
  

A Irmandade da Misericórdia de Alvorge prepara a 

eleição dos  Órgãos Sociais  para o triénio 2015/17, a 

realizar no domingo 14 de dezembro, na sede da Santa     

Casa da Misericórdia, em Alvorge. 

 

Em jeito de  balanço global… 

Prezados Irmãos e Irmãs 

Prestes a concluir-se o presente mandato 

dos Órgãos Sociais, eleitos para cuidar da 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

ALVORGE, no triénio de 2012-2014, é 

chegado o momento de relembrar o jura-

mento dos empossados, perante a Assem-

bleia Geral de Irmãos, de “servir a Institui-

ção, no cumprimento da Lei, do Com-

promisso da Irmandade e das delibera-

ções dos seus Órgãos Sociais, com zelo e 

ambição de progressos de eficiência e 

bem estar para utentes e colaboradores, 

em prudente gestão de recursos”. 

Estes objetivos, foram incansavelmente 

trabalhados, e alcançados ao longo do 

mandato, graças à entrega dos colaborado-

res, que, de forma geral, asseguraram,  as 

necessidades e exigências da Santa Casa, 

proporcionando as condições para a con-

cretização das propostas enunciadas. 

Assim, neste final do mandato apresenta-

mos, os resultados globais da gestão de 

espaços, equipamentos e serviços, reser-

vando os resultados da gestão financeira – 

firmemente disciplinada- – para a presta-

ção das contas gerais, previstas nos Estatu-

tos. Salientamos, entretanto, os resultados 

já aprovados da gestão financeira dos dois 

primeiros anos de mandato: 

 

(Continuação pág.2) 

Boletim Informativo 

SEMESTRAL 

Boletim Informativo 

(março 2014) - EDIÇÃO XI 

Boletim Informativo 

SEMESTRAL (NOVEMBRO 2014) - EDIÇÃO XII 

Irmandade 

da Misericórdia de  

Alvorge 

Nossa Senhora da Misericórdia  Ano 2012  Ano 2013 

Custos 1.430.776,67 1.505.810,97 

Proveitos 1.467.874,85 1.517.294,67 

Resultados  

Líquidos 

 

37.098,18 

 

11.483,70 
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Em Jeito de Balanço global…                               (Continuação ) 

1º Objetivo concreto – “Manter, reforçar e, se possível, acrescentar, os serviços prestados na Santa Casa” 
 

A) Realização de obras para adaptação de espaços: 

 Mudança dos Serviços Administrativos e de receção; 

 Aumento do número de quartos e casas de banho; 

 Mudança do Serviço médico e de enfermagem; 

 Criação do banho geriátrico; 

 Requalificação da cozinha; 

 Mudança no refeitório, com instalação de self-service. 

B) Intervenção em infraestruturas básicas: 

 Aquisição de potente gerador elétrico; 

 Aquisição de depósitos, para água potável; 

 Nova conduta de gás, para a cozinha; 

 Reposição do normal funcionamento da E.T.A.R. 

2º Objetivo- “Melhorar o bem-estar dos utentes e o ambiente de trabalho dos colaboradores” 
 

Prezados Irmãos e Irmãs 
 

Chegamos, ao fim deste mandato, com o sentimento do dever cumprido, por termos podido acrescentar mais valia à nossa 

preciosa Instituição, a Santa Casa, que é recurso dos que nela buscam tratamento de insuficiências físicas e psíquicas, recurso 

para os que procuram apoio na velhice ou invalidez, apoio para jovens estudantes, nos tempos livres, recurso enfim, para os 

que precisam de uma ocupação remunerada e, nela, encontram, um trabalho digno para apoio das suas famílias. 

Este é, o balanço genérico e global do triénio, que vos apresentamos, salientando o muito apoio que, de fontes diversas, fomos 

recebendo, ao longo do mandato. Nesta hora, impõe-se que reconheçamos, com humildade cristã, que, um projeto, desta mag-

nitude, precisa de contar com o contributo válido de todos os que nele participam, direta e indiretamente – gestores, colabora-

dores e amigos – para, em conjunto, conseguirmos manter o leme da nossa embarcação, na direção do bom porto. A todos, é, 

pois, devida, a imensa gratidão que, em nome da Irmandade, aqui apresentamos.  

