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A Santa Casa da Miseri-
córdia apoia, diariamente, a 
comunidade São-Brasense, 
com um conjunto de servi-
ços transversais à condição 
humana, que parte da edu-
cação,  e chega à solidarieda-
de, passando pela cultura e 
lazer. São 88 anos ao serviço 
de todos, no caminho da jus-
tiça social e no auxílio aos 
que mais necessitam. Ten-
tamos, concomitantemente, 
contribuir para o desenvolvi-
mento de um concelho mais 
justo e equilibrado. 

O presente e o futuro exi-
gem Rigor na gestão dos 
recursos e dos meios, a socie-
dade e nós próprios impomos 
maior transparência e padrões 
de qualidade muito mais exi-
gentes. O Compromisso que 
selamos com os nossos uten-
tes e respetivos familiares, só 
pode ser respeitado e afirma-
do em cada dia, se enaltecer-

mos também o compromisso 
com os nossos colaboradores.  
A nossa Missão, definida 
desde sempre, está bem viva 
e ativa para estarmos lado a 
lado com quem mais precisa!

Este mote transversal 
a todas as Misericórdias 
– Rigor, Compromisso e 
Missão – predominou nas 
abordagens presentes no 
XIII Congresso das Mise-
ricórdias Portuguesas que 
decorreu em Albufeira, no 
passado mês de fevereiro. 
Um congresso, desta vez no 
Algarve, importantíssimo 
para a vida destas insti-
tuições que pretende abrir 
novos caminhos.

A nossa Misericórdia 
participou com Técnicos e 
representantes dos Órgãos 
Sociais como nunca o tinha 
feito. Assim, está melhor 
preparada para os desafios 
que se avizinham. Bem-haja!

O Provedor,
Júlio Pereira

Ao Serviço da Comunidade, há 88 anos!
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DESTAQUE: 01|32ª Aniversario da Estrutura Residencial

Ao comemorar mais um 
aniversário, a Estrutura 
Residencial para Pessoas 
Idosas – ERPI – sonha 
avançar com a execução 
do Projeto de Ampliação e 
Remodelação do edifício. A 
pretensão de prestar servi-
ços com elevada qualidade, 
passa também por melhores 
instalações, equipamentos 
mais sofisticados e todas as 
condições que proporcionem 
mais conforto aos utentes.

Trata-se de um projeto 
que tem tanto de ambi-
cioso, como de necessário.  
A concretização da obra au-
mentará ligeiramente a ca-
pacidade de alojamento e de 
resposta ao Serviço de Apoio 
Domiciliário e de Centro 
de Dia. Comemoram-se 32 
anos da ERPI, uma respos-
ta que acolhe e vigia quem 
precisa, apoiando as famílias 
e os mais necessitados.

Como forma de assinalar 
a efeméride, realizou-se um 
jantar-convívio na própria 
instituição, no passado dia 
15 de fevereiro, no qual mar-
caram presença os colabora-
dores, os titulares dos órgãos 
sociais, amigos e parceiros 
da Instituição.

Os representantes da Câ-
mara Municipal, Junta de 
Freguesia, Bombeiros Vo-
luntários, Segurança Social 
e comunicação social tam-
bém participaram nestas 
comemorações e ofertaram 
algumas lembranças sim-
bólicas à Instituição. O Sr. 
Provedor agradeceu a todos 
os colaboradores pelo tra-
balho que é realizado dia-
riamente na Instituição e 
sublinhou a importância do 
“espírito de equipa”. Ao som 
de músicos da terra, Cláu-
dia Martins e Valter Reis, a 
animação brindou todos os 
convidados.

Sónia Neto
Apresentação Dias Ramos

02 | MEMÓRIAS DE UMA VIDA

Dona Apresentação Dias 
Ramos, ilustre são-brasense 
de 98 anos, entre sorrisos 
tímidos e algumas gargalha-
das reporta-nos à sua época.

