
Vigário Geral da Diocese  
confere posse aos novos Órgãos Sociais  

N o passado dia 4 de janeiro do corrente ano, realizou-se, na sede da Santa 

Casa da Misericórdia, em Alvorge, a cerimónia de tomada de posse dos 

Órgãos Sociais da Irmandade para o novo mandato, eleitos e homologados por sua 

Excelência Reverendíssima o Sr. Bispo de Coimbra, que se fez representar pelo 

Reverendo Vigário Geral da Diocese Pe Dr. Pedro Miranda. O Presidente da As-

sembleia Geral da Irmandade Pe Dr. Pedro Luís abriu a sessão saudando e agrade-

cendo a presença do Sr. Vigário Geral e a de todos os convidados e Irmãos presen-

tes. Seguiu-se o juramento de posse dos Irmãos eleitos em 14 de dezembro de 

2014 e homologados 19 do mesmo mês, pelo Ordinário Diocesano. Em seguida 

usaram da palavra o Presidente da Assembleia Geral de Irmãos, a Provedora e o 

Presidente da Câmara Municipal. Por fim, o Reverendo Vigário Geral fez a sua 

intervenção, exaltando a ação meritória das Misericórdias à luz do Humanismo 

Cristão que as informa e reafirmando que a Tutela Canónica reforça a autonomia 

das Santas Casas, garantindo também o cumprimento dos seus Compromissos. 

 Intervenção do Presidente da  

Assembleia Geral  

Boletim Informativo 

SEMESTRAL (MARÇO 2015) - EDIÇÃO XIII 

D. Manuel Clemente  

Novo Cardeal Patriarca  

  Intervenção da Provedora 

PAPA FRANCISCO fez entrega do barrete car-

dinalício em cerimónia conjunta com outros no-

vos cardeais, na Basílica de S. Pedro, exultando-

os a abraçar um programa espiritual e pastoral 

assente na CARIDADE CRISTÃ que “tudo des-

culpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” - 

pregada por S. PAULO. 

SUA EMINÊNCIA D. MANUEL CLEMENTE, 

licenciado em história, Prémio Pessoa 2009, é 

Senhor de um discurso culto, fluente e assertivo, 

com intervenção notável quer na esfera da 

IGREJA, quer na Sociedade Portuguesa, onde é 

ouvido com profundo respeito e admiração. 

Reverendo Vigário Geral da Diocese de 

Coimbra, Padre Dr. Pedro Miranda, Sr.ª 

Provedora, autoridades civis, convida-

dos e irmãos da Santa Casa, a todos 

saúdo com estima e consideração. 

Neste momento de posse dos novos 

órgãos sociais da nossa veneranda insti-

tuição, enche-nos de alegria o facto de 

nos ter sido confiada a responsabilidade 

de conduzir os destinos desta casa cheia 

de história e dignidade. O contexto em 

que nos situamos é de Igreja Católica 

em fidelidade a Jesus Cristo e em co-

munhão com o Bispo desta Diocese.  

 

(continua na pág.2) 

Juramento do Presidente da Assembleia Geral 

sobre a Bíblia: “Declaro exercer as funções, que 

me são confiadas, na fidelidade ao Compromisso da 

Irmandade e em leal representação do Ordinário 

Diocesano e dos Irmãos que me elegeram.” 

Reverendo Sr. Vigário Geral da Diocese Coimbra,  Sr. Presi-

dente da Mesa da Assem-

bleia Geral de Irmãos,  Sr. 

Presidente e Vereadores 

da Câmara  Municipal, Sr. 

Presidente da Assembleia 

Municipal e Deputado à 

A.R, Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia, Srs. 

Agentes Culturais, Srs. 

Provedores das Santas 

Casas de Misericórdia de 

Ansião, Penela e Ferreira 

do Zêzere, prezados Irmãos 

e Irmãs, Caros Amigos. 
 