Finalmente, a todos os Irmãos e Irmãs, reunidos em Assembleia Geral, aos membros da sua Mesa e ao Senhor Presidente, que, 

de forma muito especial, a dirige, agradecemos, o apoio sempre concedido aos Órgãos Sociais cessantes. 
 

Ao finalizarmos esta gestão, queremos ainda confessar quanto nos sentimos compensados e 

honrados pela vossa confiança. E de mãos dadas convosco - PELA NOSSA SANTA CASA -  

sempre determinados a defendê-la e a servi-la.   

          Pelos Órgãos Socias da Santa Casa  

           A Mesa Administrativa  

A) Organização de serviços 

 Obtenção do Certificado de Qualidade. 

 Criação do Gabinete de Saúde, com direção clínica, assegura-

do por 3 médicos, 5 enfermeiros e 3 fisioterapeutas;  

 Atualização de ementas e horários de trabalho; 

 Estabilização de colaboradores das valências; 

 Formação e admissão de novas colaboradoras; 

B) Assistência espiritual: 

 Celebração mensal da Sagrada Eucaristia; 

 Oração semanal do terço; 

 Acompanhamento espiritual dos utentes; 

 Participação na missa dominical da Igreja matriz; 

 Vivência de festas litúrgicas; 

 Visitas regulares a locais de peregrinação. 

C) Atividades de animação e lazer: 

 Realização  de festividades em épocas especiais; 

 Participação, no exterior, em feiras e exposições; 

 Parcerias com outras entidades em eventos de entretenimento;  

 Excursões; dias de praia; piqueniques; caminhadas; danças e 

cantares; teatro e cinema; culinária, pintura, tapeçaria, etc. 

Banho geriátrico 

Certificado da Qualidade 

Celebração da Sagrada Eucaristia  

Ida à praia fluvial 
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Ida ao parque verde 

Festas do concelho– Ansião 

Pic-nic 
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 Férias de Verão… no ATL  

O s meses de verão foram preenchidos por muitas brincadeiras e gargalha-

das do grupo de crianças que escolheram o ATL da Santa Casa para passarem 

as férias.  

Ao longo do verão, foram realizadas um conjunto de atividades que privilegi-

aram principalmente o lazer e a brincadeira, porque a brincar também se 

aprende e se desenvolve competências físicas, cognitivas e sociais . 

Para além das brincadeiras habituais de verão, vimos filmes de animação re-

cheados de pipocas, fizemos piqueniques no Parque Verde de Ansião e nos 

moinhos do Outeiro, assistimos à hora do conto na biblioteca municipal onde 

nos podemos divertir ao ouvir contos tradicionais, passámos uma tarde diver-

tida na Piscina Municipal de Ansião, fizemos uma aula de zumba  e fomos ao 

shopping de Coimbra com os utentes do CAO. 

Terminamos as férias de verão com uma “saída especial” em que o ATL pro-

porcionou às crianças, um dia diferente com o almoço no McDonald´s e uma 

partida de bowling, que para muitos foi a primeira vez que puderam usufruir 

deste jogo. Terminando assim da melhor forma as férias de verão, e com o 

desejo de que todas as crianças tenham um ótimo ano letivo. 

Colónia de Férias Bissaya Barreto 

A s colónias de férias da Bissaya Barreto pra pessoas com deficiên-

cia, na praia da Torreira têm como objetivo principal proporcionar aos 

participantes estadias fora do quadro habitual de vida, bem como per-

mitir às suas famílias um período de descanso. Como tal, uma vez que a 

Santa Casa da Misericórdia de Alvorge tem vindo ao longo dos anos a 

ter um papel de mediadora entre a Segurança Social e os utentes/

famílias  para  a participação nos acolhimentos da colónia, partilhamos 

alguns testemunhos de quem já teve a oportunidade de usufruir desta 

semana de férias:  
 

