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A Santa Casa da Misericórdia de Faro, como Entidade da Economia 

Social, para além das suas tradicionais áreas de intervenção no  setor  

social  com o desenvolvimento de  um conjunto  de respostas sociais  

numa abordagem benéfica, humanista, de grande proximidade junto 

da população desfavorecida, tem também preocupações claramente 

culturais de que são exemplos:  

1. A criação do Núcleo Museológico em 2012, com a exposição ao 

público interessado   de um acervo de peças litúrgicas, pictóricas  e 

de estatuária; 

2. O protocolo celebrado com  a Direção da Orquestra Clássica do Sul, 

em  cumprimento do qual foi executado  um primeiro concerto na 

Igreja  pela grande orquestra em 31 de Maio de 2014, seguido em 

2015 de pequenos concertos mensais às sextas-feiras, em que  

conjuntos de cinco, seis ou sete músicos tocam peças de música de 

câmara, no salão nobre da Instituição durante cerca de cinquenta 

minutos. Estas  pequenas audições têm  sido seguidas  por um 

público interessado  com   assinalável  êxito; 

3. No dia 13 de Março passado,  o Coro e a  Orquestra  do 

Conservatório Maria Campina de Faro  realizaram um concerto na 

Igreja, com grande agrado do  público presente  que encheu 

completamente aquele templo;  

4. Está prevista a continuidade destas  iniciativas,  e de outras, com a 

presença  de conferencistas  especialistas em temas como história 

da arte, economia  social, cidadania, solidariedade social, saúde,   e 

artistas de artes plásticas e de canto; 

5. Exposição de pintura apresentada pelo Pintor Carlos Louçã  em Maio 

do ano passado, antecedida por uma conferência proferida pelo 

mesmo artista  com o título “ Subtilezas de um Pintor Pueril”; 

6. Com o fim de preservar a história da Instituição no campo 

documental, está  em vias de concretização, em parceria com a 

Câmara Municipal de Faro, e a Direção do Arquivo Distrital, a 

celebração de  um protocolo  de intervenção arquivística, com vista  

à organização  e conservação  do  seu património histórico 

documental  para  ulterior  disponibilização à consulta do público 

interessado. 

O Vice-Provedor          Dr. Lúcio de Sousa  
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O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Faro deseja a todos os irmãos, benfeitores,  

colaboradores e amigos uma Páscoa repleta de alegria, saúde e felicidade. 



Concerto da Orquestra e Coro do 

Conservatório Regional do Algarve 

No passado dia 13 de Março realizou-se, na Igreja da Misericórdia de Faro, um concerto da Orquestra 

e Coro do Conservatório Regional do Algarve. 

Exposição de trabalhos realizados pelas 

colaboradoras do Lar-Sede 
No âmbito da comemoração dos 33.º aniversário do Lar de Idosos - Sede realizou-se uma pequena exposição 

com trabalhos manuais elaborados pelas colaboradoras desta valência. A todas, obrigada pela colaboração. 
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O Centro Infantil da Torre de Natal para além das atividades peda-

gógicas planificadas e desenvolvidas diariamente, promove quinze-

nalmente em articulação com o Centro Social, diversas práticas inte-

rativas, como atividades de culinária, expressão plástica, expressão 

musical, dramática e corporal. 

É a nossa intenção prioritária, promover a interação Infantário/Centro Social numa perspetiva de parceria 

educativa, reconhecendo-se o papel ativo e decisivo dos “Avozinhos” no sucesso educativo das nossas 

crianças. Assim, em janeiro comemorou-se o Dia de Reis, em fevereiro o Carnaval e em março a chegada 

da Primavera. 

Este espaço educativo, visa estabelecer o bem estar da criança, valorizando também a relação com a 

família (Dia do Pai), estabelecendo um clima de colaboração reciproca ente os diferentes paceiros e o seu 

envolvimento no processo educativo.  

Para além destas atividades também são desenvolvidas atividades tais como a “Hora do conto” dinamiza-

do pela Biblioteca Municipal de Faro que se desloca frequentemente ao Centro Infantil para contar histó-

rias às crianças e idosos.          

Centro Infantil da Torre de Natal 



 

 

Centro Infantil de Faro 
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No Centro Infantil e no C.A.T.L. da Santa Casa da Misericórdia comemorou-se o Carnaval com muita alegria, 

ritmo e cor. Houve lugar para um lanche surpresa seguido de muita música e diversão. Os dias foram de sol e 

por isso aproveitámos para ir passear e mostrar as nossas máscaras.  