 (continua na pág.2) 

Juramento da Provedora: “Declaro, 

por minha honra, exercer as funções de 

Provedoria, que me são confiadas, com 

zelo, dedicação e lealdade, em absoluta 

obediência ao Compromisso da Irman-

dade, que cumprirei e farei cumprir.” 
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(Continuação da intervenção da Provedora) 

 

Em nome dos novos titulares dos 

Órgãos Sociais, ora empossados, a 

minha primeira palavra é para agra-

decer a honrosa presença do Rev.º 

Sr. Vigário Geral da Diocese, em 

representação de sua Excelência 

Reverendíssima, o Senhor Bispo de 

Coimbra, nesta cerimónia de posse, 

sentindo-a como uma distinção, 

que aviva o elo tutelar canónico do 

Ordinário Diocesano à nossa veneranda Irmandade, claramente expresso no 

seu compromisso, que cumpriremos e faremos cumprir. 

Neste momento, exultamos, também, com a presença dos Srs. Autarcas, 

Agentes Culturais, Colaboradores, Amigos e Benfeitores, cujo generoso 

apoio, constitui forte estímulo para levar a bom porto a MISSÃO que nos 

propomos cumprir, no mandato que ora se inicia.  

Dirigimos ainda uma calorosa saudação aos ilustres Provedores das Santas 

Casas presentes, esforçados trabalhadores em idênticas searas, pelo signifi-

cado amistoso das sua presenças. 

O grupo de Irmãos que, pela segunda vez, mereceu a vossa confiança, apre-

senta-se, perante vós, com a noção da complexidade dos trabalhos que a 

Missão comporta, mas também, com a vontade de  reafirmar e fazer crescer 

esta bela Obra que concretiza as obras de misericórdia, em permanente 

atualidade, com os proclamados direitos assistenciais dos cidadãos, assumi-

dos em prol da dignidade da pessoa humana. 

É hoje aceite por todos, que a diversificada assistência prestada pela Santa 

Casa, constitui um valiosíssimo apoio para as famílias, na doença, na velhi-

ce e na incapacidade física ou mental dos seus membros mais fragilizados. 

Mas a ação benéfica das Santas Casas chega, ainda, ao mundo do trabalho, 

absorvendo mão-de-obra disponível. Estamos, pois, perante instituições  

que, pela meritória ação assistencial, potenciadora de bem-estar, e desen-

volvimento, granjeiam o respeito dos cidadãos e o apoio das entidades pú-

blicas. E que, para o bem comum, é imperioso preservar e apoiar. Assim, 

meteremos mão à Obra, honrando a vossa confiança, com o seguinte    

PROJETO: 

I- Manter a assistência espiritual e religiosa, integrada nos planos de 

atividades, em continuidade com o trabalho desenvolvido no mandato ante-

rior. 

II- Prosseguir os caminhos da excelência para a qualidade dos serviços 

prestados e a renovação do Certificado EQUASS Assurance. 

- Confirmar a aposta no Gabinete de Saúde, sob or ientação do seu Di-

retor Clínico, em estreita ligação com a Coordenação Geral e Direções 

Técnicas,  nas vertentes de medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

terapia ocupacional e animação. 

- Manter o número adequado de colaboradores e a sua estabilização 

nas valências. 

- Melhorar a instalação de serviços, se possível, com aquisição de novos 

espaços. 

III– a) Manter a estabilidade de funcionamento da E.T.A.R. e pugnar pela 

sua reestruturação ou criação de E.T.A.R. pública coletiva. 

b) Exigir a requalificação do espaço público fronteiriço à Santa Casa 

para viaturas de visitantes e colaboradores.  

c) Colaborar com entidades oficiais, disponibilizando recursos da Santa 

Casa para prestação de cuidados de saúde primários. 