Monitora da Colónia: ”Fui convidada pelo CAO do Alvorge a ser monitora na colónia da Torreira, 

foi das experiencias mais estimulantes que tive até hoje. Gostei muito. Acho que para algumas pes-

soas com deficiência é a única oportunidade de terem uma semana de férias.” – Cristina Santos 
 

Participante: “Já participei 3 anos nas colónias gostei sempre muito de ir” - Euclides Miguel 
 

Família: ”Na minha opinião estas colónias são muito importantes, pois  facultam-nos algum 

“alivio” durante uma semana, embora estejamos sempre preocupados, sabemos que lhe faz bem a 

ele e a nós também.”  - Conceição Marto 
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              CAO no Projeto do CLDS Ansião 

N o passado dia 26 de Setembro, o Projeto CLDS (Contratos Locais 

de Desenvolvimento Social) dinamizou a atividade “Ansião+ Inclusivo” 

para utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da 

Misericórdia de Alvorge e da CERCI Penela. Esta iniciativa decorreu no 

Centro Cultural, iniciando com uma aula de ginástica, à qual se segui-

ram diversas ateliers temáticos dinamizados pela equipa do projeto e por 

voluntários. Os utentes tiveram a oportunidade de circular pelos diversos 

ateliers, onde fizeram artigos de bijutaria, velas decorativas, cuidaram da 

imagem e das unhas num espaço dedicado à imagem, e participaram em 

jogos tradicionais. Assim decorreu o período da manhã, que foi mereci-

damente encerrado com um almoço partilhado. 

Durante a tarde, os participantes foram convidados a visitar algumas infra-

estruturas da Câmara Municipal, nomeadamente a piscina, o pavilhão gim-

nodesportivo e ainda a biblioteca da escola José Pascoal de Mello. Antes 

de terminar este dia com um apetitoso lanche-convívio, a equipa do CLDS 

preparou uma surpresa para todos: o visionamento de um filme com os 

momentos mais divertidos do dia! 

Atividades de fim de semana 

O  Lar Residencial procura diariamente promover um ambiente mais próximo 

possível do modelo familiar “normal”, tanto nas suas rotinas diárias como 

nas atividades desenvolvidas no exterior da Instituição. Assim, as “atividades da 

vida diária”, tais como colocar e levantar a mesa, fazer a cama, ou tratar da roupa, 

são realizadas por todos cujas capacidades assim o permitam, tal como fazemos nas 

nossas próprias casas. Para além disso, e como ao fim de semana é tempo de des-

cansar, é nesses dois dias que as saídas e atividades socioculturais se realizam, de 

acordo com os gostos e interesses dos participantes, de forma a potenciar o desen-

volvimento psicossocial enquanto pessoas capazes de fazer escolhas! 

Com esta rotina, procuramos essencialmente satisfazer as necessidades dos utentes, 

tendo em vista o seu bem-estar e integração social. 

 

 

 

 

 
Feira Medieval 

Castelo da Pombal 
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Nós por cá… 

Almoço ao ar livre Ginástica no CAO 

Corrida em Cadeira de rodas – lousã 

Dia das Merendas – LAR 

Marchas Populares – CAO Ida ao Café no Alvorge – LAR Apoio espiritual – Lar 

Dia das merendas - CAO, SAD e Lar  

Atividade de artes plásticas Visionamento de filme em 3D 

A aprender os primeiros socorros Almoço no McDonald’s 
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Mercado do Queijo e dos Romanos 

Debulha de favas 

Halloween - ATL 

Festival de Folclore 

Passeio nas margens do Nabão 

Nós por cá… 

Compras na FNAC 

Atividades da vida diária 

Classe de mobilidade – Lar “Bailaricos” 

Programa – Portugal em Festa 

Praia Osso das Baleias 

Gincana de Bicicleta  
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N o âmbito do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a 

Câmara Municipal de Ansião promoveu mais uma 

vez uma tarde de convívio entre as diversas Institui-

ções do concelho e as pessoas da comunidade no Centro 

de Negócios. 

