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Ano da Misericórdia  
 

 De 8 dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016 

O  Santo Padre, Papa Francisco, 

convida todos os fiéis a viver um ano 

Santo, dedicado à MISERICÓRDIA 

DE DEUS, através da exaltação da fé 

na vivência da Misericórdia, dádiva de 

amor que eleva o ser humano no cami-

nho da perfeição  Divina. 

A nossa Irmandade rejubila com a evi-

dência Papal das obras de Misericórdia, 

realidade diária vivida na nossa Santa 

Casa, para minimizar o sofrimento, a 

solidão e a incapacidade, distribuindo 

amor e carinho, que são fonte de ale-

gria, serenidade e paz, na partilha soli-

dária do verdadeiro amor ao próximo.  

Aceitemos pois, com alegria  o convi-

te do Santo Padre para a  vivência da 

nossa fé no exercício da caridade 

cristã.  

 

Irmandade da  

Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 

com Compromisso renovado 

Pe. Fernando Carvalho 
Presidente da Assembleia Geral de Irmãos 

A Irmandade da Santa Casa 

da Misericórdia de Alvorge,    

comemora 30 anos de sua exis-

tência como Instituição Parti-

cular de Solidariedade Social, 

renovando o seu Compromisso 

perante a Tutela Canónica e a 

Tutela Civil e mantendo-se 

como uma IPSS de referência a  

prestar serviços de qualidade, 

certificada pela EQUASS    

Assurance, do Comité Euro-

peu de Qualidade de Bruxelas, 

nas respostas sociais de  Estru-

A Mesa Administrativa  

 

tura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domici-

liário, Centro de Atividades Ocupacionais e Lar  Residencial.  
 

O novo documento Compromissório reafirma a Santa Casa co-

mo uma  Associação Pública de Fiéis, com missão de servir o 

cliente, apoiar a família e desenvolver a comunidade. Os seus 

Órgãos Sociais  passam a ser eleitos para períodos de quatro 

anos. 

Bula Papal  

“O Rosto da Misericórdia” 
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A  Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 

promoveu durante o último semestre quatro 

ações de modo a cumprir o plano anual de for-

mação. A primeira foi “Cuidados à Pessoa com 

Alterações da Mobilidade”, ministrada pelos 

fisioterapeutas,  teve como objetivo geral reco-

nhecer a importância dos cuidados prestados ao 

cliente com alterações da mobilidade e adequar 

as melhores estratégias.  

A Segunda ação de formação “Alimentação por 

Sonda Nasogástrica”,  foi orientada pela equi-

pa de enfermagem e teve como objetivo princi-

pal a aquisição de conhecimentos sobre cuidados 

a ter na administração de alimentação por SNG. 

 A terceira e quarta formação versaram sobre o 

“Plano de Emergência e Medidas de Autoprote-

ção” e visaram preparar todos os colaboradores 

a agir em caso de emergência.  

Formação Contínua 

A  Santa Casa da Misericórdia de Alvorge realizou um simulacro de 

incêndio nas instalações, no dia 11 de junho de 2015. Pelas 10.00h, na casa 

das máquinas junto à lavandaria, situada no piso -1, ocorre uma explosão, 

seguida  de um incêndio. Em exercício um colaborador efetua manobras de 

utilização do extintor e dá o alerta de emergência. 

As manobras de emergência tiveram como objetivo avaliar a eficácia dos 

mecanismos incluídos no Plano de Emergência Interno, exigindo a 

evacuação para o exterior dos clientes e colaboradores do Centro de 

Atividades Ocupacionais. O exercício foi operacionalizado pela Equipa de 

Segurança da Santa Casa, Bombeiros Voluntários de Ansião e Serviços 

Municipais da Proteção Civil de Ansião. No seu global, a estratégia de 

Segurança decorreu de acordo com o previsto refletindo que a instituição  

se encontra preparada para eventuais situações de crise. 

Simulacro de Incêndio na  

Santa Casa da Misericórdia  
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Dia do Idoso 

Integrar com (D)Eficiência 

Atividades de Inclusão 

Diariamente  no CAO e LR são 

realizadas atividades que promovam 

a qualidade de vida dos  nossos 

clientes e a sua integração social. 

