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Ano Santo  
Jubileu da Misericórdia de Deus 

 

A  Santa Casa da Misericórdia de Alvorge, acolheu com grande 

alegria, o convite do Santo Padre  a vivermos um Ano Santo, para 

sermos “Misericordiosos como o Pai”.  

Esta proposta foi recebida com júbilo por todos os que, diariamente, 

na Santa Casa,  dão corpo às obras de Misericórdia, para socorrer os 

mais frágeis, nossos irmãos sofredores.  

E Papa Francisco ensina que:  

“O sofrimento do outro constitui um apelo à conversão porque a necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da 

minha vida, a minha dependência de Deus e dos Irmãos”.  

 

Assim, reafirmando a sua Missão e o seu Compromisso, a nossa Santa Casa viveu intensamente este Ano Santo, 

interiorizando os ensinamentos do Papa Francisco e participando nas cerimónias diocesanas de início e encerra-

mento deste Jubileu e na audiência que sua Santidade concedeu, no Vaticano, às Misericórdias Portuguesas.  

Pe. Fernando Carvalho -  Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Irmãos 

PAPA FRANCISCO  

concede BENÇÃO APOSTÓLICA  à 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALVORGE  

“implora a abundância da 

misericórdia de Deus, so-

bre mesários, irmãos, ben-

feitores e utentes, mento-

res e funcionários das di-

versas valências desta 

Santa Casa, para serem 

misericordiosos”,         

concedendo-lhes a sua        

Bênção Apostólica. 

P or ocasião do Jubileu da Mise-

ricórdia Divina, o SANTO PADRE 

faz chegar à Provedora, por carta en-

viada do vaticano, o seu apreço pela 

obra “O Regime da Caridade Cristã” 

da autoria do Irmão Pe. Dr. Pedro 

Luís, editada e ofertada pela Santa 

Casa, a qual evidencia a prática das 

obras de misericórdia sob tutela Ca-

nónica e o contributo assistencial das 

Misericórdias Portuguesas no  âmbito 

do setor social do País. 
Foto oferecida por sua Santidade 

PAPA FRANCISCO  
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Ordenação  Sacerdotal de colaborador espiritual  

N o dia 26 de junho, do corrente ano, 

decorreram, em ambiente de grande fé 

e solenidade, na Sé Nova de Coimbra, perante 

sua Ex.ª Reverendíssima D. Virgílio Antunes, 

as cerimónias da ordenação sacerdotal do diá-

cono Pedro Simões, que fez preparação final 

de estágio na Unidade Pastoral “Coração da 

Sicó” sob a direção do Rev. Senhor Pe.      

Fernando Carvalho.   

 Dia grande e feliz para o jovem sacerdote que se viu rodeado e abra-

çado por uma multidão de amigos e admiradores que o quiseram feli-

citar pela missão vocacional cristã que ora abraça, em generosa doa-

ção da sua vida, ao serviço do Povo de Deus. 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge aplaude o seu amor em 

Cristo e enaltece a incansável dedicação que desenvolve na seara do 

Senhor, agradecendo de forma especial o valioso contributo prestado 

à nossa Instituição com assistência espiritual dos sacramentos desig-

nadamente, presidindo à Eucaristia  Mensal.  

1ª Missa em Alvorge após Ordenação  

Jovens participam em peregrinação a Cracóvia 

 

os corações com força e coragem para sonharem e serem tes-

temunhas de Fé no mundo que os espera, desafio reiterado 

pelo nosso Bispo, D. Virgílio Antunes, que antes e durante a 

peregrinação os acompanhou e motivou, enaltecendo a sua 

participação, nesta Jornada Mundial da Juventude.  

A  Santa Casa apoiou com entusiasmo a peregrinação a 

Cracóvia, no âmbito da Jornada Mundial da Juven-

tude, r ealizada pelo grupo de jovens Betânia da nossa 

unidade pastoral. 

Ali celebraram a Fé com o Papa Francisco que lhes encheu  
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Dia do Idoso 

Rancho do CAO  

T al como havia sido noticiado na edição anterior do Boletim Informativo da SCMA, o Centro de Atividades Ocupacionais conse-

guiu a aprovação de três candidaturas ao abrigo do programa nacional de financiamento a projetos, pelo Instituto Nacional para a Rea-

bilitação - INR. Assim, um dos projetos aprovados foi o “Rancho do CAO”,  o primeiro rancho inclusivo do concelho de Ansião, cons-

tituído por pessoas com deficiência e incapacidade. 

