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Santa Casa renova Certificado de Qualidade 

N o passado dia 7 de janeiro, a Santa Casa recebeu com mui-

ta alegria Sua Excelência Reverendíssimo D. Virgílio An-

tunes, Bispo da Diocese e detentor da Tutela Canónica da Santa 

Casa da Misericórdia de Alvorge. 

 O objetivo desta visita foi conhecer melhor a nossa Instituição, 

designadamente o funcionamento das diversas respostas sociais e 

apoiar e incentivar o empenhamento de quantos dão o seu melhor 

para servir cristãmente os clientes que recorrem aos serviços dis-

poníveis. A finalizar a visita, foi partilhado um almoço de confra-

ternização que envolveu os órgãos sociais e colaboradores dos 

diversos setores. O grupo do CAO brindou Sua Excelência Reve-

rendíssima com o cantar das janeiras e numa oferta simbólica  

“dos reis magos”, ofereceu o cabaz feito pelo cliente Lúcio,     

cesteiro da resposta social.  

É  com muita satisfação que a Santa Casa de Misericórdia de Alvorge acaba 

de ver premiado o esforço interno que responsáveis e colaboradores a todos os 

níveis continuam a desenvolver para manter e aperfeiçoar a qualidade dos servi-

ços sociais prestados, que há dois anos foram certificados pelo Comité Europeu 

de Bruxelas. O novo diploma que a instituição recebe com orgulho, atesta a Cer-

tificação Europeia Equass Assurance pelo European Quality in Social Services 

de Bruxelas. 

Fiel ao compromisso da melhoria contínua “Crescer e Aperfeiçoar”, estabelecido 

entre os Órgãos Sociais em funções e os Irmãos e Irmãs que neles depositaram a 

sua confiança, a Mesa Administrativa acaba de proceder à reestruturação do gabi-

nete de saúde, acrescentando mais um turno - o da noite - à equipa de enfermagem,  

Visita Pastoral à Santa Casa 

 para assegurar o apoio deste grupo nas 24 horas do dia, reforçando os cuidados, prestados pelas ajudantes de ação direta.  

A Mesa Administrativa reafirma o CLIENTE como destinatário primeiro da sua ação, e a criação de condições para a 

boa função dos seus cuidadores diretos ou indiretos, em interligação com o apoio às famílias e desenvolvimento da co-

munidade, numa gestão de permanente e rigoroso controlo dos meios disponíveis.                                                                                    
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Visita Pastoral à Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 

Foto de Família 

D. Virgílio Antunes po-

sando para a posteridade 

com convidados autárqui-

cos, mesários e represen-

tantes de todas as respos-

tas sociais da Santa Casa 

da Misericórdia de Al-

vorge, Instituição tutelada 

canonicamente por sua Ex-

celência Reverendíssima.  

CAO - Cantando as Janeiras 

Hora de almoço, confraternizando 

Lar  Residencial, conversando com clientes 
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 INR aprova 3 projetos à Santa Casa  

 É com grande orgulho que a SCMA anuncia que viu aprovadas 

três candidaturas ao abrigo do programa nacional de financia-

mento a projetos, pelo Instituto Nacional para a Reabilitação – 

INR! Assim, graças ao cofinanciamento do INR, os clientes das 

respostas sociais de CAO e Lar Residencial vão poder realizar 

a segunda colónia de férias balnear, com o projeto “In Férias 

II”, como tanto desejam, pois foi uma atividade muito aprecia-

da por todos os participantes. Paralelamente, foram ainda apro-

vados os projetos “pelos caminhos de Portugal de comboio e de 

barco” que consistirá numa ida a Lisboa em comboio para visi-

tar o jardim zoológico e, posteriormente, num passeio pelo rio 

Mondego no Basófias, e “Folclore Inclusivo” que será a criação 

do rancho do CAO, isto é o primeiro rancho do concelho de 

Ansião constituído por pessoas com deficiência e incapacidade. 

São três projetos muito ambiciosos que nos propomos desen-

volver com o empenho e dedicação que merecem! 

Notícias do Centro de Atividades Ocupacionais 

 

A Santa Casa integra o projeto “Conta-me como era”,  que tem 

vindo a ser desenvolvido em parceria com a Biblioteca Munici-

pal de Ansião e as Instituições de Solidariedade Social do Con-

celho, e consiste na recolha e inventariação do património cultu-

ral imaterial da população idosa do concelho. Assim, as colabo-

radoras da biblioteca vão, mensalmente de instituição em insti-

tuição, misturando convívio com sessões de histórias, animando 

as IPSS’s do municí-

pio. Já decorreram du-

as sessões na SCMA 

que têm sido do agrado 

de todos os participan-

tes, designadamente 

dos clientes de CAO, 

SAD e ERPI. 