O Dia do Pai não ficou esquecido e convidámos os nossos pais a participar numa atividade no Pré-Escolar e 

na Creche. Ficámos a saber que os nossos pais são muito criativos e empenhados nas atividades de expres-

são plástica. 

A primavera chegou no dia 20 de março. Estávamos ansiosos pela sua chegada que comemorámos com 

um piquenique no nosso espaço exterior.  

Estamos muito felizes com a chegada dos dias mais quentes e vamos agora começar a dinamizar atividades 

nos nossos jardins e na horta. Em breve mostramos como ficou. 

  
Mónica Borges 



 

 Animação Sénior 
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Atividade Intergeracional Passeio a Vilamoura Aniversário 

Carnaval 

Carnaval 

Carnaval 

Carnaval 
Carnaval 

Aniversário 
Aniversários 

Projeto “Voltar à Escola” 

Durante este trimestre os idosos continuaram a participar em atividades de animação tais como: Trabalhos Ma-

nuais; Comemoração dos Aniversários; Meditação do Terço; Música de Acordeão; Jogos Tradicionais (Cartas, 

Dominó e Bingo).  

Deu-se continuidade às atividades de ginástica nos Lares Sede e UCC. O Centro Social da Torre de Natal conti-

nuou a desenvolver atividades intergeracionais. 

O Dia de Reis foi comemorado com a atuação da Charola dos Cavacos. 

Fevereiro foi o mês dos bailes de Carnaval. 

Em Março comemorou-se o 33.º Aniversário do Lar de Idosos - Sede e iniciou-se o projeto intergeracional 

“Voltar à Escola”, no qual participam alguns idosos do Lar - Sede, Centro de Dia e Apoio Domiciliário e os alu-

nos do 1.º ano do Curso Psicossocial da Escola Profissional D. Francisco Gomes d`Avelar. 

Realizaram-se passeios à Marina de Vilamoura e a Portimão na carrinha da instituição. 

              Sandra Marreiros 
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A 19 de Março - Dia de São José comemorou-se o 33.º aniversário do Lar de Idosos-Sede. Esta festa foi ani-

mada pelo Grupo Coral Sénior desta Instituição que apresentou algumas canções tradicionais, o “Gang 

do Movimento” (Grupo de idosos da instituição em colaboração com a fisioterapeuta - Ana Sofia Silva) 

que apresentou uma coreografia da música “Happy”, a turma do 1.º ano do curso Psicossocial da Escola 

Profissional D. Francisco Gomes d`Avelar que cantou algumas canções e 3 Mimos (alunas do curso de In-

fância) e ainda pela música do animador Filipe Romão. 

                                                                                                                                                 Sandra Marreiros 

33.º Aniversário do Lar de Idosos - Sede 

Visita ao Lar da Torre de Natal 
O Lar da Torre de Natal recebeu a visita de um grupo de formandos do curso de Geriatria do IEFP no dia 

26 de Março. Foi uma tarde animada pois os formandos trouxeram jogos divertidos. 
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Escola Profissional   

III Jornadas Pedagógicas 
Curso Técnico de Apoio à Infância 

Fátima Neto Fátima Neto 
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D. Francisco Gomes de Avelar - S.C.M. Faro 

 É o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto. Este programa tem uma duração de 

sete anos (2014-2020) e pretende reforçar o desenvolvimento de competências e empregabilidade, bem como apoiar 

a modernização dos sistemas de educação, formação e de apoio à juventude. 

Neste sentido, a Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar apresentou uma candidatura ao projeto Erasmus + 

para os anos de 2015-2017. Este projeto intitulado "Educ@ção para o Sucesso" surgiu da necessidade de fortalecer o 

Projeto Educativo da Escola, através da criação, a nível europeu, de redes de trabalho e ações que visam a formação de profissionais e 

cidadãos, fomentando um maior diálogo entre o mundo do ensino profissional e o mercado de trabalho, através da aplicação do "Saber-

fazer", "Aprender a aprender" e "Saber ser", num contexto cultural diferente. 

Tendo em conta que a organização dos cursos profissionais de nível IV da UE, contêm um período de formação em contexto de trabalho, 

sob a forma de estágio, diretamente ligado a atividades práticas no domínio profissional respetivo, consideramos de extrema importância 

proporcionar a realização destes estágios, num contexto de segurança, em empresas congéneres, a nível europeu. 

Espera-se abranger com este projeto de mobilidade, com a duração de 24 meses, cerca de 15 alunos do 3º ano do curso profissional de 

Técnico de Apoio à Infância/Técnico de Apoio Psicossocial de dupla certificação, nível IV da UE.  