Este é o projeto para 

manter atuante e 

dignificada a nossa 

Santa Casa, que, a 

partir de hoje, im-

plementaremos, com 

todas as nossas for-

ças. Mas, as nossas 

forças serão poucas 

e fracas se, ao nosso 

lado, dia após dia, 

não estiver sempre o 

colaborador competente, atenta e empenhada, exemplar  no desempenho da 

sua tarefa; se, ao lidar com os doentes, não tiver a paciência no coração e a 

alegria no olhar, se não deixar para trás as próprias dores, para se dar, por 

inteiro, a quem depende de si. 

Ao definirmos, o contributo ideal dos nossos colaboradores, sabemos do 

que falamos, pela experiência do contacto diário desenvolvido ao longo do 

mandato cessante. Se, então, conseguimos criar fortes laços de entreajuda; 

se, funcionámos sempre como uma grande família, disponíveis e renúncias 

e sacrifícios; se vivemos em conjunto esta boa experiência, agora, que o 

mandato se renova, estamos confiantes nesta múltipla equipa de colabora-

dores, com grande orgulho pelo seu desempenho. Por isso, aqui fica a ho-

menagem e agradecimento, a quem, com brio, assegura as tarefas da Casa, 

desde a mais simples à mais complexa.  

   

A génese das Santas Casas é fundamental para continuarmos a viver nos valores da fé, presentes na nossa 

identidade. Praticar as obras de misericórdia, o levar a Palavra de Deus ao coração de todos, através do servi-

ço dedicado aos que mais sofrem, constitui o caminho que informa os princípios que devem estar presentes 

em tudo o que fazemos e são alicerce da nossa instituição. É necessário que cada um se centre no outro para o 

servir e para o tornar feliz. Quem usa de misericórdia deve esquecer-se de si para colocar o outro em primeiro 

lugar. Esta é a sabedoria da fé que coloca Cristo nesta casa a dar sentido a todo o trabalho técnico e profissio-

nal realizado. Num tempo em que se confundem valores e se trocam verdades, é necessário continuar a afir-

mar estes princípios fundamentais para não subvertermos a nossa identidade cristã nesta bela obra de bem 

fazer. É necessário cuidar da pessoa como um todo, na sua dimensão corporal, afetiva e espiritual.  São estes 

os votos que faço para o bem-estar dos utentes, desejando igualmente, que os colaboradores encontrem no seu 

trabalho uma fonte de realização profissional e pessoal, extensivo às suas famílias. 

Estou certo que com a sua experiência estes mesários dirigidos pela Sr.ª Provedora Maria Luísa, serão capazes de realizar com muita eficiência a sua 

missão na continuidade do mandato anterior. Sabendo que a Sr.ª Provedora, é profundamente conhecedora das realidades intrínsecas às Santas Casas de 

Misericórdia por todo o trabalho já anteriormente realizado, ela será uma ótima timoneira na condução deste barco a que tem dedicado grande parte da 

sua vida. A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge continua a contar com todos os empossados para o bom êxito deste novo mandato. 

(Continuação da intervenção do Presidente da Assembleia Geral) 

(Continua na pág.3) 

A assistência  
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Novos Órgãos Sociais  
  

 Mesa Assembleia Geral 

Presidente Pe Fernando Rodrigues Carvalho  

1º Secretario Silvério Simões Rosa 

2º Secretario Carla Sofia Simões Silva 

 Mesa Administrativa 

Provedora Maria Luísa Lourenço Ferreira 

Vice  provedor José Mendes Costa 

Secretária  Zelinda Nunes Lopes 

Tesoureiro  José Freire Anastácio 

Vogal  André Cardoso Luís 

Suplente  Rosinda Jesus Palricas 

Suplente  João Batista Margarido 

 Conselho Fiscal 

Presidente  Carlos Alberto Palricas Mateus 

Vogal Cândida Ramalho Gonçalves 

Vogal Baltasar Freire de Sá 

Suplente  Rui Simões Silva Ribeiro 

Suplente  Manuel Carlos Lopes Cardoso 

(Continuação da intervenção da Provedora) 

