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Volvidos 434 anos, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Faro 

aprovou em Assembleia geral, o IV Compromisso da existência desta 

Irmandade, no passado dia 13 de julho, ao abrigo do Decreto-lei 172-

A/2014 de 14 de novembro, e do Compromisso da Conferência 

Episcopal Portuguesa e União das Misericórdias Portuguesas (CEP/UMP). 

Até 15/02/1892, esta Misericórdia regeu-se pelo Compromisso da 

Misericórdia de Lisboa, cuja Irmandade foi instituída em 1498, pela 

bondosa Rainha D. Leonor, mulher de D. João II, Rei de Portugal. 

Em 23/11/1891, a Irmandade aprovou um novo Compromisso o qual 

vigorou até, 19/01/1981. 

O Alvará da aprovação dos estatutos foi dado pelo Governador Civil 

de Faro, em 31/12/1891, e a provisão da sua ereção canónica dada 

pelo Arcebispo – Bispo do Algarve, D. António Mendes Bello, em 

15/02/1892. 

Em 19/12/1911, em virtude da Lei de Separação de 20 de abril, em que 

o Estado se separou da Igreja, a Irmandade reformulou algumas das 

disposições do Compromisso, apresentando-as ao Governo Civil para 

alteração e aprovação do Alvará. O Compromisso da ereção 

canónica dada pelo Arcebispo – Bispo do Algarve manteve-se na 

íntegra. 

Em 1981, D. Ernesto Gonçalves Costa, declarou canonicamente ereta a 

Irmandade desta Santa Casa, ao abrigo do Decreto-lei 519/79, de 29 

de dezembro, o qual se manterá em vigor, enquanto decorrer o 

processo de registo desta Instituição no Instituto da Segurança Social. 

O Decreto-lei 119/83, de 25 de fevereiro, embora, exigisse a alteração 

do Compromisso, a Irmandade desta Santa Casa não o alterou por 

circunstâncias divergentes com a hierarquia da Igreja, quanto à sua 

natureza jurídica. 

Aprovação do IV Compromisso pela Assembleia geral desta 

Irmandade, será um marco histórico de vida da Instituição. 

O novo Compromisso é composto por 43 artigos e assenta 

principalmente nas disposições previstas na lei em vigor e no 

Compromisso acordado com CEP/UMP. 

    O Provedor 

    José Ricardo Candeias Neto 
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434º aniversário da Santa Casa  
Festa  Anual da Visitação de Nossa Senhora 
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No dia 30 de maio 

passado teve lugar 

a Festa do 434º ani-

versário da Santa 

Casa e da  Visita-

ção em honra da 

Padroeira da Insti-

tuição, Nossa Se-

nhora da Misericór-

dia, que se esten-

deu por dois dias. 

Iniciada com uma 

conferência sobre 

Economia Social às 11 horas, proferida pelo Teólogo Prof. Dou-

tor Juan Francisco Garcia Ambrósio da Universidade Católica, 

no Salão Nobre presenciada por grande assistência de Irmãos 

e convidados a que se seguiu um espaço musical preenchido 

pela Associação do  Fado. 

 Às 12,30 horas foi feita a apresentação do projeto do novo 

Lar para Idosos, a construir  brevemente na Lejana de Cima, 

pelos  autores  do mesmo Arq. Correia  e  Eng. Sesinando Lou-

ro que terminou com um almoço convívio volante oferecido  

pela Santa Casa a todos os participantes. 

À tarde, pelas 19 horas viveu-se um momento de gala na Igre-

ja da Misericórdia de Faro proporcionado pela Orquestra Ju-

venil do Conservatório Regional do Algarve Maria Campina 

que, perante uma plateia repleta, executou peças mais po-

pulares, passando por obras clássicas de vários autores como 

Bizet, Albeniz e outros, tendo no final sido ofertado pela Dr.ª 

Vera, Vogal da Mesa Administrativa, acompanhada do Se-

nhor Provedor Candeias Neto um bouquet de flores à Maestri-

na que dirigiu a orquestra com o aplauso geral dos presentes. 

Na assistência prestigiaram a sessão Autarcas ou seus repre-

sentantes, a Diretora Regional da Cultura, além de outras per-

sonalidades regionais. 

