22/07/2016► Fim de Ano Museal. Grande churrasco de agradecimento aos voluntários que 

colaboram ativamente nas atividades do museu. (160 pessoas) 

25/08/2016► Residência académica (preparação de tese de doutoramento) com duração de 2 

meses, do aluno Marcelo Lages Murta, das Universidades Lusófona de Humanidades, em Lisboa 

e Belo Horizonte, no Brasil. 

08/10/2016 ►Visita ao museu de Mário Canova Moutinho e Judite Primo, reitor da universidade 

Lusófona de Humanidades de Lisboa e diretora do Departamento de Museologia. Estudo de 

possibilidades de cooperação com o nosso museu. 

14/10/2016► Abertura de exposição de Arte Contemporânea de Ana Roston. Colaboração com 

o Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve. 
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29/10/2016► Feira de Outono dedicada ao tema “Jardins em Clima Mediterrânico”. Org. 

Amigos do Museu. 

08/09/2016► Residência académica (ERASMUS+) com duração de 1 mês, da aluna Natasha 

Blickle, da Universidade de Educação de Ludwigsburg, na Alemanha. 

06/11/2016► Ciclo comemorativo do cinquentenário da construção do Hospital José Lourenço 

Viegas. Placa comemorativa, painéis de evocação histórica, preparação do evento, passeio 

cultural e tertúlia. 

24/11/2016► Doação de um conjunto de peças de vestuário antigo por Dr. Tomaz Pessanha e D. 

Maria del Carmen Pessanha. 

17/12/2016►Espetáculo “Natal Intercultural”. Participações de Jasmim (música e cultura 

ucraniana), Veredas da Memória (música tradicional portuguesa) e Shanty Choir (cantos de 

marinheiro do norte da europa). 

11/12/2016►Apresentação do trabalho (livro, portal internet e coleção de DVD) de Tiago 

Pereira intitulado “Povo que ainda Canta”. 

►Foram realizadas: 

- 6 Exposições de artes plásticas – Galeria Nova (Org. Amigos do Museu)  

- 10 Bailes populares (Org. Clube do Museu) 

- 10 Espetáculos de Fado no Museu (Org. Clube do Museu) 

- 50 Sessões de FMId (Fotografia, Memória e Identidade) (semanal) 

- 9 Concertos de Jazz  (Org. Amigos do Museu) 

- 3 Concertos do Coro dos Amigos (Org. Amigos do Museu) 

- 6 Exposições de fotografia – Clube Fotógrafos do Algarve, Galeria velha 

- 6 Concertos de música clássica (Org. Amigos do Museu) 

►Projeto SOMUS. O nosso Museu continuará envolvido e empenhado no bom andamento 

neste Projeto internacional, financiado por fundos comunitários, implementado pela 

investigadora Lorena Sancho Querol, da Universidade de Coimbra. Pretende-se avaliar métodos 
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de trabalho, pertinências e o envolvimento social e comunitário de duas museologias de raízes 

diametralmente diferentes: nórdica e latina. Participam neste projeto: 

Museu do Traje de São Brás de Alportel, Portugal 

Centro de Cultura Tradicional Museu Escolar de Pusol, Alicante, Espanha 

Työväen museo Werstas (Finnish Labour MuseumWerstas), Tampere, Finlândia 

Qvarnstens gruvan Minnesfjället, Mariestad, Suécia 

►Museu de Misericórdia. O nosso Museu irá empenhar-se no projeto em preparação de uma 

rede de museus de Misericórdia. 

►Espólio histórico de César da Luz Dias Correia. Depois de encerrada a exposição 

evocativa, foi iniciado e prolongar-se-á pelo ano de 2017, o tratamento e inventariação do 

espólio do árbitro e industrial da cortiça são-brasense César Correia.  

►MINOM (Movimento Internacional para uma Nova Museologia) - o Diretor do Museu, atual 

presidente da secção portuguesa deste Movimento, cumpriu neste ano de 2016 o seu segundo 

mandato de 2 anos.    