 

É com leal colaboração e o bom desempenho de todos, que contamos, 

para levar a bom termo o Projeto deste mandato. Resta-nos agradecer 

a generosa disponibilidade dos Irmãos e Irmãs que, aceitam assumir 

os destinos da nossa Santa Casa, distinguindo, de forma particular os 

Presidentes da Mesa da Assembleia Geral de Irmãos. Ao Irmão Sr. Pe 

Fernando Carvalho que assume, pela primeira vez o mandato, agrade-

cemos a continuidade de uma tradição de décadas na Mesa da Irman-

dade, por constituir honrosa garantia do Compromisso da Santa Casa.  

Asseguramos-lhe, Sr. Pe Fernando Carvalho, que toda a Irman-

dade o recebe, com alegria, desejando-lhe um bom mandato. 
 

O Senhor Pe Pedro Luís, deixa entre nós, um enraizado sentimento de 

respeito e gratidão, pelo muito que nos deu.  Nenhum irmão esquece-

rá o apego que o ligou à nossa Irmandade e fez despertar o desejo de 

licenciatura que concluiu,  com tese, na área das Misericórdias. 

Por essa razão a Mesa Administrativa deliberou, por unanimidade  

conceder-lhe a distinção de Irmão Honorário. E, com sua autorização 

editar a tese “O REGIME JURÍDICO DA CARIDADE CRISTÃ”, de 

sua autoria, partilhando-a com outras Santas Casas. 

Bem-haja, Senhor Padre Pedro, pelos relevantes serviços prestados à 

Santa Casa.  

Pe Pedro Luís agradecendo a distinção  de Irmão Hono-

rário concedida pela Santa Casa e a edição em livro da 

sua tese de licenciatura “O Regime Jurídico na Caridade 

Cristã”. 

No uso da palavra  regozijando-se pela posse  dos novos 

Mesários, prontos a servir esta veneranda Instituição que  

presta os mais relevantes serviços Humanitários e Sociais  

a esta Comunidade.  

Santa Casa edita livro de Pe Dr. Pedro Luís  
E faz oferta do mesmo às Misericórdias 

do País,  dando conhecimento ao Senhor 

Cardeal Patriarca, aos Ordinários Dioce-

sanos que as tutelam e aos Vigários 

Gerais das Dioceses.  

A todos estes níveis as entidades a quem 

foram ofertados estão fazendo chegar ao 

autor e à Santa Casa, o seu apoio pela 

utilidade deste trabalho no momento em 

que tratam da revisão estatutária. A 

Santa Casa gradece penhoradamente os 

cumprimentos e as publicações  (livros e 

revistas) que em sequente reconhecimen-

to nos fizeram chegar. 

Um Bem Haja ao Pe Dr. Pedro Luís  pela  

oportunidade que concedeu  à Santa Casa 

de estabelecer este valioso intercâmbio 

com as congéneres de todo o País.  

A Santa Casa curva-se ainda pe-

nhoradamente perante sua Emi-

nência o Sr. Cardeal Patriarca e os 

Reverendíssimos Bispos que nos 

fizeram chegar o seu apreço  por 

esta iniciativa.  
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 A Eucaristia 

O  Natal é sempre uma data especial, tempo de har-

monia, paz, renovação e amor. Neste espírito, o Natal da 

Santa Casa foi celebrado em vários momentos, contribu-

indo todos para a exaltação do significado maior desta 

quadra litúrgica. 

O primeiro momento foi a celebração da sagrada Euca-

ristia, ato solene, revestido de profundo simbolismo, en-

riquecido com os cânticos alusivos à quadra festiva, que 

culminou, num ambiente de devoção, com o tradicional 

beijar do Menino.  

  

O Pai Natal esteve presente na Santa Casa... 