Iniciou o seu percurso esco-
lar com 10 anos e aos 14 ter-
minou com 20 valores. Nesse 
momento teve que decidir 
entre continuar a estudar ou ir 
para uma profissão, decidin-
do-se pela que lhe daria mais 
possibilidades financeiras - a 
de ser “alfaiata”.

Seu pai era barbeiro e sapa-
teiro. Sua mãe ganhava uns 
trocos a fazer recados e a 
transportar cântaros de água.

Aos 20 anos mudou-se 
para Cacilhas passando 
a viver com um irmão e a 
cunhada que íam ser pais e 
precisavam da sua ajuda para 
cuidar da criança.

Em 1946 casou pelo regis-
to civil com Mário Azedo 
Ramos, um tipógrafo que 
redigia listas telefónicas.

 Quando se tenta saber dos 
pormenores do casamento, 
ri, dizendo: jantámos na casa 
da minha sogra e as ofertas 
que recebi foram algumas 
tijelas pequenas.

Próxima página



mémorias de uma vida:  Apresentação Dias Ramos

Quanto ao marido, lem-
bra-se de, no momento em 
que se ía casar, a senhora do 
Registo lhe ter perguntado 
se ele era Azedo e ela pron-
tamente lhe respondeu: agora 
não sei, só daqui a algum 
tempo é que vou saber.

Quando se questiona acer-
ca da não existência de filhos, 
a emoção é grande e o sorriso 
de imediato dá lugar a uma 
expressão de mágoa e dor - a 
sogra, com quem vivia, não 
gostava de crianças...

Em Lisboa viveu 60 anos, 
sempre trabalhando na sua 
profissão - “alfaiata”. Mostra 
grande orgulho por ter vivido 
naquela época em que as di-
ficuldades económicas eram 
muitas. As pessoas encomen-
davam-lhe serviços específicos 
como mudar os colarinhos e 
trabalhos ainda mais comple-
xos como virar os fatos.

Das fraldas das camisas 
fazia colarinhos - diz com 
grande firmeza e alegria, 
rematando: virava fatos in-

teiros, pois não havia di-
nheiro para comprar fatos 
como hoje. Depois de tudo 
pronto recorria ao seu ferro 
de carvão, único existente 
na altura.

Dona Apresentação ainda 
faz questão de dizer que no 
seu primeiro ano de apren-
dizagem não ganhou nada 
pelo seu trabalho e o seu 
primeiro ordenado foi de 5 
tostões. Já não se recorda o 
que poderia comprar com 
esse dinheiro na época.

Fez-se a hora do jantar e 
Dona Apresentação, entre 
sorrisos e gestos de nostal-
gia disse que tinha muitas 
histórias para contar mas de-
moraria muito tempo. Ficará 
para outro dia.

Pela nossa parte, temos 
todo o tempo do mundo 
para escutar quem quer par-
tilhar connosco vidas que se 
cruzaram em épocas tão di-
fíceis. Um grande obrigado 
a esta senhora.

Ariana Cruz

03| Nova viatura ao serviço do Apoio Domiciliário

A prioridade da Miseri-
córdia, para além de me-
lhorar os serviços prestados 
aos utentes residentes, passa 
igualmente por garantir um 
serviço de qualidade aos 
que usufruem do Serviço 
de Apoio Domiciliário. Por 
esse motivo, no dia 27 de Fe-
vereiro deste ano, pela mão 
das Diretoras Técnicas, do 
Sr. Provedor, do Presidente 
da Assembleia Geral e de 
alguns membros dos órgãos 
sociais, foi entregue a chave 
de uma carrinha nova às 
colaboradoras que prestam 
regularmente este serviço. O 
referido veículo está adapta-
do às necessidades do serviço 
e cumpre todas as regras de 
segurança e higiene.

Para além disso, à seme-
lhança do que se tem vindo 
a fazer com as carrinhas já 
existentes, também esta foi 
personalizada com a nova 
imagem e logotipo da Mi-
sericórdia e evidentemente 
com o símbolo do Serviço 
de Apoio Domiciliário.