►Centro Histórico de São Brás. O Museu continua a participar em reuniões periódicas, do 

grupo de trabalho para acompanhamento e aconselhamento na gestão do Centro Histórico.  

 
3.4. Agricultura 

 
Continuámos a colaborar com os caseiros, da Quinta do Varjão, no sentido da manutenção da 

unidade de exploração agrícola de forma a manter a produção de frutos secos, a conservação e 

zelo sobre prédio urbano e a limpeza geral da propriedade.  

Procedeu-se à venda da alfarroba, proveniente do Monte do Varjão, referente ao período dos 

anos de 2012 a 2015, rendendo à Santa Casa o valor de 9.102,09€. Este montante permitiu fazer 

alguns melhoramentos no prédio urbano, nomeadamente a reparação dos telhados, no alpendre e 

fazer remodelações nos telhados dos armazéns de arrecadação, anexos, e na casa de habitação. 

Estas obras tiveram um custo de mão de obras de 19.434,00€.  

Sendo quase nulo o rendimento das outras propriedades agrícolas. 
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3.5. Atividades Gerais 
 

Património 

Ao longo do ano de 2016, foram diversos os acontecimentos e atividades desenvolvidas por parte 

desta Santa Casa. Nomeadamente, no que se refere ao património foi realizado o seguinte: 

 Escritura de compra, do prédio Urbano, sito na rua Bernardo Passos em São Brás de 

Alportel, pelo valor de 80.000,00€. 

 Aquisição a favor do Museu do Traje, por um valor simbólico de 2.500,00€, de parte do 

acervo (livros, arquivo histórico, obras de arte) da casa do Algarve em Lisboa. 

 Em colaboração com a Câmara Municipal foram feitas obras de reparação no muro do 

Edifício José Lourenço Viegas (Centro de Saúde de São Brás de Alportel), totalmente 

suportadas pela edilidade. 

 Adiantamento à AAPACDM de 5.000,00€, a título de rendas recebidas e que esta 

Misericórdia é fiel depositaria, referentes aos imóveis em regime de compropriedade, 

situado em Faro, doados por Maria de Sousa Valagão Guerreiro. Os coproprietários da 

herança de Maria de Sousa Valagão Guerreiro concordaram em deixar um fundo de 

5.000,00€ para despesas futuras da copropriedade. 

 Obras de remodelações na moradia Fonte do Mouro. 

 Contrato de arrendamento por 5 anos à empresa Mais Alem Turismo no Espaço Rural 

Unipessoal Lda.,no sítio da Alcaria, Tesoureiro, na freguesia de São Brás de Alportel, 

com um valor mensal de 125,00€. 

 Conseguimos obter, finalmente toda a documentação do Imóvel doado por José Lourenço 

Viegas, onde funciona o Centro de Saúde. Neste momento é possível defender todos os 

interesses, desta Misericórdia, como proprietária de pleno direito. 

 Teve lugar no dia 6 de Novembro de 2016, as comemorações dos 50 anos do Hospital 

José Lourenço Viegas. Nesta cerimónia, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

São Brás de Alportel, Júlio Pereira, homenageou, não só José Lourenço Viegas mas todos 

aqueles que têm contribuído para o funcionamento daquela importante unidade de saúde 

do concelho. Estas comemorações foram organizadas em parceria com a Câmara 

Municipal e com a Junta de Freguesia. O nosso Museu e o seu Diretor, Emanuel Sancho, 

desempenharam um papel fundamental na dinâmica do evento.  

 Escrituras e registos de algumas propriedades, urbanas e rústicas, que ainda estavam 

devidamente salvaguardados os interesses da Santa Casa. 
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 O prédio Urbano junto à praça velha, legado de Artur Rodrigues de Passos foi alvo de 

pequenas obras de reparação e separação das frações entre coproprietários. Apaziguou-se 

o conflito entre estes e estabeleceu-se um acordo que divida o edifício em propriedade 

horizontal. 