O grupo teve a sua primeira atuação no passado dia 3 de julho, no âmbito das Festas do Alvorge, tendo tido mais 3 atuações nesse mes-

mo mês - no dia 15 nas Festas da Amizade de Santiago da Guarda, no dia 24 nas Festas do S. Coração de Jesus do Alvorge e no dia 30 

nas Festas de S. João de Brito. Uma iniciativa há muito desejada, a ansiedade pela sua concretização era grande e as atuações sempre 

apreciadas, aplaudidas e elogiadas, superaram todas as expetativas.  
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Este projeto, cofinanciado pelo INR, foi delineado e organizado pelo grupo de auto representantes do CAO e 

consistiu na dinamização de duas atividades: uma viagem de comboio a Lisboa para visitar o jardim zoológico e 

uma viagem a Coimbra para andar no barco “Basófias”. Foram dois dias em cheio que dificilmente irão ser es-

quecidos pelos participantes, mas as imagens falam por si: 

 

 

“Pelos Caminhos de Portugal de Comboio e de Barco” 

  Pouca terra, pouca terra, pouca terra… 

Viagem maravilhosa ... 

a caminho de Lisboa 

  Um Prazer... 

 Viajar nas águas do Mondego 

com o simpático  Basófias  
 

   Chap, chap… 

Nas águas azuis! 

 

   Adeus ... 

         …Coimbra!  
 

   Que graça!... 

Contemplando as margens do Mondego…. 

Olha a  
girafa! 
Que grande 
Pescoço!.. 

  Estação do Oriente          Enfim chegámos!                  
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2ª Colónia de Férias da  

Santa Casa do Alvorge 

D ecorreu uma nova edição do projeto “In Férias”, cofinanciado pelo INR, no período de 13 a 

17 de junho. Semana de férias maravilhosa com a participação de 20 clientes do Centro de Ativi-

dades Ocupacionais e Lar Residencial, alojados na Pousada da Juventude da praia da Areia Branca, 

Lourinhã. Muitas e variadas foram as atividades dos participantes, que regressaram encantados, 

com a expetativa de voltar. 

Relaxando... 

areia, sol e música! 

Desfrutando a tarde solarenga! 

               Que belo banho! 
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Nós por cá… 

Marchas Populares 

Passagem de Nossa Senhora pela SCMA Rancho do CAO 

Confeção de doce de maçã  Concerto Mickael Carreira Baile de Halloween 

Debulha das favas  Aniversário no SAD 

Magusto  

Atividades Socioculturais Ida ao cinema Visita a Coimbra 
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Cestaria em papel Jogos tradicionais 

Festa de encerramento das férias - CATL 

Celebração de aniversário 

“Boa disposição“ Concentração na atuação do rancho do CAO Brincadeiras na praia 

Atividades ao ar livre 

Amizade à beira-mar 

Caminhada  

Colónia de férias 

Artes plásticas – CATL 

Nós por cá… 
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Dia Internacional do Idoso  

D ecorreu no passado dia 28 de setembro, no Centro de Negócios, mais um convívio comemorativo do dia Internacional do Idoso. 

Esta atividade, promovida pela Câmara Municipal, contou com a participação de todas as IPSS´s do concelho e seniores da comunidade.  

Ao longo da tarde, os cidadãos de idade maior protagonizaram momentos de muita alegria e diversão. Os participantes da SCMA abri-

lhantaram a tarde com a apresentação do rancho folclórico do CAO e com um medley de músicas antigas, protagonizado pelos clientes de 

ERPI e SAD. Foi uma tarde recheada de animação, que finalizou com o já tradicional lanche convívio e o adeus para o próximo ano.  

 

 

T endo presente a melhoria contínua dos serviços, a Santa Casa 

proporcionou aos clientes das respostas sociais de ERPI e SAD 

uma atividade inovadora: uma aula de hidroterapia.  

A atividade que decorreu na Piscina Municipal de Ansião, permitiu 

aos clientes vivenciar experiências novas, e ao mesmo tempo usu-

fruir das vantagens terapêuticas da água.  

Foi muito gratificante acompanhar os nossos idosos nesta aventura, 

que atingiu em pleno os objetivos propostos, superando as expetati-

vas de todos. A satisfação demonstrada pelos participantes ao lon-

go da atividade reforça a vontade de dar continuidade à nossa mis-

são: fazer os idosos felizes e melhorar a sua qualidade de vida! 

Chapinhando na piscina municipal 
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C omo tem sido hábito, o CATL da Santa Casa da Mise-

ricórdia do Alvorge encheu-se mais uma vez de crian-

ças que escolheram passar as férias de verão na nossa com-

panhia.  