Aqui ficam alguns exemplos disso... 

Batismo de Voo 

5 clientes de LR desfrutaram de 20 

minutos de voo  no Aeródromo de 

Fátima. Numa atividade  

proporcionada pela Associação “Sonho 

de Menino” em parceria com as 

Associações Francesas Rotary Club.  
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Primeira Colónia de Férias da  

Santa Casa do Alvorge 

 

N o período de 15 a 19 de junho decorreu o primeiro campo de férias da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Alvorge. O projeto “In Férias – Campos de Férias Inclusivo”, co-financiado 

pelo Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. envolvendo um total de 15 clientes do Centro de Ativi-

dades Ocupacionais e Lar Residencial e decorreu nas instalações da Cáritas Diocesana de Leiria na 

Praia de Pedrogão.  Para além das idas diárias à praia, os dias foram preenchidos com muitas ati-

vidades, entre as quais se destacam uma caça ao tesouro na vila,  saída à noite para tomar café e 

comer um gelado, atelier de dança e música, aeróbica e artes plásticas. A avaliação positiva dos 

participantes e a alegria e entusiamo que demonstraram ao longo desta semana especial, faz-nos 

crer que esta experiência pioneira na Santa Casa da Misericórdia superou as expetativas e cumpriu 

os objetivos delineados. 

Na praia… 
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As refeições... 
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Nós por cá… 

Artes Plásticas – CATL 

Classe de Mobilidade - ERPI Hidroterapia – CAO 

Academia de Dança (DanSpirit)  -  CAO Aniversário  no Lar Residencial Aniversário na ERPI 

10º Descida de cadeira de rodas - Lousã   Ida ao parque verde Ansião– SAD e ERPI 

Semana Aberta  ETP Sicó - CAO 

Atividades Socioculturais– LR “Confraternização” Celebração da Eucaristia 
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Colónia de férias  Picnic CATL 

Artes plásticas na ERPI e CATL 

Dia do Idoso – Centro de negócios 

“Diversão “ Visita ao Quartel dos Bombeiros  Biblioteca Ansião -  ERPI 

Fim de Semana Lar Residencial  

Feira Medieval– Lar Residencial 

Atividades de Desenvolvimento Pessoal  

Comboio para a praia das louçainhas” 

Visita ao quartel dos Bombeiros – CATL 
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Férias de Verão no CATL 

C om o Verão, chegaram as férias, e com elas as gargalhadas e as brincadeiras das 

crianças que escolheram o CATL da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge para 

passar os tempos livres das  “férias grandes”!  

Assim, durante os meses de interrupção letiva, foram realizadas atividades diaria-

mente, com o objetivo de proporcionar às crianças dias de aventura e diversão, com 

várias idas à praia e à piscina, pic-nic’s e atividades ao ar livre, bem como uma visita 

guiada às instalações dos Bombeiros Voluntários de Ansião. 

Foi um Verão muito ativo e divertido, cujas memórias nos fazem esperar ansiosa-

mente pelas próximas férias no CATL! 

Atividades de Desenvolvimento Pessoal na ERPI e SAD 

 
Com o objetivo de melhoria contínua dos serviços oferecidos aos clientes das respostas 

sociais da idade maior, foram diversificadas as atividades de desenvolvimento pessoal, 

indo ao encontro dos gostos e interesses dos participantes e promovendo a sua qualidade de 

vida. 

Como exemplo dessas atividades inovadoras nestas respostas sociais, destacam-se as    

seguintes: 

 

Visita à Biblioteca Municipal de Ansião 

 

No verão, um grupo de clientes de SAD e ERPI assistiu a uma sessão da “hora do conto” na 

Biblioteca Municipal, proporcionando uma manhã diferente. Todos os participantes tiveram 

oportunidade de ouvir algumas histórias, mas também de contar as suas próprias histórias de 

vida, partilhando saberes e experiências. 

A avaliar pela alegria demonstrada, a vontade de repetir a experiência foi extensiva a todas os 

participantes, pois deixou marcas nos corações dos nossos idosos. 