A aquisição, pelos participantes, de práticas pedagógicas inovadoras permitirá que, em futuros estágios com entidades parceiras protoco-

ladas a nível local/regional, possam usufruir de um conjunto de técnicas pedagógicas inerentes a esta experiência internacional e que irão, 

certamente, incrementar a qualidade dos serviços prestados. 

Subentende-se que a execução deste projeto de mobilidade contribuirá para uma maior visibilidade desta instituição junto dos agentes de 

desenvolvimento a nível local, nacional e internacional, incrementando uma rede de contactos europeus/internacionais, na perspetiva de 

continuidade na participação em novos projetos e iniciativas de âmbito Europeu. 

Para a viabilização deste projeto, a Escola conta com a parceria da MAE - Mobility - Activity – Experience, entidade com 15 anos de experi-

ência na promoção de mobilidade europeia, representada pela sua diretora Natacha Nowack. 

              Nélia Viegas 
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) 

Os transtornos mentais estão entre os problemas de saúde mais 

comuns na terceira idade, sendo vários os fatores que podem 

contribuir para isso: sobreposição de doenças crónicas; limita-

ções da capacidade funcional; dificuldades económicas; isola-

mento e desmerecimento social; maior ocorrência de perdas 

de entes queridos e eventos causadores de stress. 

Os especialistas apontam como diagnósticos comuns em ido-

sos a depressão; as demências; transtornos da ansiedade; o 

alcoolismo; quadros maníacos; transtornos mentais de origem 

genética; uso abusivo e dependência de sedativos, entre outros. 

Dentre eles, a depressão e as demências são talvez os mais frequentes. Estudos epidemiológicos indicam que 

a prevalência das demências pode variar de 1 a 2% em idosos de 60 a 65 anos, já 20% em idosos entre 80 a 90 

anos e pode chegar a 40% em idosos com mais de 90 anos de idade, sendo que de acordo com a Organiza-

ção Mundial de Saúde, atualmente cerca de 24 milhões de pessoas, em todo mundo convivem com a doen-

ça de Alzheimer (tipo de demência mais frequente). 

Uma vez que a doença mental é invisível e apenas notória a partir das mudanças de comportamento dos por-

tadores, é fundamental o conhecimento dos sintomas e atitudes associadas a cada tipo de perturbação 

(muitas vezes confundidas com os próprios sintomas da velhice), por parte dos cuidadores que convivem e as-

sistem diariamente a estas pessoas.    

            Maria Miguel - Psicóloga 

A Doença Mental na 3ª Idades 

Formação “Combate a Incêndios” 
No passado dia 13 de Março, no Lar da Torre de Natal, os colaboradores receberam formação do Sr. Coman-

dante Jorge Paes Lobo sobre Combate a Incêndios. 
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Próximos eventos 



Igreja da Misericórdia de Faro e Núcleo Museológico 

 

IGREJA 

Eucaristia - 1.º Sábado do mês às 9H30 

 

Visitas - Terça a Sexta: 9h30 às 12h00/14h00 às 16h30  

Este Boletim também é seu! 

Colabore com artigos de opinião, com informações, com notícias, com tudo o que 

considerar interessante e útil aos leitores. 

Envie-nos o seu texto ou imagem através do e-mail: santacasafaro@mail.telepac.pt 

Colabore 

A Mesa Administrativa da Santa Casa 

da  Misericórdia de Faro deseja a to-

dos uma  santa Páscoa. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FARO 

---   Serviço de Apoio DomiciliárioServiço de Apoio DomiciliárioServiço de Apoio Domiciliário      ---   Lares de IdososLares de IdososLares de Idosos   

---   Centro de DiaCentro de DiaCentro de Dia            ---   Creche e Jardim de InfânciaCreche e Jardim de InfânciaCreche e Jardim de Infância   

---   Cantina SocialCantina SocialCantina Social            ---   Centro de Atividades de Tempos LivresCentro de Atividades de Tempos LivresCentro de Atividades de Tempos Livres   

---   Cuidados ContinuadosCuidados ContinuadosCuidados Continuados         ---   Escola ProfissionalEscola ProfissionalEscola Profissional   

---   Loja SocialLoja SocialLoja Social               ---   Refeitório SocialRefeitório SocialRefeitório Social            

   

Rua João Dias, 6 | 8000-369 FARO 

Telefone 289 805 992 | Fax 289 805 996           Visite o nosso blog: www.misericordiadefaro.wordpress.com  