A s comemorações prosseguiram, com a festa de Natal, reche-

ada de apresentações alusivas à época, verdadeiramente surpreen-

dentes, proporcionando uma tarde cultural e divertida aos utentes, 

colaboradores, familiares e amigos da Instituição. A cena em palco 

desenrolou-se na casa do 

Pai Natal, o qual ia rece-

bendo as listas de pedidos 

de presentes de meninos 

de todo o mundo. Assim, 

foram chegando, indianos, 

chineses, russos, espa-

nhóis, brasileiros, mexica-

nos, africanos e portugue-

ses, todos com os trajes 

tradicionais e as suas 

danças e cantares que foram executando, enchendo a sala de cor, som e movimen-

to, numa alegria contagiante. Um espetáculo cultural e inesperado, que mereceu o 

aplauso entusiástico dos espetadores e terminou com uma merenda convívio servi-

da a todos os presentes. 

O presépio  

A assistência  

“Os mexicanos” 
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Jantar Convívio de Natal  A s comemorações de Natal terminaram com um convívio 

da grande família que é a Santa Casa, reunindo colabora-

dores e dirigentes no tradicional jantar de Natal, em ambiente 

de partilha e muita alegria que fez nascer, ali mesmo, intérpre-

tes famosos de músicas TOP, todos sob a misteriosa capa de 

“um tal karaoke” ali presente. Após o leitão e bolo-rei, que 

trouxeram a todos reforçada energia, foi a vez da dança, que ao 

ritmo de esfusiantes sons de concertinas, revelou verdadeiros 

dotes artísticos entre os participantes. Tudo possível, no salão 

de festas, enquanto o descanso dos utentes era responsavel-

mente vigiado pelo grupo sócio-caritativo, de dedicados ir-

mãos e irmãs, aos quais a Santa Casa presta homenagem e, 

na pessoa da sua animadora Rosinda Ramalho, apresenta a 

sua profunda gratidão. 

Foto-reportagem da Festa de Natal 

“os duendes do Pai Natal” 
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Nós por cá… 

Classe de mobilidade – ERPI 

Visita ao Presépio de Penela Artes Plásticas – CAO 

Festa de “Réveillon” no CAO Penela Presépio – Lar Residencial Cantar das janeiras – CAO 

Celebração da Eucaristia  Carnaval no ATL 

Lar Residencial no Castelo de Penela 

ERPI em atividade 

Trabalhos manuais na ERPI Hidroterapia – CAO 
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Saída de fim-de-semana– Lar Residencial Passeio do ATL Classe de Mobilidade– CAO 

CAO no Desfile de Carnaval do Município 

ATL no Espinhal (presépio) Aniversário no Lar Residencial  

ATL em aula de Zumba Baile de fim de ano no CAO Aniversário na ERPI 

Bastidores da Festa de Natal 

“Alegria” 

STEP no CAO 
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                       Fisioterapia Respiratória…                 Gabinete de Saúde – Equipa de Fisioterapia                  

A  Fisioterapia Respiratória é um recurso complementar 

muito eficaz no tratamento de uma grande variedade de do-

enças pulmonares, nas quais existe um certo grau de dificul-

dade em respirar e/ou se produz uma acumulação de secre-

ções que obstruem os brônquios. 

É realizada tanto em contexto de internamento, como em 

contexto de ambulatório. 

Este tipo de fisioterapia é especialmente recomendado:  

 - em algumas doenças pulmonares crónicas (asma 

brônquica, bronquite crónica, enfisema, bronquiectasias ou 

cancro do pulmão);  

 - a nível da pediatria, uma vez que os bebés e crian-

ças são muito suscetíveis de desenvolver patologias respira-

tórias (bronquiolite, asma, pneumonia ou fibrose cística).  

 - na faixa etária mais idosa, sobretudo em pessoas 

acamadas, uma vez que a imobilidade condiciona o adequa-

do funcionamento do organismo, incluindo o sistema cardio-

vascular e o aparelho respiratório.  