Assim, no passado dia 1 de outubro, os utentes das res-

postas de Estrutura Residencial para Idosos, do Serviço de 

Apoio Domiciliário e do Centro de Atividades Ocupacio-

nais participaram nessa iniciativa, brindando os presentes 

com um verdadeiro coro. Ao som da guitarra, bandolim e 

clarinete, os nossos idosos e colaboradoras cantaram afinadamente o Hino do Alvorge, conhecida essencialmente pelos mais antigos 

que até se emocionaram com esta atividade, relembrando os seus tempos de juventude! 

Dia Internacional do Idoso 

CAO participa em projeto do Instituto Nacional para a Reabilitação 

N o seguimento de uma candidatura ao Instituto Nacional para a Rea-

bilitação, a CerciPenela viu aprovado um projeto ao nível dos Centros de 

Atividades Ocupacionais (Projeto CAO’S/INR), com o objetivo de plane-

ar, desenvolver e avaliar alguns processos e métodos no funcionamento 

diário das instituições. 

Para enriquecer este projeto, e enquanto entidade promotora, a CerciPene-

la fez o convite a outras cinco instituições que trabalham no âmbito da 

reabilitação (sendo elas, Santa Casa da Misericórdia de Alvorge (CAO) 

ARCIL da Lousã, ADFP de Miranda do Corvo, Cerci de Pombal e CAO 

da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos), que se associa-

ram prontamente a esta iniciativa. 

Este projeto teve duas perspetivas, por um lado os encontros temáticos, 

onde colaboradores e utentes se reuniam separadamente para discutir te-

máticas previamente selecionadas, por outro lado, os intercâmbios entre 

as instituições, com um caráter mais lúdico. Quanto aos encontros gerais 

ou técnicos, tiveram como objetivo fundamental a partilha de experiên-

cias e o debate de temas relevantes do quotidiano institucional, quer para 

os colaboradores, quer para os utentes, dando-lhes a oportunidade de 

debater temas como os seus direitos e deveres, a importância do que 

fazem e outros do seu interesse com os colegas de outros CAO’s. Relati-

vamente aos intercâmbios, estes tiveram uma vertente mais prática e 

lúdica, onde cada instituição orientava as atividades para o dia e recebia 

6 utentes das  restantes instituições, dando a conhecer as atividades que 

desenvolvem no seu dia-a-dia. 

Foram assim, um total de 2 encontros temáticos e 6 intercâmbios que 

todos os participantes adoraram, tanto os colaboradores como os utentes, 

pois esta foi uma oportunidade única para partilhar experiências, opini-

ões, e acima de tudo criar e estreitar laços de amizade entre as várias 

instituições participantes! 
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   O dia-a-dia da Fisioterapia…                       Gabinete de Saúde– Equipa de Fisioterapia 

□ 8h00 – Reunião com Equipa de  

Enfermagem  

 É tempo de recolher as últimas informações 

 sobre o estado de saúde dos utentes! 

 

□ 8h15 – Fisioterapia Respiratória 

A terapeuta Goreti inicia a intervenção aos utentes 

que apresentam alterações da condição respiratória 

com o objetivo de reduzir a dificuldade e auxiliar na 

drenagem de secreções.  
 

□ 9h00 - Treinos de Marcha  

Chegam os Terapeutas Alain e Maria que iniciam os Treinos 

de marcha do quarto para a sala. 

Todos os dias promovemos este im-

portante trabalho no sentido de 

manter as capacidades funcionais dos 

nossos utentes. Eles próprios não 

dispensam o “serviço de Taxi”. 
 

□ 12h00 –  Hora de Almoço dos Utentes  

Hora de auxiliar os utentes na deslocação até ao refeitório, 
voltando a realizar treino de marcha. É também prestado apoio 
à refeição promovendo a autonomia dos utentes nesta atividade  
 

□ 13h30 - Os utentes regressam à sala de estar 

com o apoio do Terapeuta Alain 

 
14h00 - 

□ Sessões individuais de fisioterapia  

□ Treinos de marcha e caminhada com os   

utentes  

□ Apoio as atividades de 

animação, quando         

necessário 
 
 

□16h00 - Passagem de turno  

A equipa de saúde reúne-se, trocando 
as informações clínicas do dia! 
 