 

No dia 31 de Maio pelas 18h00 foi celebrada a Eucaristia da 

Festa da Visitação de Nossa Senhora presidida pelo Cónego 

da Diocese do Algarve José Pedro que produziu brilhante ho-

milia, com alusão ao paralelismo entre fatos bíblicos e históri-

cos que apontam para a prática das Catorze Obras de Miseri-

córdia corporais e espirituais, sublinhando neste campo, o pa-

pel desempenhado ao longo dos anos pela Misericórdia de 

Faro na prática da Solidariedade a todos os que precisam, 

sempre informados pelos princípios do humanismo e da doutri-

na e moral cristãs. Finalmente aproveitou para felicitar a Santa 

Casa da Misericórdia de Faro, na pessoa do seu Provedor 

Candeias Neto, pelo seu aniversário e pelo excelente trabalho 

desenvolvido ao longo da sua existência já centenária. 

 

  Dr. Francisco Lúcio de Sousa (Vice-Provedor) 
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Centro Infantil da Torre de Natal 

Visita da bibliotecária ao centro infantil 

Visita à Kidzania em Lisboa 

Trabalhos sobre os animais da quinta  

Sala “Lápis de Cor” 

Elaboração dos presentes para o 

Dia da Mãe 

Atividades de ex-

pressão plástica   

Sala dos “Piratas” 

Em abril, maio e junho 

Aprendemos e brincamos a valer 

Fizemos muitas atividades  

Conforme se pode ver 

Partilhamos bons momentos 

Com os nossos “Avozinhos” 

Fomos bons companheiros 

Trocámos muitos carinhos 

O Dia da Criança 

Foi mágico e sensacional 

Tivemos muitas surpresas 

Foi mesmo genial 

Fizemos sementeiras 

Plantámos couves, alfaces e tomateiras 

Visitamos os animais na Quinta 

Foram ricas brincadeiras 

Comemoração do “Dia da Criança” 

Passeio intergeracional à Quinta  

Pedagógica de Portimão 

Festa de Final de Ano Letivo 

Fátima Neto 

Vivemos dias felizes 

Sempre a rir e a sonhar 

Estamos quase de férias 

Mas em setembro vamos voltar 



 

 
Centro Infantil de Faro 
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Na Creche e no Pré-Escolar do Centro Infantil da Santa Casa da Miseri-

córdia de Faro celebrou-se o Dia da Mãe com muito ritmo e movimen-

to. Uma aula de Zumba dirigida às nossas convidadas especiais, as 

Mães, foi a surpresa do dia.  

O dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, é a data mais importante 

do nosso calendário. Em parceria com as estagiárias da Escola Profis-

sional D. Francisco Gomes D´Avelar, preparámos inúmeras atividades 

no nosso jardim para tornar este dia inesquecível. Houve lugar para 

pinturas faciais, modelagem de balões, térérés, uma aula de Zumba 

com a professora Rita Vidal e um delicioso piquenique.  

Os alunos finalistas do 4º ano do C.A.T.L. tiveram a oportunidade de 

comemorar o culminar do 1º Ciclo com um fim de semana no Campo 

Jovem, em Tomar, onde a brincadeira e a diversão reinou. Para estes 

alunos realizou-se, ainda, um lanche de entrega dos Diplomas de Fina-

listas do C.A.T.L. É sempre um dia de emoções fortes… 

As Festas de Final de Ano Letivo são sempre divertidas. Este ano, desafi-

ámos as famílias das crianças da Creche a criarem um chapéu para o 

seu filho. A participação das famílias foi total e no final da festa pude-

ram desfilar as suas criações tão originais. 

O Pré-Escolar e o C.A.T.L. aproveitaram a festa final para mostrarem às 

famílias um pouco das Atividades de Enriquecimento Curricular e, co-

mo de costume, fizeram umas apresentações muito bonitas ensaiadas 

pelas Educadoras, Animadoras e Auxiliares.           Mónica Borges 



 

 Animação Sénior 

Durante este trimestre além das habituais atividades de animação musical, trabalhos manuais, meditação do 

terço e ginástica realizaram-se diversas atividades com os idosos das respostas sociais da instituição, nomeada-

mente passeios (a Fuseta/Olhão, Mercado de Quarteira e visita ao Espaço Lura—Aprender Naturalmente). 

Comemoraram-se as datas festivas: Páscoa, Dia da Mãe, 1.º de Maio (Maios), Dia da Espiga e Santos Popula-

res. 