 Decidiu-se implementar o ajustamento das rendas prediais, de acordo com permitido por 

lei, e assim atualizaram-se as rendas para 2017. 

 

Recursos Humanos 

Realizou-se, no mês de fevereiro, a habitual festa de aniversário da Santa Casa e do Lar de 

Idosos, com a participação, num jantar, de todos os colaboradores, amigos, membros e irmãos 

dos Corpos Sociais. 

Em março foi rececionado um pedido de estágio, por parte da Escola Superior de Educação de 

Faro. Este estágio teve a duração de 3 semanas, a 3 horas por dia. 

A pedido do Instituto da Reinserção Social, foram aceites as cinco propostas para execução de 

trabalho comunitário. 

Conforme legislação em vigor, foram solicitados os registos criminais de todos os funcionários 

da Instituição. 

Foi rececionada uma visita dos responsáveis do Centro de Emprego e Escola Profissional de 

Faro, afim da realização de formações a colaboradores. 

 Em abril, realizou-se uma sessão gratuita, por parte do Centro de Emprego aos funcionários da 

Misericórdia. Foram efetuadas algumas candidaturas ao C.E.I. (Contrato Emprego Inserção) 

Com a saída do enfermeiro Silvestre, houve a necessidade de contratar a sua substituição, neste 

caso a tempo inteiro. Foram desenvolvidos esforço junto do IEFP, das Universidades e em 

diversos locais e usando vários meios, como p.e. foi publicado um anúncio no Jornal “Correio da 

Manhã”,de onde originou recrutar um recrutamento de uma enfermeira que posteriormente se 

demitiu.  

Os vencimentos dos funcionários da Instituição foram atualizados. Foram efetuados acertos nas 

diuturnidades e nas progressões por antiguidade, com os respetivos retroativos. Foram 

atualizados os salários mínimos conforme a lei o emanou. Foi feita uma atualização geral dos 
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vencimentos, dos trabalhadores, excetuado o salário mínimo anteriormente descrito, com uma 

correção média base de 20€, que afetou prémio ou escalão. 

A 25 de junho foi feita uma peregrinação a Fátima, a convite da União das Misericórdias 

Portuguesas, onde colaboradores, utentes, familiares e alguns voluntários participaram, no 

âmbito do Jubileu da Misericórdia decretado pelo Papa Francisco. 

Neste mesmo mês, estiveram presente o provedor e o segundo secretário, no Pavilhão Multiusos 

do Fundão para XII Congresso Nacional das Misericórdias, dedicado ao tema “Misericórdia: 

marca de solidariedade”. 

Foi concedido a Manuel Augusto Lopes de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da 

UMP, os poderes necessários para em representação desta Santa Casa assinar o texto final da 

Convenção Coletiva de Trabalho com a FNSTFPS. 

Em agosto, realizou-se um jantar convívio entre as Misericórdias do Algarve e o Presidente da 

União das Misericórdias. Neste convívio participaram alguns membros desta Misericórdia.  

As catacumbas, ao cuidado desta Santa Casa, foram cuidadas e preservadas, como habitual, 

dando aos beneméritos e àqueles que se entregaram à instituição a dignidade e o respeito que 

merecem. 

Foram feitos processos de recrutamento e seleção de acordo com as necessidades: três 

colaboradoras param a valência de ERPI e de Centro de Dia, e uma enfermeira a tempo inteiro. 

Foi dado o início a um novo projeto para a Instituição. A criação de um Boletim, que terá como 

função divulgar as atividades, passadas e futuras das diversas respostas sociais da Misericórdia, 

assim como poderá ter artigos de opinião, históricos e de importância relevante diversa 

Intitulado: Misericórdia Ativa. 