□ 17h30- Encerramento dos 

trabalhos— Amanhã há mais!!! 

□ 6ª feira, 11h00 -  

Hidroterapia CAO  
É dia de ir à piscina. Alguns utentes deslo-
cam-se ate a piscina municipal, usufruindo das 
propriedades terapêuticas da água no seu 
tratamento. Acaba por ser um momento lúdico 
e de muita diversão. 

□ Sessões de fisioterapia 

Na sala, no quarto ou no Ginásio! Objetivo: trabalhar músculos 

e articulações, evitando as tao indesejadas consequências do 

envelhecimento e imobilidade! Alonga-se, mobiliza-se e exerci-
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D iabetes é um distúrbio metabólico que resulta em níveis elevados de glico-

se no sangue (conhecido popularmente como “açúcar alto no sangue”). O núme-

ro de diabéticos tem crescido rapidamente em Portugal e em todo o mundo. Este 

aumento compreende, fundamentalmente, a diabetes mellitus tipo 2 (surge fre-

quentemente na idade adulta, controlada com antidiabéticos orais e/ou insulina), 

mas também se assiste a um crescimento da diabetes mellitus tipo 1 (surge na 

infância controlada com insulina) e diabetes gestacional (surge na gravidez per-

manecendo, ou não, após esta). 

 

Sintomas mais comuns são: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A diabetes não tem cura. No entanto, é possível que leve uma vida completa-

mente normal. Um bom controlo metabólico é conseguido através de estilos de 

vida saudáveis, nomeadamente alimentação e exercício, e acompanhamento por 

profissionais de saúde credenciados na área da diabetes. Uma alimentação cuida-

da é um dos fatores principais para uma vida saudável. Quer se tenha diabetes 

quer não, a prática desportiva regular é igualmente importante para manter um 

bom controlo do peso e da glicémia, prevenindo o aparecimento da Diabetes e 

evitando as complicações de quem já a tem. Quer seja através de programas des-

portivos promovidos localmente, quer seja procurando, individualmente, o des-

porto que nos dá mais prazer, todos devemos praticar um desporto de que goste-

mos e que nos mantenha sãos. 

 

Existem dois fatores de risco associados à diabetes:  
 

Os fatores de rico não modificáveis/ que não pode con-

trolar, (os que dizem respeito a Doenças do Doenças 

do pâncreas ou Doenças endócrinas e História familiar 

(hereditariedade) e os fatores de risco modificáveis/que 

pode controlar. 

                                                 Diabetes       Gabinete de Saúde– Equipa de Enfermagem 

Urinar excessivamente  

 (acordar várias vezes para  urinar) 

Sede excessiva 

Aumento de  

apetite 

Perda de Peso 

Cansaço 

Vista embaçada 

Infeções Frequentes  
(mais frequente as de pele) 

Fatores de risco  

modificáveis/ 

Que pode controlar:  
 

Hipertensão 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

Sedentarismo 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 

 

 

 

Tabagismo                                               

 

 

 

 

 

Privação do Sono 
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O  Natal é, sem dúvida, uma das celebrações litúrgicas mais importantes do calendário Português.  

Na sua essência cristã, o Natal é a afirmação do nascimento de Jesus Cristo, a cada ano renovada e valorizada pelos 

fiéis, no seio da Igreja Universal. É, também, por excelência, a festa da família. É o tempo do convívio e comunhão 

com os que estão perto e, também,  com os que chegam de longe. A agenda do dia a dia abranda, permitindo a lufa-

lufa das compras e a preparação dos vistosas coloridos que assinalam a quadra festiva. A sociedade renova-se em 

ações de solidariedade partilhando tempo e bens  com os mais necessitados. Na nossa comunidade a tradição do Na-

tal assume maior vivencia no dia 24 de Dezembro, com o nascimento do Menino, representado no presépio e celebra-

do na missa do galo. A confraternização da família não falta na hora da consoada, ceia onde o bacalhau é rei e abun-

dam as filhoses e as rabanadas, para regalo das crianças, enquanto esperam o presentinho pedido ao Menino Jesus. 