À semelhança dos anos anteriores realizou-se uma caracolada em todos os estabelecimentos sociais. 

Os  idosos do Lar—Sede, Centro de Dia e Apoio Domiciliário continuaram a participar nas atividades do Projeto 

Intergeracional “Voltar à Escola” desenvolvido em parceria com a Escola Profissional D. Francisco Gomes 

d`Avelar. 

No Centro Social da Torre de Natal continua a desenvolver-se o Projeto Intergeracional “Duas Gerações de 

Mãos Dadas”, com a realização de atividades entre o Lar de Idosos e o Centro Infantil.   Sandra Marreiros 
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Passeio a Olhão 

Aniversários 

Dia da Espiga 

Passeio à Fuseta 

Trabalhos Manuais 

Passeio a Olhão 

Aniversários 

Trabalhos Manuais 
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Animação Sénior 

Espaço Lura 

Santos Populares 

Mercado de Quarteira 

Trabalhos Manuais 

Trabalhos Manuais 

Caracolada Aniversários 

Sementeira de Manjericos 



 

 

O Roadshow do Ensino e Forma-

ção Profissional  subordinado ao le-

ma "Projeta o teu futuro", chegou à cidade de 

Faro nos dias 20 e 21 de maio e a Escola Profis-

sional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa 

Casa da Misericórdia de Faro esteve presente 

como Expositor e como promotor de anima-

ção itinerante por todo o recinto do evento, 

Jardim da Alameda João de Deus, instalações 

da Direção Regional do Instituto Português do 

Desporto e Juventude - IPDJ e Biblioteca Muni-

cipal Ramos Rosa. 

Esta iniciativa foi organizada pela Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profis-

sional (ANQEP), em parceria com a Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE), o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), o Instituto Português do Des-

porto e Juventude (IPDJ), a Câmara Municipal 

de Faro e a Garantia Jovem. 

                     Nélia Viegas 
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Escola Profissional D. Francisco Gomes D`Avelar 
 

III Jornadas de Turismo – “Turismo em Aç@o” 
Os alunos do 3º ano de Turismo foram responsáveis pela organização das III Jornadas de Turismo cujo tema foi 

“Turismo em Aç@o”. Estas tiveram como tema a Animação Desportiva e, como tal, o local escolhido para a sua 

realização foi a Praia de Faro, mais concretamente o Centro Náutico. 

Os objetivos deste projeto enquadraram-se na necessidade sentida de mostrar à comunidade escolar o traba-

lho de um Técnico de Turismo. Por outro lado, o tema escolhido permitiu aos alunos a demonstração prática de 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Operações Técnicas em Empresas Turísticas e Turismo - Informação 

e Animação Turística. 

Na parte da manhã, os participantes puderam realizar um batismo de canoagem e usufruir da beleza da Ria 

Formosa através de um passeio de caiaque. 

Após o almoço, os alunos da turma de Turismo dinamizaram algumas atividades de animação que foram do 

agrado dos restantes colegas.                                                                 Nélia Viegas 

https://escolagomesdeavelar.files.wordpress.com/2015/05/road-show-fotos-blog.png
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Projeto Intergeracional “Voltar à Escola” 

“Voltar à Escola” é um projeto de natureza interdisciplinar em parceria 

com o Gabinete de Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia de 

Faro, que pretende implementar a intergeracionalidade e conta com 

a participação da turma do 1º ano do Curso de Técnico de Apoio Psi-

cossocial da Escola Profissional, como promotores, e dos idosos da 

Santa Casa da Misericórdia de Faro, como destinatários.  

Os “nossos” idosos “Voltar(am) à Escola” e têm sido uns “alunos” extre-

mamente motivados, empenhados, pontuais e assíduos. Toda a 

“família” da Santa Casa tem acarinhado este projeto, pelo que, com a colaboração de todos, temos conse-

guido realizar um conjunto de iniciativas que têm sido do agrado de “miúdos” e “graúdos”, nomeadamente: 

aulas de literatura oral/tradicional, espanhol, informática, expressão plástica, 

expressão musical, expressão corporal (dança), pastelaria, entre outras.  