Em situações de permanência prolongada no leito, como é o 

caso de alguns dos nossos utentes institucionalizados, a in-

tervenção da fisioterapia respiratória, assume especial rele-

vância,  através de diferentes técnicas e procedimentos tera-

pêuticos, que promovem a eliminação de secreções, melho-

ram a ventilação e a função pulmonar, diminuem a dificul-

dade respiratória contribuindo para o bem-estar do utente.  

No contexto de ambulatório, os exercícios respiratórios vi-

sam sobretudo promover a aprendizagem de um padrão res-

piratório normal/funcional, com os objetivos de reduzir os 

sintomas de cansaço e dispneia (falta de ar), melhorar o con-

trole respiratório e facilitar a limpeza das vias respiratórias. 

Desta forma, é possível reduzir os gastos energéticos, facili-

tando a realização das diferentes atividades do seu dia-a-dia 

e melhorar a qualidade de vida.  

Respiração Diafragmática 

Colocar as mãos sobre o abdómen, 

inspirar profundamente através do 

nariz enquanto empurra suave-

mente a barriga para fora; ao expi-

rar o abdómen deve descer de 

forma relaxada. 

Gerir a dispneia (falta de ar) 

Sentado: com as costas apoiadas, 

enquanto permite que a cabeça e os 

ombros caiam para a frente; se 

possível  apoiar a cabeça sobre as 

mãos ou uma almofada colocada 

em cima de uma mesa. 

De pé: tentar apoiar-se numa pare-

de ou se possível  sobre uma mesa 

apoiando as mãos e inclinar o tron-

co para a frente. 

Tentar diminuir a frequência das 

expirações, aumentando a sua dura-

ção, começando a respirar através 

do nariz. 

Eliminar secreções                  

(tosse controlada)  

Usando a respiração diafragmática 

inspirar profundamente e tentar 

suster a inspiração pelo menos 3 

segundos; abrir ligeiramente  a 

boca, e colocar a mão no abdómen 

pressionando ligeiramente para 

dentro e para cima; tossir uma vez 

de forma a mover o muco para a 

garganta e depois novamente de 

forma a libertar as secreções. 

Respiração com os lábios 

semicerrados 

Inspirar profundamente pelo na-

riz; expirar lentamente mantendo 

os lábios juntos como se fosse 

soprar (tentar prolongar a expira-

ção 4 segundos e a inspiração 

apenas 2 segundos). Repetir este 

procedimento durante 1 ou 2 mi-

nutos. 

Exercícios que podem ajudar a 

aliviar a dificuldade respiratória  

Sessão de Fisioterapia Respiratória em utente de ERPI 
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        Excesso de sal : os riscos para a Saúde         Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem                  

O  consumo de sal em excesso faz mal à saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é consumir no 

máximo 5g de sal por dia para adultos, sendo que para crianças o consumo máximo é 3g/dia.   

Ao contrário do que se possa pensar, a maior parte do sal consumido no dia-a-dia, é proveniente, não tanto das refeições con-

fecionadas em casa, mas dos alimentos pré-preparados comprados fora de casa. 

O sal de cozinha (quimicamente designado de cloreto de sódio) é constituído por dois minerais: o sódio e o cloro. Estes dois 

minerais são essenciais ao normal e saudável funcionamento do nosso organismo, mas as consequências do consumo excessi-

vo particularmente de sódio, são diversas e por isso é tão importante fazer um moderado consumo deste tempero. 