Verão é época de brincadeiras e de 

descontração dos tempos de estu-

do e das rotinas da escola. Por este 

motivo, o CATL proporcionou às 

crianças momentos de diversão 

com dias de aventura onde pude-

ram dar azo às suas brincadeiras e 

boa disposição.  

Fomos à praia do 

Osso da Baleia, à 

biblioteca munici-

pal, à praia fluvial 

e realizámos ou-

tras atividades que 

se enquadram no 

espírito de lazer 

dos dias de verão. 

Terminámos da melhor for-

ma as férias com uma fes-

ta ,onde decorreu a entrega 

de certificados de frequência 

às crianças que frequentaram 

o CATL, quer em tempo 

letivo, quer em tempo de 

férias. 

Desejamos bom aprovei-

tamento no ano letivo de 

2016/2017, para regres-

sarem ao CATL felizes e 

prontos para novas aven-

turas! 

O Verão no CATL Atividades Sócio Culturais na ERPI 
 

D e forma a potenciar a socialização e o envelhecimento ativo, os 

nossos clientes participaram em diversificadas atividades cul-

turais, com destaque para:  

Participação na sagrada eucaristia no Santuário de Fátima,  a 2 

de junho, um dia de verão 

muito agradável, as carrinhas 

da Santa Casa encheram-se 

de clientes desejosos de re-

forçarem a sua devoção à 

Virgem no local sagrado 

onde Maria falou aos pastori-

nhos. 

 Ali encontraram tranquilidade para a oração e reflexão durante as 

cerimónias religiosas, mas também momentos de descontração e con-

vívio durante o almoço no parque das merendas do Santuário. 
 

 

Piquenique na fonte do    

Alvorge, um local recente-

mente recuperado onde uma 

tarde decorreu em alegria e 

partilha intergeracional entre 

clientes. 
 

  

Dia de praia em Louçainha, vivido a 2 de setembro pelos clientes do 

ERPI e SAD na praia fluvial  que 

oferece condições excelentes para 

usufruir da água e do sol num dia 

de fim de verão. O almoço rechea-

do de petiscos, sorrisos e cantares 

encheu de prazer todos quento 

nele participaram.  O prazer da água e do sol 

 Parabéns Sr.ª Maria da Luz  
no momento em que festeja um século de vida 

Com uma grande sauda-

ção para a nossa querida 

cliente, pelo presente que 

fez da sua longa e frutuo-

sa vida à família e aos 

amigos, e votos para que 

continue a usufruir dos 

cuidados que carinhosa-

mente a Santa Casa põe 

ao seu dispor.  
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Acidente vascular cerebral ou AVC designa a inter rupção súbita na circulação sanguínea 

para o cérebro, que assim fica impedido de receber oxigénio e nutrientes, provocando a morte de 

tecido cerebral. 

Em Portugal constitui a primeira causa de morte e incapacidade permanente.  

Entre os fatores de risco encontram-se: a idade, género, etnia e história familiar (estes não modi-

ficáveis); pressão arterial elevada; diabetes, colesterol elevado, determinados tipos de doença 

cardíaca, obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo.  

Cerca de um terço das pessoas que sofreram um AVC ficam com incapacidades. 

As sequelas vão depender da parte do cérebro afetada e da gravidade/extensão da lesão. Podem ser a 

nível motor, sensitivo, do equilíbrio, linguagem, visão, deglutição, sensibilidade, cognição e do estado 

emocional.  

A reabilitação pós AVC é uma fase na qual a fisioterapia tem um papel importante, para que o paciente 

possa recuperar as suas capacidades funcionais e voltar a vida normal com o melhor nível de indepen-

dência possível.  

 

 

Acidente Vascular Cerebral 
Gabinete de Saúde – Equipa de Fisioterapia   

Reconhecer sintomas e agir!  
 

Seja qual for  a causa, o AVC é sempre uma emergência médica e é urgente atuar o mais 

rapidamente possível. Reconhecer as manifestações de um AVC é o primeiro passo para 

minimizar os danos que provoca.  

As mais comuns são: 

 Dormência, fraqueza ou paralisia de um lado do corpo;  

 Assimetria facial (par te infer ior  da pálpebra descaída, ou a boca tor ta e salivante);  

 Desvio súbito do olhar numa direção; 

 Fala arrastada ou dificuldade em encontrar  palavras ou discur so compreensível;  

 Visão subitamente enublada ou perda de visão; 

 Dificuldade em andar, tonturas ou falta de equilíbrio; 

 Dor de cabeça severa e sem causa aparente; 

 Sensação súbita de náusea e vómito; 

 Breve período de ausência ou diminuição de consciência (desmaios, convulsões, coma). 
 

  SE RECONHECER ALGUM DESTES SINTOMAS LIGUE O 112!  