 

O CAO comemorou mais um aniversário e os 

festejos ocorreram no passado dia 14 de janeiro, 

começando assim o ano em cheio.  São 20 anos a 

perseguir um sonho, a trabalhar no sentido de 

proporcionar o melhor que sabemos, em prol de 

uma causa que a cada dia ganha mais espaço nos 

nossos corações!   

 

Clientes e familiares  cantaram os parabéns a 

você assistindo com emoção às suas exibições,   

pois foram brindados com várias atuações, no-

meadamente uma coreografia inspirada na histó-

ria do soldadinho de chumbo, e diversas repre-

sentações musicais que embelezaram a festa.  

Após as atuações dos artistas, seguiu-se um lan-

che convívio que os clientes partilharam com os 

seus familiares encerrando assim mais este belo 

aniversário. 

“Conta-me como era” 

20 anos de vida!!! 
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O presépio  

O Natal na Santa Casa…. 

A  celebração do nascimento do Menino Jesus é uma caminhada 

de amor que se vive na Santa Casa no mês de dezembro.  

Nesta época especial, o Natal na plenitude do seu espírito é vivido 

por todos os que integram a Santa Casa ou com ela interagem  quer 

sejam clientes, colaboradores ou familiares. 

O principal momento das celebrações é a sagrada Eucaristia, vivida 

com fervor religioso  e terminando com o encantamento de  beijar o 

Menino Jesus, momento que todos os clientes vivem com  grande 

emoção 

 
 

U m outro momento alto das celebrações é preenchido com a 

representação teatral dedicada aos clientes e familiares e conta tam-

bém com a presença de convidados amigos da instituição. O tema 

deste ano foi uma paródia ao Programa televisivo da “A Tua Cara 

Não Me É Estranha” . Os apresentadores deste programa especial 

foram a “Cristina Ferreira” e o “Manuel Luís Goucha”  incarnados 

por “gente nossa”  com imensa surpresa e alegria dos presentes  que 

ao longo da tarde presenciaram a espantosa apresentação e represen-

tação de diversas figuras do panorama musical nacional e internaci-

onal, como os Queen, José CID, Ruth Marlene, Shakira, Quim Bar-

reiros, Gipsy Kings, entre outros, todos eles devidamente assumidos 

pelos nossos clientes e colaboradores caracterizados com rigor.  

Foi uma tarde de festa, com um espetáculo que gerou muitas, muitas 

gargalhadas terminando com o já tradicional lanche convívio para 

todos.  
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3º Jantar Convívio de Natal  

N o dia 12 de dezembro, decorreu na Misericórdia de      

Alvorge o já habitual jantar convívio entre colaboradores 

dirigentes e voluntários. 

Esta iniciativa, acalorada pelos presentes, contemplou momentos 

de partilha e convívio entre os cerca de 110 participantes. Não 

faltou animação musical, dança e momentos propícios à garga-

lhada e boa disposição. Este ano cada setor apresentou os seus 

dotes musicais aos presentes interpretando uma música ao som 

do “karaoke”.   

Tudo possível, enquanto o descanso dos clientes era respon-

savelmente vigiado pelo grupo sócio caritativo, ao qual a 

Santa Casa presta homenagem e apresenta a sua profunda 

gratidão, na sempre disponível animadora Rosinda Palricas. 

“Shakira”  “coro das funcionárias” 

Foto-reportagem da Festa de Natal  

“Tuna da ERPI” 

O brinde O karaoke 
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Nós por cá… 

Ginástica  – CAO 

Visita ao Penela Presépio Aniversários na ERPI 

Carnaval no CATL LR no Mercado Medieval Cantar das janeiras – CAO 

Celebração da Eucaristia  Festa de fim de ano - CAO 

Feira dos Pinhões-LR 

DJ André Silva  

Comemoração dos Direitos Humanos-SAD Dinâmica de grupo na ERPI 
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Baile de Carnaval– CAO Clientes de ERPI e SAD em Fátima 

CAO no Desfile de Carnaval do Município 

Atividade de culinária CATL 

Clientes do LR  no  programa da TVI Ginástica na ERPI AVD’s no CAO 

Aniversário cliente de SAD 

O Magusto  

Tuna da ERPI 

Passeio do LR a Pombal 

Nós por cá… 
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É carnaval, todos brincam e  

ninguém leva a mal! 
 

 

Á  semelhança de anos anteriores, clientes e colaboradores do 

Centro de Atividades Ocupacionais comemoram o Carnaval, em 

diversos momentos. O primeiro levou-nos ao desfile de carnaval 

escolar no 

dia 5 de feve-

reiro, uma 

iniciativa do 

Município de 

Ansião, em 

colaboração 

com o Agru-

pamento de 

Escolas.  Este ano a folia saiu à rua em Avelar. 