Anabela Conceição



04| Convívio com as escolas do 1º ciclo do Alportel e Vilarinhos

Foi na manhã do dia 22 de fe-
vereiro que recebemos, no Salão 
de Festas, os alunos do primeiro 
ciclo das escolas do Alportel e 
dos Vilarinhos para um mo-
mento de importante partilha.

Os meninos de ambas as es-
colas presentearam os utentes 
com diversas atuações que 
incluíram canto, dança, de-
monstrações de karaté e 
ginástica, que fizeram as 
delícias dos espectadores.

Também os nossos 
utentes prepararam uma 
surpresa para os convi-
dados. Alguns decla-
maram poemas que 
celebravam as crianças 
e o ser criança. 

Houve ainda cantares alen-
tejanos e música pela harmó-
nica do Sr. Vítor Sacristão.

No f inal do encontro 
houve, ainda, tempo para 
troca de presentes. Os 
meninos presentearam os 
idosos com marcadores de 
livros pintados à mão por 
eles. Em troca, os nossos 
idosos presentearam os me-
ninos com rebuçados. 

São momentos como este, 
de partilha entre gerações, 
que nos levam a compreen-
der a importância, de apro-
ximar as pessoas - os mais 
novos dos mais velhos - para 
que seja possível transmitir 
conhecimentos e partilhar 
bons momentos.

Ariana Cruz

05| Visita dos JOVENS SEM FRONTEIRAS

É no dia 8 de março que, por todo o mundo, se comemora 
o Dia Internacional da Mulher. Na Misericórdia celebrámos 
também esse importante marco da história que, até hoje se 
repercute na nossa sociedade, através da reivindicação de 
direitos e liberdade por parte das mulheres.

Assim, para assinalar a data, oferecemos às nossas utentes 
uma festa privada, exclusiva a mulheres. Estiveram mais de 
70 mulheres incluindo utentes, colaboradoras e familiares.

A festa realizou-se num espaço diferente, numa sala 
ampla, decorada a preceito para receber as convidadas. 
Para além do lanche adequado ao momento, havia música 
e dança onde as mulheres eram as rainhas do baile. Foi 
uma tarde inesquecível.

Ariana Cruz

No dia 2 de março, os JSF –  Jovens sem Fronteiras, vie-
ram proporcionar-nos momentos de grande alegria. Foram 
dinamizados e divertidos os tempos de música tradicional 
e dança, onde utentes e colaboradores puderam interagir.

Foram oito os Jovens que nos presentearam com belas 
músicas tradicionais ao som do acordeão. Foi uma tarde 
muito especial, pois também houve espaço para os nossos 
utentes mostrarem os seus saberes - cantaram, dançaram, 
citaram poemas e animaram com anedotas.

Esta foi uma iniciativa muito positiva, que chegou pra-
ticamente a todos os utentes e onde estes se mostraram 
bastante satisfeitos retribuindo a estes jovens, sentimentos 
bastante positivos. Obrigado pela vossa entrega, JSF de 
São Brás de Alportel.

Diogo Vieira

06| Dia Internacional da MULHER



Este ano os nossos utentes 
também decidiram partici-
par no cortejo carnavalesco 
são-brasense.

Com empenho e entusias-
mo, representou-se aquilo 
que efetivamente é o nosso 
trabalho: um “banquete real” 
em que os utentes, elementos 
principais lá estavam vestidos 
a rigor sendo cuidados pelas 
colaboradoras da instituição, 
que figuravam como criadas.

A alegria dos utentes era 
bem visível nos seus rostos 
bem como algumas palavras 
que deixavam passar: que coisa 
linda, tão bonito e há quanto 
tempo não via nada igual.

No regresso à Instituição, o 
reencontro com os colegas foi 
animado com o relato emo-
tivo de tudo o que se tinha 
passado. Ficou a promessa de 
para o ano se repetir.

Ariana Cruz

O Clube do Museu não 
ficou de fora!