Na Santa Casa, o Natal é vivido de forma singela mas sentida. A sagrada Eucaristia, celebrada com a solenidade pró-

pria da quadra litúrgica, termina com a alegria de beijar o Menino. 

Mas a alegria do tempo natalício vive-se, também na festa de Natal dos utentes e famílias, em espetáculo preparado 

com o talento e entusiasmo dos próprios, apoiados pelas colaboradoras, que sobe à cena com o teatro, danças, canta-

res e outras dinâmicas, traduzidas em brincadeiras e risos, numa tarde de muitas emoções que termina na hora do 

lanche em confraternização geral.  

Outro momento alto, vivido na instituição, é o Jantar-convívio de Natal, hora da confraternização de todos os colabo-

radores, naturalmente animado com as surpresas que aparecem de vários quadrantes, pondo a descoberto talentos 

muito aplaudidos.  

                                          É Natal...vai nascer Jesus! 
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 Para obter o máximo de sumo 

de limão: ponha o limão, du-

rante 1 hora, em água quente 

antes de o espremer; 

 Para verificar a frescura do 

peixe: ponha o peixe inteiro 

num recipiente com água fria, 

se ele flutuar, está fresco. 

 Para verificar a frescura dos ovos: ponha o ovo em água fria, se ficar na hori-

zontal está fresco. Se ficar na diagonal tem 3 ou 4 dias. Se ficar na vertical 

tem 10 dias. Se flutuar está estragado. 

 Para tirar cheiro de alho das mãos, esfregue pó de café usado nelas, lavando-

as em seguida, sem esfregar uma mão na outra. 

 Para remover manchas em tapetes, use creme de barbear. Faça espuma com 

o creme, porque a espuma é um bom removedor e age instantaneamente. 

Lave em seguida com pano húmido e depois seque. 

 

 Se a Senhora das Candeias 

(02/02) rir, está o Inver-

no para vir. 
 Se o Inverno não erra ca-

minho, temo-lo pelo S. 

Martinho. 
 Quem seu amigo quiser conservar, com 

ele não há-de negociar. 

 Neve em Fevereiro, presságio de mau 

celeiro. 

 Janeiro geoso e Fevereiro chuvoso fazem 

o ano formoso. 

A nossa cozinha recomenda... 

Adivinha 
Tenho camisa e casaco  

Sem semente nem buraco 

Estoiro como um foguete 

Se alguém no lume me mete 

Provérbios 

Solução: castanha 

 
Bolo de Medronho 
 

Ingredientes: 

 200g de açúcar  

 175g de manteiga  

 200g de farinha com fermento  

 60g de amêndoa ralada sem a pele  

 5 ovos médios  

 0,5dl de leite  

 35 a 40 medronhos  

 manteiga para untar e farinha para polvilhar a forma 
 

Confeção: 
1.Bater a manteiga com o açúcar. 2. Adicionar um ovo de cada vez. Bater muito bem entre cada adição. 3. Juntar a amêndoa ralada e mexer. 4. 

Adicionar metade da farinha e mexer. Juntar o leite, mexer e de seguida juntar a restante farinha. 5. Colocar metade da massa numa forma redon-

da previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha. Dispor os medronhos previamente polvilhados com farinha. Por cima colocar a 

restante massa. 6. Levar ao forno a 180ºC durante 40 minutos. Antes de retirar do forno verificar através do teste do palito se está ou não cozido. 

7. Deixar arrefecer e desenformar. 8. Servir o bolo barrado com doce de medronhos.  
 

Doce de medronhos para cobertura 

-300g de medronhos ; -sumo de 1/2 limão ; -1 pau de canela 75g de açúcar  

1. Colocar num tacho todos os ingredientes. 2. Levar ao lume e mexer regularmente até obter ponto estrada. 3. Passar o doce por um coador de 

modo a limpá-lo das sementes duras. 4. Barrar o bolo com o doce. 

Bom apetite!!! 

http://4.bp.blogspot.com/-zHb_fzb2UOg/TsZRaBcosBI/AAAAAAAAC50/624twIviPic/s1600/bolo_de_medronhos.jpg