 

Protocolos e Acompanhamentos 

No início do ano, foi rececionada uma visita às instalações da empresa QUALIXXI, Higiene e 

Segurança Alimentar, para mais um acompanhamento. Foi aceite a proposta de empresa 

QualityLabor, Higiene e Segurança no trabalho, pelo valor de 20€, por cada colaborador, e de 

300€ (s/iva) para a parte de higiene e segurança, dos três edifícios da Misericórdia: Lar de 

Idosos, Centro Dia e Centro Infantil. 
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Foram adjudicados os projeto de Medidas de Autoproteção, à empresa Vairinhos & Pinto, 

Gabinete de Engenharia de Segurança Lda., para todos os edifícios em temos valências em 

funcionamento. 

Foram realizadas visitas de ações de acompanhamento técnico pelo Centro Distrital da 

Segurança Social nos dias 10, 15, 21, 29 de março e 5 de abril de 2016 a todas as Respostas 

Sociais desta Santa Casa. 

Foi assinado o protocolo de apoio ao associativismo, entre a Câmara e Santa Casa que visa o 

apoio à atividade Cultural do nosso Museu do Traje. Este protocolo tem como objetivo de dar 

continuidade ao desenvolvimento do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo. 

Foi rececionado uma proposta de protocolo, entre SIIPEMOR e a Santa Casa, no âmbito de 

estabelecer contrapartidas nos serviços prestados, pela SIIPEMOR aos nossos utentes, 

colaboradores, irmãos e familiares, nomeadamente descontos diretos nas consultas e exames. 

A Santa Casa aderiu ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, como forma possível de 

mediar eventuais conflitos e litígios, com os nossos “clientes”. 

Foi dado o alojamento e local para refeições às irmãs Doroteias que realizaram trabalhos 

comunitários durante 8 dias, na vila de São Brás de Alportel. Disponibilizamos o ginásio e os 

balneares do Centro Jovem para a realização do V Encontro Nacional Mulher Bombeiro a pedido 

da associação dos Bombeiros Voluntários. 

Foi rececionado o relatório da auditoria da HACCP, ao Centro Infantil. Neste relatório foram 

sugeridos alguns procedimentos Higiênico-Sanitários, os quais procederam-se às alterações 

sugeridas. Foi aceite a proposta por parte do Instituto Tecnológico do Gás com o objetivo da 

prestação de serviços de Inspeção de Gás. 

Foi rececionado a revisão do acordo de cooperação da ERPI, com o Instituto da Segurança 

Social. 

Durante o mês de dezembro deu-se início à revisão dos Regulamentos Internos das Respostas 

Social. 
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Equipamento: Aquisição e Manutenção 
 
Foi adquirido um domínio e alojamento de dados eletrónicos. Foram criadas diversas caixas de 

e-mail, para os Membros da Mesa Administrativa e diversos colaboradores, desde os serviços 

Administrativos até às Valências. Hoje comunica-se e transmite-se informação dentro da 

instituição, por e-mail. 

Foi adquirido um módulo de faturação, para emissão de recibos para as rendas e rendimentos 

agrícolas. 

Foram compradas três novas impressoras – secretaria, centro Infantil e para o Lar -, foi adquirido 

um novo servidor e três conjuntos PC – computador, teclado, rato e monitores – equipamento 

este que foi instalado na secretaria. 

Em março foi atribuído à empresa MC Segurança a manutenção dos extintores e carretéis. Foi 

feito o arranjo da grua da Misericórdia, por parte da empresa Alquimed, a mesma onde esta foi 

comprada. 

Foi realizado a revisão dos contratos dos elevadores / ascensores com a empresa ThyssenKrupp. 