Os festejos continuaram a 8 de fevereiro no CAO com um anima-

do baile de mascaras onde marcaram presença  caracterizados a 

rigor, clientes e colaboradores das diversas respostas sociais. 

Connosco estiveram também a CerciPom e o Centro Paroquial de 

Santiago da 

Guarda que 

vieram acres-

centar o rodo-

pio ao som do 

acordeão geran-

do alegria a 

rodos.  

Finalmente um lanche convívio encerou este dia colorido e tão 

especial que ficará na memoria de todos. 

Para contrariar a perda de algumas capacidades a nível físico 

e cognitivo da idade maior que provocam a alteração de hábi-

tos e rotinas diárias, a Santa Casa aposta em atividades de 

lazer que mantém a capacidade de concentração e coordena-

ção contrariando a 

diminuição da 

autoestima, apatia 

e desmotivação.  

As tardes do últi-

mo semestre trou-

xeram  ao espaço 

comum da insti-

tuição os  clientes  de ERPI e SAD , para participarem  em 

diversificados programas de animação, tais como: oração do 

terço, culinária, expressão musical, jogos tradicionais, classe 

de mobilidade e artes plásticas. Estas atividades de carácter 

desportivo, lúdico recreativo e religioso vão ao encontro dos 

gostos e desejos 

dos clientes de 

forma a captar-lhes 

a colaboração inte-

ressada com vista a 

alargar o relaciona-

mento interpessoal, 

proporcionar um 

envelhecimento quanto possível ativo e feliz.  

As atividades desenvolvimento pessoal  

em ERPI e SAD  

O testemunho do André ... 

Com o objetivo fundamental de incluir as pessoas com deficiência e incapacidade na comunidade 

local, e de forma a ir ao encontro dos gostos e necessidades de cada um, a SCMA orgulha-se de 

ter um jovem cliente do Lar Residencial integrado no grupo de acólitos da Igreja do Alvorge. 

Deixamos aqui o seu testemunho desta experiência tão enriquecedora: 

“No dia 6 de dezembro de 2015, comecei uma nova missão que para mim é muito especial: ser acólito! Fiz a 
promessa e agora cumpro a escala para acolitar na missa ao domingo. Espero fazer também o curso para acóli-
tos com os meus colegas, quando houver em Coimbra. Esta é uma missão muito importante para mim e tenho 
gostado muito de cumprir com este dever e vestir a túnica. A cor da túnica do acólito é branca porque recor-
da-lhe que deve viver na graça de Deus, ser puro de coração e servir o Senhor com alegria, dignidade e 
generosidade, mas o acólito não veste a túnica logo no primeiro dia que exerce este serviço porque é bom pri-
meiro que faça o curso”. 

André Silva 
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Dia do Idoso 

                       Hidroterapia …                 Gabinete de Saúde – Equipa de Fisioterapia                   

A  Hidroterapia é uma modalidade com cada vez mai-

or procura e consiste na aplicação das técnicas específicas 

de Fisioterapia no meio aquático, aproveitando os efeitos da 

imersão e das propriedades físico-químicas da água. Pode 

ser utilizada como forma única de tratamento ou como com-

plemento de outra modalidade. Pode ainda ser realizada in-

dividualmente ou em grupo, tendo efeitos a vários níveis: 

 Terapêutico (tratamento e recuperação de patologias e 

cirurgias; melhoria da mobilidade geral; manutenção 

e melhoria do bem-estar e da qualidade de vida); 

 Educativo/Preventivo (correção da postura, controlo 

da respiração, prevenção de doenças e promoção da 

saúde); 

 Lúdico-Recreativo (descontração, relaxamento, bem-

estar geral e promoção da interação social). 

Quem pode fazer? 
 

Todos os utentes de qualquer idade podem fazer hidro-

terapia. Não é necessário que o utente tenha alguma 

patologia, podendo ser realizada por pessoas saudáveis 

de forma a manter ou melhorar a sua qualidade de vi-

da. Também não é obrigatório que a pessoa saiba na-

dar (no entanto deve sempre informar o Fisioterapeuta 

responsável para que este tenha alguns cuidados espe-

cíficos durante as sessões, ajudando-o a sentir-se con-

fortável e seguro). 

Na Santa Casa da Misericórdia do Alvorge os clientes 

têm também a oportunidade de beneficiar da Hidrote-

rapia, realizada semanalmente na piscina municipal de 

Ansião. Para além de promover a mobilidade ativa, 

este é um momento de lazer e diversão. 