RISCOS DO CONSUMO DE  

SAL EM EXCESSO 

HIPERTROFIA 

DO VENTRÍCULO 

RETENÇÃO DE 

LÍQUIDOS 

 ENFARTE DO 

MIOCÁRDIO HIPERTENSÃO 

ARTERIAL  

DOENÇAS NEU-

ROLÓGICAS 

(DEMÊNCIA, 

ALZHEIMER, 

ACIDENTE 

VASCULAR 

CEREBRAL 

 

ANEURISMA 

   INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÓNICA 

INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 

DOENÇAS  

RESPIRATÓRIAS 

(ASMA) 

CINCO DICAS PARA REDUZIR O CONSUMO DIÁRIO DE SAL 
 
 

 Cozinhe com pouco sal ou sem sal; 

 Substitua o sal refinado pelo sal marinho ou integral, cuja quantidade de sódio 

é  menor; 

 Prepare os alimentos com temperos que não tenham sódio como: manjericão, 

folhas de louro, aipo, alho, gengibre, orégãos, pimenta e hortelã; 

 Retire o sal da mesa e prove sua refeição antes de adicionar o sal; 

 Leia os rótulos atentamente, verifique o teor de sódio (sal) e escolha aqueles 

que têm menos sal. Os alimentos industrializados, designadamente o pão, têm 

muito sal em sua composição; 

 Tenha atenção aos alimentos preparados em salmoura, como conservas; devem ser evitados ou não consu-

midos. Carnes salgadas ou defumadas assim como azeitonas, salsichas, presuntos, queijos curados, condi-

mentos, cubos de caldo de carnes, molho de soja, ketchup e mostarda, em geral apresentam na sua compo-

sição alto teor de sal. São alimentos a evitar.  
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Manta das Histórias 

O  projeto “Manta de 

Histórias”,  que tem vindo 

a ser desenvolvido em 

parceria com a Biblioteca 

Municipal de Ansião e as 

Instituições de Solidarie-

dade Social do Concelho, 

consiste na elaboração de 

uma manta de retalhos, 

composta pouco a pouco, 

de instituição em instituição, misturando convívio com sessões de histórias 

e trabalhos manuais. O CAO foi  o primeiro grupo a colaborar nesta inicia-

tiva,  com um retalho elaborado pelos utentes representando o símbolo 

desta resposta social.  O momento da entrega deste retalho decorreu na 

Biblioteca Municipal, com uma sessão de hora  do conto, que é sempre do 

agrado dos participantes.   

Esta “manta” vai  continuar a ser elaborada por outras IPSS´s e será expos-

ta na próxima edição da Feira do Livro do Município. 

Atividades do CAO... 

Utentes em curso de Informática 
 

C om a finalidade de combater a 

pobreza e promover a inclusão 

social dos cidadãos do concelho de 

Ansião, o programa CLDS+ 

(Contrato de Desenvolvimento 

Social de Ansião) tem como um dos 

eixos de intervenção o apoio para 

indivíduos com doença e deficiên-

cia mental. 

Neste âmbito, de forma a desenvol-

ver o empowerment dos cidadãos, 

numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Alvorge, um grupo 

de 12 utentes do CAO está a frequentar uma formação de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Com duração de 25 horas letivas, a 

decorrer no Centro de Negócios, 

este curso permite combater as 

barreiras causadas por algumas 

limitações físicas e/ou mentais, 

facilitando aos utentes do CAO o 

acesso às novas tecnologias. Esta 

iniciativa permite a aquisição de 

algumas competências básicas no 

trabalho com computadores, no-

meadamente  em pesquisas na 

Internet.  

19º  Aniversário do CAO 
 

N 
o passado 

dia 15 de 

fevereiro, o CAO 

do Alvorge come-

morou o seu 19º 

aniversário de 

uma forma dife-

rente e especial, 

pois promoveu 

um encontro entre  

CAO´s. Esta atividade contou com a participação dos Centros 

de Atividades Ocupacionais da  CerciPenela, CerciPombal e 

CerciCaper, com um total de 30 convidados.  

No período da manhã decorreu um concurso de dança, onde 

cada instituição apresentou uma coreografia previamente 

ensaiada, com a eleição da vencedora. Durante a tarde, uma 

vez que era véspera de carnaval, realizou-se um baile de más-

caras, onde todos, trajados a rigor, estiveram muito animados. 