Para além disso, tem havido espaço para convívios e passeios / “Visitas de Estu-

do”: depois de termos ido ao “cinema” ver “Os Gatos Não Têm Vertigens” e 

comer pipocas, realizámos as Jornadas de Psicossocial e fomos ao Zoo de La-

gos… Um dia muito cansativo, intenso, mas extremamente gratificante… um 

momento que ficará para sempre guardado nas nossas memórias.  

Em Outubro, depois das “Férias de Verão”, as aulas serão retomadas e as novi-

dades/ atividades serão muitas!... 

Visitem-nos na nossa página do facebook!!!    

Dulce Prates e Nuno Murta 

“Beleza e Envelhecimento Ativo” 
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia de 

Faro promoveu, em parceria com a Perfumes e Companhia, Grupo 

MEDINFAR, Oleoban, Halibut, Roche, Fresenius Kabi e ECOLAB, uma 

atividade no Jardim Manuel Bívar, no dia 26 de Maio. 

Esta atividade denominada “Beleza e Envelhecimento Ativo” teve co-

mo participantes os idosos integrados nas várias valências da institui-

ção (Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manu-

tenção de Faro, Lares de Idosos – Sede, Torre de Natal e Montinho, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário), idosos integrados na Provectus e 

na Casa de Repouso “O Faraó” e outros idosos do concelho de Faro.  

Nesta atividade prestaram-se cuidados de beleza: cabeleireiro, epilação e manicu-

re. Também se realizaram rastreios de tensão arterial e 

pulso e diabetes (colaboração da equipa de enferma-

gem da Unidade de Cuidados Continuados) e incentivo 

à prática do exercício físico com a colaboração de uma 

fisioterapeuta (Márcia Mendes) que realizou duas sessões 

de exercício físico (Manhã e Tarde).  

Houve também momentos de animação musical com a 

atuação das Crianças do centro Infantil de Faro. 

Esta atividade decorreu das 10H00 às 12H00 e das 14H00 às 16H00 e contou com a 

participação de cerca de 100 idosos.                                   

         Sandra Marreiros 



22.º Aniversário do Lar de Idosos da Torre 
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No passado dia 20 de Junho o Lar da Torre de Natal festejou os Santos Populares bem como o seu 22º Aniversá-

rio, juntamente com o Sr. Provedor, Utentes, funcionários, convidados e outras entidades públicas e privadas. 

Festejamos este dia com muita animação nomeadamente: com o nosso animador Filipe Romão, Karaoke com 

o Sr. Baia, atuação do Grupo Coral da UATI e Zumba com a prof. Rita Vidal e os seus alunos. Márcia Mendes 
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Sementeiras no Centro Social da Torre de Natal 

Em conjunto, o Centro Social e o Infantário da Torre de Natal desenvolvem atividades para que os nos-

sos idosos interajam com as crianças e vice-versa. No passado mês de Maio fizemos a sementeira dos 

Manjericos no Centro Social e a sementeira de tremoços, alho francês, aboboras, framboesas etc…, no 

Infantário da Torre de Natal.         Márcia Mendes 

Roteiro Solidário 

No dia 14 de maio a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração 

e Manutenção da Santa Casa da Misericórdia de Faro recebeu a visita do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro – Dr. Rogério Bacalhau, técnicos 

da Câmara Municipal de Faro, dirigentes e 

técnicos de outras instituições e associa-

ções do concelho. Os visitantes foram re-

cebidos pelo Sr. Provedor, Sr. Vice Provedor 

e por técnicos ligados à Unidade de Cui-

dados Continuados. Além disso foi anima-

da por três mimos (alunas da Escola Profissional D. Francisco Gomes 

d`Avelar)  

Esta visita foi integrada no X Roteiro Solidário promovido pelo Município 

de Faro com o objetivo de estimular o conhecimento e fomentar o diá-

logo e a articulação estreita entre as várias instituições. 

                    Sandra Marreiros 



Igreja da Misericórdia de Faro  

 

 

IGREJA 

Eucaristia - 1.º Sábado do mês às 9H30 
 

Este Boletim também é seu! 

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

siderar interessante e útil aos leitores. 

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

do Fax: 289805996 

Participe! 

Colabore 

          Lar de Idosos—Sede 

17 de Agosto — 16H00 

Espetáculo de Folclore Internacional 

Espetáculo integrado no   

FOLKFaro 2015 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FARO 
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---   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   

               ---   Refeitório SocialRefeitório SocialRefeitório Social            
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