No Carnaval, mais uma 
vez, um grupo de foliões saiu 
à rua espalhando alegria e 
boa disposição. Inspirado 
nas intimidades masculi-
nas e femininas, o pessoal 
do Clube andou pela Vila 
mostrando pijamas, cerou-
las e cuecas. A diversão de 
quem assistiu não terá sido 
maior do que a dos próprios 
membros do Clube.

Emanuel Sancho

Umas vezes em Fevereiro, ou-
tras em Março, chega a época da 
folia, da alegria e do esqueci-
mento das dificuldades e triste-
zas da vida...é o Carnaval!

Já é tradição o Centro Infantil 
sair à rua e inundar a Avenida da 
Liberdade de cores. Juntamente 
com o Centro Infantil partici-
param neste cortejo todas as 
Escolas do 1º ciclo e Jardins de 
Infância pertencentes ao nosso 
Concelho.

Este ano não foi excepção, 
e com um tempo primaveril, 
participámos no desfile de Car-
naval das escolas. Não havendo 
tema, cada instituição decidiu 
o seu. Optámos pelos Trajes 
Folclóricos Portugueses.

Vera Sousa & Anabela Fernandes

3. No Museu...

DESTAQUE: 01| É Carnaval!!!

1. no infantário...

3. No LAR DE IDOSOS...



No dia 16 de Fevereiro ti-
vemos o privilégio de assistir 
ao II Encontro de Saúde e 
Educação: Uma viagem à 

Primeira Infância. De facto, 
nos dias de hoje é extrema-
mente pertinente ref lec-
tirmos sobre a integração 
destas duas áreas que, como 
sabemos, são a base para o 
desenvolvimento sustentado 
da sociedade atual. 

Acima de tudo, reconhe-
cemos que a criança deve 
ser respeitada no seu todo e 
considerada capaz a todos os 
níveis do saber: emocional, 
social e físico. Cada criança 
deve ser vista como um ser 
único, com a sua individuali-
dade e especificidades, pois, 
tal como salientou o Dr. Saul 
Lopes (pediatra) na sua inter-
venção durante o encontro, 
felizmente não somos todos 
iguais e é na diferença que 
está o ganho, o verdadeiro 
fator de desenvolvimento.

O Encontro terminou 
com a comunicação de 
Carlos Neto, professor na 
Faculdade de Motricidade 
Humana. Com uma co-
municação assertiva e de-
safiante, salientou a neces-
sidade vital de se aprender 
a mover o corpo na infância 
e a importância de promo-
ver a autonomia da criança.  

Carlos Neto comentou, tal 
como já o tinha referido no 
seu artigo, como é incrível 
que hoje se passeiem mais 

os cães do que as crianças 
(Jornal de Notícias). Afir-
mou ainda que é necessário 
“sair com as crianças para a 
rua, brincar e desfrutar da 
natureza. Os pais têm de ter 
mais tempo disponível para 
fazer este tipo de atividades”.

Neste sentido, e em con-
cordância com o Prof. Carlos 
Neto, a nossa preocupação 
acerca do desenvolvimento 
holístico da criança centra-
-se essencialmente na men-
sagem de que “nada é tão 
importante como começar 
na primeira infância porque 
tudo começa aqui”.

Ao longo deste ano lectivo, 
esta foi uma das muitas for-
mações que realizámos para o 
nosso conhecimento interno. 

Temas como a inclusão, 
primeiros socorros, medi-
das de autoproteção, maus 
tratos infantis, metodolo-
gias de trabalho (MEM), 
e pedagogia e currículo na 
educação pré-escolar foram 
abordados ao longo destas 
formações e colóquios.