 No final do baile, e para culminar este dia em beleza, reali-

zou-se um delicioso lanche, onde em conjunto cantámos os 

parabéns ao CAO. 

Estes momentos de convívio são de extrema importância para 

manter vivos os laços de amizade entre instituições e utentes, 

pelo que procuramos, sempre que possível,   convidá-los para 

a nossa casa. 



 

“Tivemos algum dificuldades em eleger apenas uma atividade, realiza-

da no CAO, pois gostámos de várias!  Porém, as que mais gostámos fo-

ram os Encontros de CAO´s  porque pudemos conviver com colegas de 

outras instituições. Também  adorámos as idas à praia ,no Verão, por-

que são dias diferentes em que podemos tomar banhos de sol e de 

mar.” (Fernando) 

 

 

“A atividade que mais gostá-

mos de fazer foi a ida ao 

Bowling, porque pudemos 

pela primeira vez  experi-

mentar este jogo. Foi uma 

tarde muito fixe e que espe-

ramos que se volte a repe-

tir!”  

 (Inês e Mariana) 

O Cantinho dos Utentes... 

        

“Durante o ano de 2014 a 

atividade que eu achei mais 

interessante, foi a do Dia do 

Idoso. Gostei principalmente 

do convívio com os outros 

idosos…  

Também gostei de partici-

par no grupo que foi cantar 

o “Hino do Alvorge” porque 

me fez recordar a minha 

juventude.“ 

(Maria da Piedade) 

Também na ERPI não foi possível chegar 

a consenso! E as opiniões dividiram-se en-

tre a ida ao Teatro a Penela e a ida ao ca-

fé no Alvorge. 
 

“A atividade que mais gostei foi ter ido ao 

café do Alvorge , porque foi uma tarde 

diferente e animada” (Alcides Rodrigues) 
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Perguntámos aos nossos utentes das diversas respostas sociais, qual a melhor ativida-

de desenvolvida na Santa Casa durante  o ano de 2014… Aqui ficam as respostas! 

“O que mais gostei foi de ir aos programas de televisão, é muito diver-

tido e fartamo-nos de dançar, até posso imitar as bailarinas! Gostei do 

programa da TVI, mas acima de tudo do da SIC - Portugal em Festa - 

que assistimos em Santiago da Guarda e em Penela. Os apresentadores, 

o João Baião e a Rita Ferra Rodrigues foram muito simpáticos connos-

co e consegui mandar beijinhos à minha filha.” (Cristina) 

Ida à praia do Osso da Baleia 

ATL no Bowling  

Cristina com a Rita Ferro Rodrigues 

Dia do Idoso 

Ida ao café do Alvorge 
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C arreguemos a cruz com  JESUS CRISTO! 

Quarenta dias de trevas com sacrifício, humilhação, penitência e luta para alcançar a 

LUZ. Esta é a dolorosa preparação da quaresma, um itinerário de empenhamento e esfor-

ço, que conduz ao encontro do Cristo ressuscitado. É a vitoria da luz sobre as trevas, do 

bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Com ELE sofremos a condenação, carregando a 

pesada cruz da vida, caímos por terra várias vezes, encontramos mãos amigas que nos 

enxugam as lágrimas da face, sentimos o ânimo de entes queridos, perdemos as vestes, 

sofremos violentas torturas, somos abandonados, mas… se tudo sofrermos com FÉ, ES-

PERANÇA e CARIDADE tudo poderemos ultrapassar e reviver com a  luz brilhante da 

ressurreição. E renovaremos os nossos passos evitando as pedras ásperas da calçada que 

perturbam a nossa viagem. 

Quaresma, é pois, experiência, ensinamento e conversão para melhor apro-

veitarmos o BEM da VIDA que Deus nos concedeu para sermos felizes.  

   Via Sacra 

 Caminhos de sacrifício na Quaresma como na VIDA 