Foi realizada uma nota interna de procedimentos relativo ao registo de viaturas. 
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4. Relatório de Contas 
 

4.1. Análise Económica – Financeira 
 

Análise Económica comparativa – Ano 2015 e Ano 2016 
 

 Demonstração de Resultados 
 

No ano de 2016 os Rendimentos totalizaram 1.921.252,95€, enquanto que os Gastos apresentam 

um valor de 1.664.544,86€. Com base nos quadros e gráficos a seguir representados podemos 

decompor a estrutura dos Rendimentos e dos Gastos da seguinte forma: 

 
Quadro n.º 1: Rendimentos e Ganhos 

 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

Vendas e serviços prestados 760.329,41 786.215,01 3,40% 

Subsídios, doações e legado à exp.  950.632,83 951.429,84 0,08% 

Outros rendimentos e ganhos 137.500,68 167.524,34 21,84% 

Juros e rendimentos similares 29.604,56 16.083,76 -45,67% 

Total dos Rendimentos 1.878.067,48 1.921.252,95 2,30% 

 

 

 
Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 podemos constatar que a receita apresentou um 

aumento de 2,3% face a 2015. 
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Comparativamente com o ano anterior, é de salientar os seguintes aspetos: 

Registou-se uma variação positiva de 3,40% na rubrica de prestação de serviços em relação ao 

ano anterior, os subsídios, doações e legados à exploração registaram também um ligeiro 

aumento. Os outros rendimentos e ganhos são na generalidade provenientes de rendas e 

registaram um aumento significativo em relação a 2015. Os juros e rendimentos similares 

registaram um decréscimo de 45,67%. 

Quadro n.º 2: Gastos e Perdas 
 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

CMVMC 175.844,94 167.509,64 4,74% 

Fornecimentos e serviços externos 359.827,58 319.234,24 11,28% 

Gastos com o pessoal 899.171,02 922.116,39 -2,55% 

Outros gastos e perdas 12.779,58 25.242,88 -97,53% 

Gastos/reversões de dep. E amort. 232.952,07 230.441,71 1,08% 

Juros e gastos similares suportados 1,8 0 100,00% 

Total dos gastos 1.680.576,99 1.664.544,86 0,95% 

 

 
Em relação aos Gastos, verifica-se que esta diminuiu em relação ao ano anterior. Apesar dos 

Gastos com o pessoal, assim como, Outros gastos ter aumentado. As rubricas que contribuíram 

para esta diminuição da despesa foram o CMVMC (Custo das Matérias Vendidas e Matérias 
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Consumidas) que registaram uma queda de 4,74% e os Fornecimentos e serviços externos com 

uma diminuição de 11,28%. 

 Resultado Liquido por Resposta Social 

A Instituição apresenta um Resultado Liquido positivo de 256.708,09€. Comparativamente ao 

ano anterior houve um aumento de 59.217,6€. Este aumento é fundamentalmente explicado pelo 

aumento da rubrica de Serviços Prestados e Outros Rendimentos. 

 

Quadro n.º 3: Resultados por Resposta Social 
 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

Creche 85.237,17 63.263,27 -25,78% 

Jardim Infância/Pré-Escolar 41.671,61 10.231,23 -75,45% 

ATL 30.843,71 31.109,54 0,86% 

Centro Jovem 4.322,32 6.819,3 57,77% 

Refeitório Social -45.563,43 -20.343,77 55,35% 

Cantina Social 37.353,9 25.886,83 -30,70% 

Centro Dia -25.332,44 -30.501,89 -20,41% 

Centro Dia Novo -17.373,41 -27.274,32 -56,99% 

Lar 75.547,69 179.481,21 137,57% 

Apoio Domiciliário 14.728,36 28.537,8 93,76% 

ADI 9.791,98 11.339,54 15,80% 

 

 

Relativamente aos Resultados por Resposta Social podemos constatar que a Resposta Social que 

mais se destaca positivamente é a Resposta Social Lar que registou um aumento do seu 

Resultado Liquido de 103.933,52€. A Resposta Social Refeitório Social apesar do seu Resultado 

Liquido em relação a 2015 ter aumentado ainda contínua com um resultado bastante negativo 
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resultante da própria natureza e Resposta Social. As Respostas Sociais que registaram uma maior 

diminuição foram a Creche, o Jardim de Infância/Pré-Escolar, a Cantina Social e o Centro Dia 

Antigo e Novo. 

