DIA SOLIDÁRIO
24 de Abril de 2012

O projecto de responsabilidade social da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa, “FACULDADE DE AJUDAR”, a exemplo da experiência realizada em
Abril de 2011 na AMI, irá promover uma actividade de carácter social, intitulada

DIA SOLIDÁRIO
A Instituição seleccionada com o apoio da “Entreajuda” é a Confraria de S. Vicente de Paulo,
em Carnide, constituída por lar de idosas e jardim de 1ª infância. É nosso objectivo levar os
colegas a proporcionar um dia diferente a quem, devido às suas limitações, não tem grandes
oportunidades de convívio e de fazer tarefas diferentes.
A nossa actividade irá ser desenvolvida na zona de funcionamento do lar de idosas, sendo que
o Pré‐programa que se apresenta de seguida está aberto a todas as contribuições que nos
quiserem fazer chegar, tendo como objectivo o maior número de participantes:
09.30h –

transporte da FMUL para Carnide (assegurado pela FMUL)

10.00h –

recepção e visita às áreas comuns da Instituição (inclui claustro, capela e sala do
túmulo)

10.30h –

inicio de actividades exteriores [jardinagem, limpeza de lago, trabalhos de
reparação e pinturas exteriores, arquivo de documentos]

13.00h – almoço de grupo [em negociação a possibilidade de ser servido almoço no
refeitório, mediante pagamento]
14.00h –

actividades com idosas [contador de histórias, espaço de leitura, cantigas, jogos
simples, passeios no jardim e partilha de lanche a fornecer pelos colegas da
FMUL]

16.00h –

fim da actividade e regresso à FMUL

A actividade será realizada no dia

24 de Abril de 2012

[a data coincide com a

participação dos alunos FMUL nas Olimpíadas de Medicina, pelo que não há actividades
lectivas], sendo concedida dispensa pelo Senhor Director da FMUL a todos os colegas da nossa
Faculdade que pretendam participar nesta actividade diferente.

FOLHA A DEVOLVER

De modo a poder distribuir os colegas pelas suas áreas de maior interesse e descobrir talentos
“escondidos”, agradecemos que assinale as suas opções:
Período da manhã

e

Jardinagem e limpeza de terreno

Período da tarde
Espaço de leitura

Reparações e pinturas

Canto

Arquivo

Musica. Instrumento musical _______________________

Outros___________________

Jogos. Quais ____________________________________

Novas Sugestões:
1.______________________________________ 2.______________________________________
3.______________________________________ 4.______________________________________
5.______________________________________ 6.______________________________________

De modo a organizar as actividades e a garantir as condições logísticas necessárias à acção,
agradecemos que manifeste o seu interesse em participar até

10 de Abril de 2012,

utilizando um dos seguintes meios:


Remetendo esta folha para o endereço electrónico faculdadedeajudar@fm.ul.pt,



Entrega desta folha na Direcção dos Serviços Administrativos, piso 3, Elevador 11 do
Edifício Central da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao cuidado de
“FACULDADE DE AJUDAR_DIA SOLIDÁRIO”.

NOME: ____________________________________________________________Idade____________

Unidade FMUL|IMM|SPUL|AIDFM: ______________________________________________________

Contactos: Telefone____________________|E‐mail________________________@_________

A equipa “Faculdade de Ajudar” CONTA CONSIGO PARA UM DIA DIFERENTE

CONFRARIA S. VICENTE DE PAULO

A casa onde hoje trabalham as Filhas da Caridade era
um antigo Carmelo, cuja fundação data de 1642. O Rei
D. João IV, sempre protegeu muito esta Comunidade
religiosa tendo‐lhe mesmo confiado a educação de
uma das suas filhas, a Infanta D. Maria. Esta muito
contribuiu para a conclusão da nova igreja do Convento.

Aqui permaneceu esta Comunidade religiosa até
1881, ano em que com a morte da última
religiosa ali residente, o convento encerrava as
suas portas e o edifício passava para as mãos do
Estado, por força da lei da extinção das ordens
religiosas, promulgada em 1834 por Joaquim
António de Aguiar.
Em 21 de Abril de 1892, o imóvel foi cedido à
Associação Auxiliar das Missões Ultramarinas,
denominação adoptada pela Congregação das
Irmãs de S. José de Cluny para o Instituto de
educação e habilitação das Irmãs que se destinavam a servir nas diversas missões
ultramarinas.

Aqui se mantiveram até 1910, data em que o
Instituto foi encerrado em consequência da
Implantação da República.
Em Março de 1929, o Padre José Ferreira Governo
adquiriu o imóvel a um cidadão francês, que
entretanto o comprara ‐ Jean Gabriel Pouymajou ‐
e nele fez instalar o asilo de velhinhas de Carnide.

Nesta altura, o Padre Governo solicita a vinda das Filhas da Caridade para cuidar dos
velhinhos. O pedido é atendido, e em 7 de Julho de 1932, as primeiras Irmãs entram nesta
Instituição para desempenhar a sua missão de bem‐fazer junto dos residentes do Lar.

A partir de 1949 passou a denominar‐se “Confraria de S. Vicente de Paulo”. Actualmente, esta
Confraria é proprietária de todo o imóvel e nele continua a manter um lar de idosas contando,
actualmente com 140 senhoras, grande parte delas dependentes, distribuídas por três
sectores.
Mais tarde, por despacho ministerial de 19 de
Agosto, de 1953, foi aberto, nas Instalações da
Confraria, um Estabelecimento de Ensino
denominado” Externato Primário nº 4 de
Educação Popular” que ainda hoje se mantém.
Por despacho de 25 de Março de 1975 foi
autorizado também a abertura de um Jardim
de Infância, com lotação para 66 alunos.
Actualmente, ali desempenha a sua missão,
uma comunidade composta por 10 Irmãs, que
procuram, segundo as orientações de S.
Vicente de Paulo, descobrir Cristo nas
Velhinhas e nas crianças que servem.