Adriana Pires   
& Marta Norberto

02| CICLO FORMATIVO – Saúde e Educação

03|TERAPIA OCUPACIONAL
- Cuidados Especializados

A Terapia Ocupacional é 
“a ciência que estuda a ati-
vidade humana e a utiliza 
como recurso terapêutico 
para prevenir e tratar di-
ficuldades físicas e/ou psi-

cossociais que interfiram 
no desenvolvimento e na 
independência do cliente 
em relação às atividades de 
vida diária, trabalho e lazer”. 
(OMS, 2019)

A Santa Casa da Miseri-
córdia de São Brás de Al-
portel conta, desde o início 
de fevereiro com serviços de 
Terapia Ocupacional (TO) 

tanto na área da geriatria 
como na da infância. Esta 
área de intervenção está a 
cargo da Dra Adriana Pe-
reira, licenciada em Tera-
pia Ocupacional. Com a 

intervenção desta técnica 
pretende-se desenvolver 
competências, restaurar e/
ou compensar funções per-
didas e prevenir disfunções 
através do uso de técnicas e 
procedimentos específicos. 
O objetivo é aumentar o grau 
de autonomia e funcionali-
dade dos utentes e promover 
assim uma melhor qualidade 
de vida dos mesmos.

Célia Ramos   
& Adriana Pereira



04| DIA DO PAI

Dia 19 de Março é uma 
data comemorativa que pres-
ta homenagem todos os anos 

á figura paterna. As crianças 
do Centro Infantil elabora-
ram uma lembrança e um 
postal para oferecer ao pai. 
Ofereceram igualmente um 
convite, para que neste dia 
os pais viessem à Instituição 
equipados a rigor para um 
dia cheio de jogos, brinca-
deiras e exercício físico.

Numa época em que exis-
tem tablets, telemóveis e 
uma vida muito sedentária, 

nada melhor do que brincar 
e exercitar o corpo ao ar livre 
junto do herói destas crian-
ças - o Pai.

Contámos com a presença 
do Professor Emídio Eusébio 
que ajudou a dinamizar este 
momento tão especial entre 
pais e filhos. Foi uma tarde 
diferente em que testemu-
nhámos muitos momentos 
de ternura, carinho e desafio.

Ana Pulquério

05| Biblioterapia

A Zézinha da Bibliote-
ca Municipal Dr. Estanco 
Louro realizou uma sessão 

de biblioterapia com o grupo 
“Os Palhacinhos”. Esta ini-
ciativa concretizou-se no 
espaço da bebeteca.

Com voz calma, baixa e 
pausada, a Zézinha, foi orga-
nizando e orientando as ações, 
frisando que antes de começar 
uma massagem é importante 
pedir autorização.

Cada criança, ficou em 
contato com os colegas, rece-

beu e/ou realizou massagens, 
promovendo o toque positivo 
entre os intervenientes.

A partir de uma história, 
cada criança tocava com res-
peito no outro, acompanhan-
do os acontecimentos com 
diferentes movimentos, in-
tensidades e partes do corpo.

Esta atividade permite ao 
grupo de crianças, relaxar, 
concentrar-se melhor, acal-
mar e interagir através do 
toque positivo.

Marta Custódio

06| Atividades extra-curriculares: Inglês e Ginástica
É a pensar no desenvol-

vimento integral e harmo-
nioso de cada criança, nas 
diversas áreas, que a nossa 
instituição promove no Pré-
-escolar e no ATL, aulas de 
inglês e de ginástica.

O inglês tem a duração 
de 30 minutos semanais, 
onde são abordadas temáti-
cas que vão ao encontro dos 

conhecimentos e interesses 
da criança através de jogos, 
músicas, trabalhos, histórias 
e pequenos filmes.

A ginástica realiza-se se-
manalmente, com duração 
de 40 minutos e visa o desen-
volvimento psicomotor e as 
habilidades interpessoais das 
crianças. Os jogos, os saltos, 
as brincadeiras com cordas, 

arcos e bolas, são alguns dos 
exercícios realizados.

Acreditamos que estas são 
actividades importantes para 
o desenvolvimento das nossas 
crianças, preparando-as da 
melhor forma para os desa-
fios e para o seu futuro, num 
mundo cada vez mais exigente.