 

Comemoração do Dia do Idoso 

 

A convite da Câmara Municipal, a SCMA participou na comemoração do dia in-

ternacional do idoso, no passado dia 7 de outubro. A atividade decorreu no Centro 

de Negócios em Ansião, contando com a participação de todas as IPSS´s do con-

celho, e proporcionou uma tarde recheada de animação musical, com atuações 

protagonizadas pelos idosos das diversas instituições convidadas. Os clientes da 

SCMA também brilharam ao mostrarem as suas habilidades artísticas, com a 

apresentação de uma coreografia de músicas tradicionais.  

Foi uma tarde cheia de alegria e boa disposição que finalizou com um bailarico 

muito animado e o tradicional lanche convívio.  
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C omo tem sido hábito, no dia 14 de maio cerca de 40 clientes das diversas respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Al-

vorge, participaram na peregrinação ao Santuário de Fátima, acompanhados por algumas colaboradoras da Instituição. Os clientes 

assistiram com grande emoção à celebração da Eucaristia na Capela das Aparições. Depois seguiu-se o almoço convívio e por fim 

tiveram  a oportunidade de visitar o museu da cera.  

Foi com grande satisfação que no regresso ouvimos dos nossos clientes comentários positivos sobre a visita, mostrando-se agradeci-

dos por este passeio que tanto lhes encheu o coração. As  colaboradoras asseguraram a assistência aos clientes, por forma a que se 

sentissem confortáveis, protegidos e para que nada lhes faltasse.  

Para o ano repetiremos, se Deus quiser! 

 

N a tarde de 29 de junho, a Santa Casa encheu-se de cor, alegria e boa disposi-

ção, realizando mais um arraial de S. João. Este ano contámos com a pre-

sença dos clientes do Centro Paroquial de Santiago da Guarda, que apresentaram a 

sua marcha - “O hino de Santiago da Guarda”.  Posteriormente foi a vez dos clien-

tes da Santa Casa mostrarem os seus “dotes”  de dançarinos. Desta forma, alegre e 

descontraída decorreu esta tarde de festejos, terminando com um lanche e um   

animado bailarico.   

                  Peregrinação ao Santuário de Fátima  

        Arraial de São João na Santa Casa 
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O  gabinete de Fisioterapia alargou recentemente a sua área de intervenção, de for-

ma a chegar aos clientes do Serviço de Apoio Domiciliário. 

 Assim, para além do trabalho realizado na Estrutura Residencial para Idosos e Centro 

de atividades Ocupacionais, prestará apoio também nesta resposta social.  

A diminuição progressiva da mobilidade e consequente perda de autonomia é o princi-

pal fator que condiciona a permanência de alguns idosos no domicílio, preocupação 

transmitida pelos clientes e suas famílias. 

 Após uma avaliação das principais necessidades dos clientes do SAD, verificou-se que 

a fisioterapia poderia ter um papel importante na resposta aos principais problemas 

identificados, podendo intervir a diferentes níveis:  

Diminuir a sintomatologia dolorosa;  

 Manter a flexibilidade e as amplitudes de movi-

mento;  

 Aumentar a força muscular;  

 Aumentar o equilíbrio e diminuir o risco de queda; 

  Melhorar a função cardio-respiratória;  

 Melhorar a funcionalidade e autonomia nas ativida-

des da vida diária;  

 Melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. 

Esta intervenção pode ser efetuada através da realização de sessões individuais de fisioterapia, no domi-

cilio ou na instituição, e/ou através da participação dos idosos nas classes de movimento, realizadas quin-

zenalmente. Esta é uma oportunidade de trabalhar as capacidades físicas mas também de promover o convívio e entretenimento . 

             Fisioterapia no Serviço de Apoio Domiciliário…          Gabinete de Saúde – Equipa de Fisioterapia                   

O envelhecimento faz parte natural do ciclo da vida, sendo desejável que constitua uma  

oportunidade para viver de forma saudável, autónoma e independente, o maior tempo possível. 



Página 11                         Edição XIV 

 

Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo que uma   

delas deve ser, antes do deitar. 

 

Utilizar sempre um dentífrico com 1.000 a 1.500 ppm de flúor. 

 

Utilizar uma escova dentária com a cabeça macia. 