Quando se fala desta Patologia a palavra chave 

deve ser mesmo a prevenção.  

O AVC é, em grande parte, passível de ser preveni-

do e evitado, através da modificação de um conjun-

to de atitudes, hábitos e comportamentos, no fundo 

de um estilo de vida mais saudável! 

Reduza o Risco! 

 Avalie regularmente a pressão arterial  

 Corte no sal e alimentos com gordura 

 Pratique exercício físico 

 Deixe de fumar 

 Faça uma alimentação rica em frutas e 

vegetais 

 Evite beber em excesso 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwi_S5tfjPAhVL2BoKHZ-TAV0QjRwIBw&url=https://fdeandrea.wordpress.com/2012/11/09/atividade-fisica-e-doencas-cardiovasculares/&psig=AFQjCNF9uS6xnde1P2rcdVUgoPj6_vik4A&ust


Página 11                                  Edição XVI 

O sono é uma necessidade biológica, fundamental para o organismo. Quando o sono é repara-

dor, permite a renovação das principais funções mentais (raciocínio, memória, aprendizagem) 

e emocionais (calma, tranquilidade, sensatez), logo, é essencial para manter o equilíbrio no 

nosso corpo e a nossa qualidade de vida. O plano de ação para a saúde, relata que os portu-

gueses têm maus hábitos de sono, dormindo poucas horas e com um descanso pouco 

restaurador.  

Com o decorrer da idade, algumas alterações podem ocorrer no padrão normal de sono, tais 

como: 

Como melhorar a nossa qualidade do sono… 
Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem             

 Menos horas de sono por dia (variável entre 6-9 horas); 

 Vários despertares durante a noite e vários momentos de repouso durante o dia; 

 Mais tempo desperto antes de dormir/dificuldade em adormecer; 

 Despertar matinal mais cedo. 

No entanto, estas alterações podem não indicar que tenha um problema, mas apenas que necessita de modificar o seu com-

portamento. Existem várias recomendações que podem parecer do senso comum, no entanto, são extremamente importantes 

para uma boa qualidade de repouso: 

                     Mantenha uma “rotina do sono” (hora de deitar, hora de levantar);   

 Se não consegue adormecer, levante-se e vá para outra divisão da casa, até ficar com sono; 

 Realize apenas atividades relaxantes antes de dormir, como ouvir uma música calma, tomar um banho quente 

ou meditar;                       

 Utilize a cama somente para dormir, evite ver televisão ou ler; 

 Não beba café ou bebidas estimulantes (chá preto, coca-cola) depois 

do final da tarde; 

 Evite ingerir comida  “pesada” à noite e tome uma bebida quente que 

o acalme antes de dormir;  

 Reduza as sestas durante o dia (embora possa manter uma sesta diária 

de 20 minutos). 

É o conjunto de todos estes conselhos que poderão efetivamente produzir alguma diferença no seu bem estar e 

na sua saúde. 

Cuide-se, mas, quando necessário, deixe-se cuidar! 
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www.scmalvorge.pt 
   

  Não se esqueça de ace-

der à nossa página, onde     

encontrará informação     

atualizada, nomeada-

mente o Plano de Ativi-

dades para 2017.  
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Bolo de dióspiros com nozes 
 

Ingredientes: 

 450g  de dióspiros bem maduros e sem pele 
 1 c. de chá de Bicarbonato de Sódio 
 100g de manteiga amolecida 
 250g de açúcar amarelo 
 1 ovo 
 300g de farinha 
 1 c. de sobremesa de fermento em pó 
 1 c. de chá de canela em pó 
 100g de miolo de nozes moído 
 Raspa de uma laranja 
 Açúcar em pó para polvilhar 
 
Confeção: 

1.  Forre uma forma com papel vegetal e ligue o forno a 180º. Triture a polpa dos diospiros com a ajuda da varinha 

magica depois junte-lhe o bicarbonato e misture bem deixe repousar durante 10 minutos. 

2.  Numa tigela, bata a manteiga com o açúcar até ficar uma mistura cremosa, junte o ovo e bata mais um pouco. 

Acrescente a polpa dos dióspiros e bata um pouco. 

3.  Misture o fermento e a canela na farinha, depois junte à mistura anterior e mexa. Junte a raspa da laranja e o 

miolo de nozes, mexa mais um pouco e deite na forma. 

4.  Leve ao forno durante aproximadamente 40 minutos, verifique a cozedura com um palito, retire, deixe arrefecer 

um pouco, desenforme e sirva frio polvilhado com açúcar em pó. 
Bom apetite!!! 

A nossa cozinha recomenda... 