07|Sessão de Esclarecimento

Todas as crianças que 
completam seis anos entre 
16 de setembro e 31 de de-
zembro são consideradas 
condicionais o que signi-
fica que não têm obrigato-
riedade de ingressar no 1.º 
ciclo, ficando esta decisão a 
cargo dos pais. Sendo uma 
decisão difícil que pode 
implicar aspectos positivos 
e negativos, realizou-se no 
Salão Nobre da Santa Casa, 
dia 28 de março, pelas 18h, 
uma sessão de esclareci-
mento para pais e demais 
interessados, que contou 
com a dinamização da Dra. 
Nídia Amaro, professora 
do 1.º ciclo e directora do 
Agrupamento de Escolas 
José Belchior Viegas, e de 
Olga Ludovico, educadora 
de infância e coordenadora 
da Rede de Pré-escolar do 
referido Agrupamento esco-
lar. Esta sessão permitiu aos 
participantes conscienciali-
zarem-se da importância da 
sua decisão na vida escolar 
do seu educando.

DESTAQUE: 01|A Arte do Barro - Cultura e Tradição dos Telheiros

Este foi o tema da expo-
sição inaugurada no dia 14 
de janeiro de 2019 e que 
deve permanecer nas ins-
talações do museu até ao 
próximo ano. Desafiado 
por um pequeno industrial 
local, produtor de ladrilho 
e tijolo de barro, Artur Ca-
vaco, o museu reconheceu a 
necessidade de valorização 
da atividade dos telheiros. 

A abundância de argila exis-
tente em São Brás de Alportel 
e Santa Catarina da Fonte do 

Próxima página

Bispo (Tavira) está na origem 
de uma indústria artesanal de 
tijolo, ladrilho e telha.

É neste contexto que assis-
timos ao desenvolvimento de 
uma cultura própria da Arte 
do Barro no território - uma 
tradição local feita dos sabe-
res e fazeres cultivados pelos 
Telheiros da região. 

Considerando esta parte 
importante do património 

regional, o projeto tomou 
a forma de exposição. Esta, 
resultou de um trabalho 
académico realizado pelos 
estagiários Beatriz Ribei-
ro e Murilo Rodrigues, da 
disciplina de Museologia da 
Universidade do Algarve.

Além disso, o tema ga-
nhou ainda mais notoriedade 

com a realização da Tertúlia, 
no dia 15 de fevereiro, pro-
movida pela Câmara Mu-
nicipal nas dependências do 
museu, integrada ao Ciclo de 
Conferências “De Setembro 
a Abril, Memórias Mil”.

Hilda Bárbara Cezário



02| O Clube do Museu

As iniciativas do “Clube do 
Museu” assentam na tradição 
que deu forma ao modo de 
vida que temos hoje e que ge-
ração após geração se vai adap-
tando aos tempos presentes.

Periodicamente, surge 
uma nova actividade sempre 
relacionada com o período 

do ano: as festividades tradi-
cionais ou qualquer facto ou 
memória capaz de estimular 
a criatividade do grupo.

A próxima iniciativa será 
a estreia do Grupo de Tea-
tro do Clube do Museu! O 
ensaiador Diamantino Brito 
e a coordenadora Filomena 
Mendonça deram o ponta-
pé de saída e a adesão foi 
enorme. A peça já estreada 
é o “Auto do Curandeiro” 
de António Aleixo. A apre-

sentação ocorreu na 
Santa Casa da Mise-
ricórdia de São Brás 
de Alportel. Agora 
convites estão cho-
vendo e o Grupo de 
Teatro quase não dá 
para as encomendas. 
Parabéns!

Acreditamos que 
quanto mais parti-
lhamos com os ou-
tros, mais a vida nos 
devolve em momen-
tos bons. Por isso, 
temos vindo a cons-
truir este espaço no 
nosso Museu.

Filomena Mendonça

03| Lembrando a História do  
Museu - 1981

Se procurarmos bem no 
fundo do baú, encontrare-
mos os primeiros passos da 
fundação do nosso Museu 
logo no dia da chegada do 
Padre José da Cunha Duarte 
a São Brás de Alportel.