 
Quadro n.º4: Outras Atividades 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

Cultura/Museu -13.974,78 -24.846,49 -77,80% 

Agricultura 37,81 3005,84 1163,97% 

 

 

 

Em relação às outras atividades desta Misericórdia podemos verificar que o Museu sofreu um 

decréscimo em relação ao ano de 2015 e ainda contínua com resultados bastante negativos 

resultado da falta de recursos próprios. 

Já em relação à unidade de exploração agrícola podemos dizer que houve um aumento do 

rendimento bastante significativo, passou de 37,81€ para 3005,84€. Uma vez que neste ano 

foram alienados os frutos secos das ultimas colheitas que normalmente não tem acontecido. 
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Análise Financeira comparativa – Ano 2015 e Ano 2016 
 

 Balanço 

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da Instituição através da 

análise dos seguintes itens de balanço: 

 Estrutura do Balanço 

Quadro n.º5: Ativo 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

Ativo não corrente 5.340.594,70 5.243.043,27 -2% 

Ativo corrente 2374590,27 2688826,81 13% 

Total do Ativo 7.715.184,97 7.931.870,08 3% 

 

 

A diminuição verificada na rubrica – Ativo Não corrente, de cerca 97.551,43€ deve-se 

essencialmente à diminuição dos ativos fixos tangíveis e à diminuição dos Investimentos 

Financeiros. O aumento verificado na rubrica - Ativo Corrente de 314.236,54€ é explicado 

principalmente, pelo aumento dos fundos disponíveis (Depósitos Bancários e Caixa) em cerca de 

309.292,28€. 
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Quadro n.º 6: Fundos Patrimoniais 

Rubricas 2015 2016 Variação % 

Fundo de Capital 7.209.073,42 7.403.577,4 3% 

Passivo Corrente 506.111,55 528.292,68 -4% 

Total Fundos Patrimoniais e Passivo 7715184,97 7931870,08 3% 

 

 

O aumento do Fundo de Capital, em cerca de 194.503,98€ resulta essencialmente do resultado 

líquido positivo de 256.708,09€. 

A Instituição não tem Passivo não corrente, ou seja não tem contas a pagar com maturidade 

superior a um ano. Em relação ao Passivo Corrente, este registou uma variação negativa de 4%. 

Esta variação deve-se sobretudo à rubrica de “ Outras contas a pagar” que registou um aumento 

em relação ao ano anterior de 35.315,03€. 
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 Rácios  

 
Quadro n.º 7: Rácio de Atividade 

Rácios de Atividade 2016 2015 
Rotação do Ativo 0,1 0,1 
Tempo Médio Recebimentos 25,97 25,62 
Tempo Médio de Pagamentos 25,97 32,28 

 

Relativamente à análise da atividade verifica-se que a rotação do ativo e o prazo médio de 

recebimento mantiveram-se constantes nos dois anos. Destaca-se então o tempo médio de 

pagamento a fornecedores que em relação a 2015 registou uma queda aproximadamente de 6 

dias, passou de 32 dias para 26 dias.  

 Análise Financeira 

 
Quadro n.º 8: Autonomia Financeira 

  2016 2015 
Fundo Social 7.403.832,4 7.209.073,42 

Aplicações Totais 7.932.125,08 7.715.184,97 

Autonomia Financeira 93,34% 93,44% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos rácios financeiros podemos concluir que a Instituição apresenta uma situação 

financeira estável, e está dotada de um Rácio de Autonomia Financeira bastante significativo de 
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93,34%. Apesar de ter registado um insignificativo decréscimo a Misericórdia de São Brás de 

Alportel continua a ter a sua independência em relação a capitais alheios, para financiamento dos 

seus investimentos. 