Vantagens e Benefícios 

 Alívio da dor 
 Diminuição de edema (inchaço) 
 Alongamento dos músculos 
 Aumento da força muscular 
 Ganho de flexibilidade 
 Promoção da função 

cardiovascular e respiratória 
 Melhoria da postura 
 Relaxamento 
 Sensação de bem-estar 
 Interação social 
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              Menopausa                  MULHER            Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem                  

 
 

O que é ?  
 

A  menopausa é um processo biológico que ocorre como parte 

do envelhecimento da mulher. Corresponde à data da última 

menstruação, em consequência da paragem do funcionamento 

dos ovários. 

O diagnóstico clínico é feito após 12 meses de amenorreia 

(ausência de período) que não seja explicado por outras causas. 

 

 
Existem 2 tipos de menopausa: 
 

 Espontânea ocorre naturalmente entre os 45-55 anos (a maioria entre os 

48-52 anos); 

 Induzida cessação da menstruação como consequência da remoção cirúr-

gica dos ovários (com ou sem remoção do útero) ou após paragem da função 

dos ovários (p. ex. quimioterapia ou radiação). 

 

Sintomas 
 

Durante a perimenopausa (fase imediatamente anterior à menopausa e o primeiro ano após a menopausa) a mulher apre-

senta alterações físicas e psicológicas decorrentes do hipoestrogenismo (diminuição dos estrogénios) e do envelheci-

mento. Estas queixas são mais acentuadas nos primeiros 2-3 anos e atingem 80% das mulheres. 

 

As queixas mais frequentes são: 
 

 Irregularidades menstruais por vezes com fluxo aumentado 

 Afrontamentos e suores noturnos 

 Irritabilidade 

 Insónias 

 Aumento de peso 

 Infeções urinárias de repetição 

 Secura vaginal 

 Dispareunia (dor na relação sexual) 

 Diminuição da libido 

 

 

Tratamento 
 

Para maior eficácia o tratamento deve ser instituído precocemente. Deve implicar modificação dos estilos de vida nomea-

damente exercício físico, cessação tabágica e alcoolismo. Deve ser individualizado e adaptado aos sintomas bem como à 

história pessoal e familiar, às preferências e expectativas da mulher. Existem várias opções terapêuticas nomeadamente a 

TSH (terapêutica hormonal de substituição), estrogénios ou progestativos isolados, estroprogestativos isolados cíclicos ou 

contínuos, tibolona e androgénios. A maioria das mulheres ficam assintomáticas após 1-2 anos de tratamento e não neces-

sitam de ultrapassar os 4 anos de terapêutica. 20%  das mulheres vão manter sintomas intensos e necessitam de terapêuti-

cas mais prolongadas. 
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Durante séculos, o papel da mulher incidiu sobretudo na sua função de mãe, esposa e dona de casa. Porém, com a Revolução In-

dustrial, na segunda metade do século XIX, muitas mulheres passaram a exercer uma atividade laboral. No dia 8 de março de 

1857, operárias de uma fábrica de tecidos de Nova Iorque, fizeram uma grande greve, reivindicando melhores condições de traba-

lho. A manifestação foi reprimida com grande violência e as mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. 

Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Em 1975, a ONU homenageou a 

nível mundial estas mulheres martirizadas por uma causa nobre, instituindo o dia 8 de março como o "Dia 

Internacional da Mulher".  

DIA INTERNACIONAL DA  

8 de março de 2016 

 A Irmandade da Misericórdia de Alvorge presta, neste Dia Internacional da Mulher, uma justa 

homenagem  a cerca de 90 Mulheres que ocupam a quase totalidade dos postos de trabalho social 

da Santa Casa, exercendo com sensibilidade e abnegação funções que, embora diferenciadas, são 

todas de grande importância a exigir total empenhamento e sentido de responsabilidade.  
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Divulgação da taxa de satisfação dos clientes em 2015  

A  SCMA analisa anualmente a taxa de satisfação de todas as partes interessadas, com o objetivo de analisar a qualidade 

dos serviços. Deste modo, clientes, famílias, colaboradores, parceiros e comunidade são inquiridos, de forma darem a sua opini-

ão e sugestões, com vista à melhoria contínua das diversas respostas sociais da SCMA. 

Apresentamos os resultados obtidos no que concerne à satisfação dos clientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que as questões são cotadas numa escala de 1 a 5, em que 1 representa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Os pon-

tos fracos identificados, foram avaliados com valores superiores a 3, isto é, “bom”.  

Análise da Satisfação dos clientes da SCMA 

 
 
 

Visite o nosso 
website 

 

www.scmalvorge.pt  
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Deixe as suas sugestões e consulte os novos 

documentos disponíveis (Plano de Ativida-

des 2016, Relatório de Atividades 2015, 

Certificado da Qualidade, entre outros). 