7 de Julho de 1981. José da 
Cunha Duarte, padre cató-
lico desce a serra do Algar-
ve, vindo de Lisboa, numa 
velha camioneta da carreira. 
Ele, missionário nas antigas 
colónias e conhecido pelas 
suas posições incómodas face 

ao regime político derrubado 
em 25 de Abril, é colocado na 
serra algarvia, no concelho de 
São Brás de Alportel.

Na década de 80, São 
Brás de Alportel é uma vila 
que carrega o peso sufocan-
te de décadas consecutivas 
de declínio populacional. 
A indústria corticeira, que 
por finais do século XIX 
marcou um momento de 
grande prosperidade, estava 
cada vez mais longe. Politi-
camente, viviam-se tempos 
difíceis, reflexo da situação 
geral do país. As paixões 
pessoais confundiam-se 
com o interesse público e as 
energias esgotavam-se em 
querelas estéreis.

O Padre José da Cunha 
Duarte desenvolveu então, 
a par de uma notável dinâ-
mica religiosa, uma intensa 
actividade dinamizadora no 
âmbito social e cultural por 
todo o concelho. Uma das 
mais notáveis das suas inicia-
tivas, foi a fundação da Casa 
da Cultura António Bentes 
que originou o Museu Et-
nográfico do Trajo Algarvio.

Emanuel Sancho



O título refere-se a uma 
dinâmica de fotografia parti-
cipativa, realizada em Julho 
de 2016 nas comunidades 
de Suzana e Varela (Guiné-
-Bissau) com um grupo de 
28 mulheres guineenses de 
etnia Felupe.

A atividade culminou com 
uma exposição fotográfica 
itinerante que foi recente-
mente acolhida pelo nosso 
museu e que permanecerá 
aberta ao público até o dia 
19 de maio de 2019.

A ação teve como objetivo 
a redução das taxas de mor-
talidade materno-infantil e 

05| A União das Misericórdias 
Portuguesas visitou o nosso Museu

Foi no dia 8 de feverei-
ro de 2019 que, no âmbi-
to do Congresso Nacional 
das Misericórdias, o nosso 
Museu recebeu um nume-
roso grupo de participantes 
e seus familiares.

O denominado “Progra-
ma Social” tinha como mote 
“Desça, Percorra, Desvende, 
Parta à Descoberta do Me-
lhor do Algarve”. Tavira, São 
Brás de Alportel, Loulé, Vila 
do Bispo, Sagres, Lagos, 
Portimão e Monchique me-
receram integrar o périplo 
pelo “Melhor do Algarve”.

O Diretor do Museu do 
Traje e restantes funcioná-
rios acompanharam os visi-
tantes, explicando os vários 
espaços expositivos. Ao 
longo do percurso, um mini 
concerto de piano dado pela 
pianista Tulla Kakoonen 
surpreendeu os presentes.

Do lanche, oferecido no 
jardim do Museu, faziam 
parte petiscos e doçaria 
local. Foi uma tarde de con-
vívio na qual a nossa Mi-
sericórdia apresentou a sua 
visão de cultura e patrimó-
nio, desenvolvido à sombra 
dos valores da Instituição.

Emanuel Sancho

06|Feirinha de Primavera

A Feirinha da Primavera 
decorreu no domingo, 5 de 
maio das 11 às 17h nos jar-
dins do Museu do Traje. 

As nossas feirinhas são 
eventos interculturais que 
contam com a participação 
das várias comunidades que 
residem em São Brás de Al-
portel e arredores e que encon-
tram nestes eventos a oportu-
nidade de dar a conhecer as 
suas tradições e habilidades 
manuais. Petiscos de várias 
nacionalidades, doces da Pér-
sia, postais pintados à mão por 
artistas ingleses, pão alemão, 
etc, misturaram-se com a arte 
e artesanato português. 

Foi possível encontrar ar-
tigos para todos os gostos 
desde vários tipos de pão, 
compotas, bolos chás, sal, 
mel, azeite aromatizado, 
artesanato tradicional e 
contemporâneo, cerâmicas, 
peças de moda de design 
exclusivo e muito mais. 