 Análise Económica 

 
Quadro n.º 9: Rendibilidade Geral 

  2016 2015 
Resultado Líquido 256.708,09 197.490,49 

Vendas e Prestações Serviços 789.215,01 760.329,41 

Rendibilidade Geral 32,53% 25,97% 
 

 

Dos rácios económicos podemos verificar que a Prestação de Serviços (Objeto Social) registou 

um aumento significativo em relação ao ano de 2015, contribuindo assim para um aumento da 

Rentabilidade, de 25,97% para 32,53%. 

Em relação aos rácios económicos podemos concluir que a Instituição evoluiu positivamente, o 

que indica uma estável e apreciável eficiência na utilização dos recursos materiais e humanos da 

nossa Instituição. 
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5. Conclusões Finais 

Iniciámos, o ano em análise, com o saldo de disponibilidades financeiras e aplicações de 

2.192.156,79€. 

Após apuramentos dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de Gestão e Conta de 

Gerência durante o ano 2016, a mesma demonstra os seguintes resultados: 

- Resuldado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos – 471.076,04€ 

- Resultado Operacional – 240.624,33€ 

- Resultado Líquido do período – 256.708,09€ 

Estes resultados foram bastantes positivos. Em relação ao ano anterior, houve uma diferença 

positiva, do Resultado Liquido em cerca de 59.000,00€. 

 Este aumento é explicado essencialmente pelo aumento dos Serviços Prestados, que totalizaram 

786.215,01€. Em relação a 2015 houve um aumento em cerca de 26.000,00€. Também é de 

referenciar a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos que totalizaram 167.524,34€ registando 

um acréscimo de cerca de 30.000,00€. 

Este Resultado Liquido foi conseguido não só pelo aumento dos Rendimentos mas também pela 

diminuição dos Gastos. 

 Apesar no ano em análise ter registado uma subida com os Gastos com o Pessoal, em cerca de 

22.000,00€, uma vez que foram necessárias fazer algumas contratações. Registou-se uma 

significativa redução nos Serviços Externos, que registaram em 2016, 319.234,24€. Em relação 

ao ano de 2015 houve uma redução desta rubrica em 40.000€. Também no Custo das Matérias 

Consumidas verificou-se uma ligeira diminuição de cerca de 8.000.00€. 

Com base nas Demonstrações Financeiras é de referenciar que as Depreciações e Amortizações 

totalizaram 230.441,71€.  

 
Perante estes Resultados e independentemente de quaisquer outras leituras, análises e opiniões, 

podemos dizer, que tanto no ponto de vista financeiro como social a Instituição revela 

estabilidade e não está exposta a riscos financeiros.  
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A Instituição transita para o ano seguinte com o saldo de disponibilidade e outras aplicações 

financeiras no montante de 2.501.449,07€. 

6. Perspetivas Futuras 

A Mesa Administrativa pretende continuar a pugnar por uma boa gestão, controlando os gastos e 

aumentando tanto quanto possível os rendimentos e, numa perspetiva social, continuar a 

responder às solicitações da comunidade. 

Prevemos ainda dar continuidade à promoção de ações de formação de modo a proporcionar a 

valorização e a atualização profissional dos colaboradores. 

Por outro lado, e atendendo à urgência de ampliação e remodelação do edifício Lar Idosos, a 

Mesa Administrativa perspetiva dar inicio às obras deste novo projeto que visa aumentar a 

qualidade dos serviços prestados. 
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São Brás de Alportel, 21 de março de 2017 
 
 

A Mesa Administrativa 
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Anexo I - Balanço 
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Anexo II – Demonstração de Resultados 
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Anexo III – Resultados por Valências (Resumo) 
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Anexo IV – Análise de Gastos e Rendimentos 

 



Relatório de Atividades e Contas 2016 
 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel 

52 

Anexo V - Rácios 
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