 

Utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar restos alimentares e bactérias, antes da 

escovagem, para que a ação protetora do dentífr ico seja mais prolongado. 

 

Escovar os dentes com movimentos horizontais e vibratórios, tipo vaivém ou circulares.  

 

Realizar cerca de dez movimentos nas superfícies dentárias 

abrangidas pela escova.  

 

Escovar suavemente as superfícies exteriores (do lado da bo-

checha) e interiores (do lado da Língua). 

 

Escovar a língua suavemente, desde a base em direção à ponta. 

 

A escovagem dos dentes demora 2 a 3 minutos. 

 

O recurso a elixires para bochecho deve ter uma indicação clínica, pois não são todos 

iguais. 

 

No final da higiene não se deve passar a boca por água, mas sim cuspir os excessos de dentífri-

co, pois assim, a ação dos compostos fluoretados ou antimicrobianos será mais eficaz. 

A  higiene oral é o principal fator promotor de saúde da cavidade oral. Assim, quase todas as doenças que 

afetam a cavidade oral podem ver a sua progressão travada pela existência de uma correta e eficaz higiene. A 

principal função da higiene oral é a remoção da placa bacteriana da superfície dos dentes e deve iniciar-se como hábito 

diário desde a erupção do primeiro dente do bebé. 

 
 

O que é a placa bacteriana?  

É uma película aderente e transparente constituída por bactérias, e seus produtos, formando-se constantemente sobre os seus 

dentes e gengivas. É a principal causa de cárie dentária e das doenças periodontais que podem levar à perda de dentes. Inicial-

mente esta película assume uma consistência mole e, se não for removida nesta fase, ela vai mineralizar, tornando-se dura 

(designado por tártaro). Se a placa bacteriana não for removida provoca também inflamação gengival, que conduz à gengivite 

(gengivas vermelhas, inchadas e sangrantes). 

                   Higiene oral …           Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem             
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Grupo de  Auto-Representantes  

da SCMA 

A cabou de ser lançado o  website institucional da Santa Casa da 

Misericórdia do Alvorge, com a promessa  de ser um recurso valioso 

de divulgação e promoção das atividades e serviços da instituição. 

Aqui encontrará informação sobre a história da instituição, sobre os 

serviços prestados,  bem como imagens das atividades realizadas. Os 

nossos Boletins Informativos e outros documentos relevantes também 

estão disponíveis para consulta e download.  

Poderá igualmente deixar a sua opinião, que para nós é muito        

importante para a melhoria contínua dos serviços prestados. 

Acompanhe-nos em www.scmalvorge.pt 

Santa Casa tem um website  

O  grupo de auto-representação foi criado recentemente na Santa Casa 

da Misericórdia de Alvorge, sendo constituído por 10 clientes. O grupo 

foi criado com o principal objetivo de dar voz aos clientes, na recolha de 

sugestões e opiniões para o  desenvolvimento de atividades com a vista a 

uma melhoria contínua dos serviços.  

A auto-representação é um meio de promoção do conhecimento, da au-

tonomia e qualidade de vida dos auto-representantes e restantes clientes, 

fazendo um apelo à capacidade de cada um defender os seus direitos, ser 

respeitado nas suas escolhas e ter acesso à participação na vida da     

Instituição.   

O grupo reúne uma vez por mês, discutindo temáticas escolhidas pela 

dinamizadora ou sugeridas pelos elementos do grupo. Embora atualmen-

te constituído apenas por clientes do CAO e LR, prevê-se que no futuro 

o grupo possa integrar clientes das respostas sociais de ERPI e SAD. 

Ficha Técnica: “Boletim da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge” 

 
 
 

 

Tratamento de 

 Sugestões  
 

Até ao final do segundo quadrimestre a Santa Casa recebeu 6 suges-

tões,  das quais 3 já foram consideradas:  

 Remodelação da copa do CAO; 

 Serviço de fisioterapia no SAD; 

 Atividades de animação diárias no SAD. 

A opinião de todas as partes interessadas da  instituição é fundamental 

para a melhoria contínua dos serviços e tida em conta. 

 

Contamos com a  sua! 