Como já é habitual proce-
deu-se à angariação de fundos 
para os animais abandonados 
de São Brás de Alportel. Foi 
mais um dia muito agradável 
passado nos jardins do Museu!

Vânia Mendonça

a capacitação das mulheres 
para a participação comuni-
tária na gestão financeira dos 
serviços de saúde. 

A fotografia foi a forma 
escolhida pelas mulheres 
para trazerem os seus sen-
timentos, interesses e preo-
cupações até aqui.

Esta atividade foi promo-
vida pela ONG VIDA em 
colaboração com a Baga-
baga Studios e Eyes of the 
Street, no âmbito do projeto 
de saúde materno-infantil 
“Anhacanau Adjanhau”, 
com o financiamento do 
Instituto Camões e da Fun-
dação Calouste Gulbenkian.

ONG VIDA



A Misericórdia é uma 
instituição que presta um 
serviço Social que apoia, 
muitas vezes gratuitamen-
te, todos os que precisam 
procurando satisfazer as ne-
cessidades da comunidade.  
 

O Centro Infantil Antó-
nio Calçada conta com vá-
rias décadas de existência. 
Começou por receber um 
número reduzido de crian-
ças de creche e pré-escolar 
dando resposta às necessi-
dades da época. 

O número de colabora-
dores era bastante restrito 
pois as dimensões dos es-
paços da Instituição eram 
bem diferentes daquilo que 
são atualmente.

COLABORADORAS EM DESTAQUE

Boletim informativo nº 8

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 a sextas-feiras
Dias 1 a 8 de cada mês: das 9 às 13 horas e das 14 às 19 horas
Restantes dias: das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas

Como tal, a Instituição 
não pode deixar de agradecer 
quando a própria comunida-
de se aproxima da mesma, 
para lhe oferecer algo. 

É nessa condição que, 
publicamente, com os mais 
sinceros cumprimentos, 
queremos agradecer a gen-
til doação de materiais de 
papelaria, realizada a esta 
instituição, pela irmã da Mi-
sericórdia D. Teresa Graça 
Lourenço, proprietária até 
há pouco tempo, da papela-
ria João de Deus. 

Um grande obrigado pelo 
gesto de tamanha grandeza.

DOAÇÃO DA IRMÃ 
TERESA GRAÇA LOURENÇO

Os Irmãos da Santa Casa 
da Misericórdia de São Brás 
de Alportel reuniram-se em 
Assembleia Geral, no passa-
do dia 30 de março. 

Num encontro muito par-
ticipado, com cinquenta e 
oito por cento dos irmãos 
presentes – que teve início 
às 15 horas e prolongou-
-se durante toda a tarde 
–, foram partilhados com 
todos os presentes, os as-
suntos do passado recente e 
perspetivado o futuro pró-
ximo da vida da Instituição.  

Irmandade de Misericórdia

Com entusiasmo e satisfação, 
os irmãos trocaram impres-
sões entre eles, sobre as ati-
vidades atuais da Instituição 
e foram unânimes em incen-
tivar o trabalho em curso.

A reunião teve como “ponto 
alto” a apresentação, análi-
se e aprovação do Relatório 
de Atividades e Contas de 
2018, o qual foi aprovado pela 
unanimida- de dos irmãos.  
O dia terminou com um 
jantar convívio bastante ani-
mado, onde não faltou a boa 
disposição e a descontração.

Muitas são as pessoas que 
já colaboraram com a nossa 
Misericórdia desde então.  
Realçamos aqui três colabo-
radoras da área da infância 
por serem as que, à presente 
data, contam com mais anos 
de serviço em prol da missão 
desta Instituição. 

São elas a Ana Maria 
Martins, Gabriela Magro 
e Ermelinda Cristina, com 
38, 37 e 35 anos de elevado 
préstimo a crianças e jovens 

do nosso Concelho. e que 
em muito têm contribuído 
para o prestígio e qualidade 
dos serviços prestados.

A todas elas o nosso bem 
haja e um agradecimento es-
pecial por ajudarem a fazer 
desta instituição uma refe-
rência no nosso concelho.

Célia Ramos


