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Local 

Centro Cultural de Ansião  

(concentração - 14h30  

na Câmara Municipal )  

Participantes: 

 

 - Coral Ansianense 

   -Rancho CAO  Alvorge 

    - Rancho  CERCIPOM  

      - Rancho ARCIL -Lousã  

        - Rancho  CERCICAPER  

          - Rancho CERCIPENELA 

            - Rancho APPACDM Soure 

( continuação página 4) 

Junte-se a nós! 

Entrada Gratuita  

29 de abril de 

2017 - 15h00 
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 Natal - celebração eucarística  

O  Natal na Santa Casa da Misericórdia do Alvorge 

é sempre vivido com muita intensidade e devoção, 

quer pelos clientes e familiares, quer pelos colabora-

dores.  

À celebração eucarística com o beijar do Menino acor-

rem muitos cristãos que interagem com a Santa Casa 

ao longo do ano, para partilharem o fervor religioso e 

autentico com que se celebra o nascimento de Jesus.  

 

     A grande representação de Natal 

H erodes recebe os Magos 

com festejos para descobrir o refú-

gio do Menino.  

Apresenta-lhes um espetáculo colo-

rido e variado com artistas da Gré-

cia, de Roma, da Ibéria, da Índia 

julgando cativá-los. Mas os magos des-

confiam e seguem a estrela até ao presé-

pio sem voltar ao palácio do Herodes. 

Sobre a gruta a estrela parou e os Magos 

adoraram o Menino e ofertaram Ouro, 

Incenso e Mirra.  

o Rei Herodes no seu palácio 

Os Reis Magos à procura do Menino 
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Com a participação de mais de uma centena  de pessoas 

(colaboradores e ex-colaboradores, voluntários e Órgãos 

Sociais) realizou-se mais um Jantar de Natal na nossa insti-

tuição.  O convívio fraterno aqueceu o ambiente de forma 

tão espontânea que   culminou em graciosas e inéditas re-

presentações com animado baile.  

Prestes a acabar a festa a Mesa Administrativa agradeceu a 

todos a participação neste convívio e o excelente trabalho 

que ao longo do ano todos foram prestando, dando o me-

lhor de si.  Estes agradecimentos estenderam-se ao grupo Sócio– 

Caritativo que,  tendo 

assegurado a vigilância 

dos utentes enquanto to-

dos confraternizavam, 

irrompeu pela sala com 

uma surpreendente repre-

sentação que os transfor-

mou em “meninos à volta 

da fogueira”.     

“os árabes” 

Foto-reportagem da Festa de Natal  

 Jantar Convívio de Natal  



“Olá, chamo me André Rodrigues Silva, tenho 27anos vivo no Alvorge desde 2009. 

Estive na CERCIPenela a tirar um curso de “operador de jardinagem” durante 2 

anos, até que tive de procurar um local para fazer estágio e encontrei-o na Junta de 

Freguesia do Alvorge. Comecei o estágio no dia 2 de dezembro 2016 e vai ter a du-

ração de 1 ano e meio. 

Na junta, faço um pouco de tudo: corto relva nos espaços públicos com a máquina, 

ando com o soprador de mochila que pesa 11kg, faço limpeza de valetas 

e até já ajudei o coveiro a abrir covas! Estou a gostar muito e espero 

arranjar um trabalho na área de jardinagem.   
 

Tenho também o sonho de ser DJ e em agosto de 2016 foi quando tudo 

começou… fui comprando o material de DJ pouco a pouco (mesa de 

mistura, coluna e microfone) e agora faço atuações onde for preciso 

para festas, aniversários, casamentos e outros eventos.” 
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Cliente do LR em estágio na junta de freguesia de Alvorge  

I Festival de folclore Inclusivo  

( continuação página 1) 

Para assinalar o Dia Mundial da Dança - 29 de abril -  a Santa Casa da Misericórdia 

de Alvorge vai promover o “I Festival de Folclore Inclusivo” com a colaboração dos 

ranchos inclusivos do CAO do Alvorge, CERCIPOM de Pombal, ARCIL da Lousã, 

CERCICAPER de Castanheira de Pera, CERCIPENELA de Penela e APPACDM de 

Soure. Será recebido no Centro Cultural de Ansião e abrilhantado pelo Coral Ansia-

nense da Filarmónica Ansianense de Santa Cecília.  Esta iniciativa surge na sequência 

do projeto de criação do Rancho Folclórico Inclusivo do CAO,  apoiado pelo Instituto 

Nacional para a Reabilitação em 2016.  

PRETENDE-SE SENSIBILIZAR A COMUNIDADE PARA A INCLUSÃO SOCIAL E 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.         
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O  XI Encontro das Instituições da Zona Norte do Distrito de 

Leiria, decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de  Castanheira de 

Pêra. A Santa Casa participou com um grupo de 7 clientes do Servi-

ço de Apoio Domiciliário.  

Ao longo da tarde, os participantes foram brindados com um diver-

sificado programa cultural e recreativo, nomeadamente uma sessão 

de ioga do riso que arrancou muitas gargalhadas à plateia, uma aula 

rítmica que teve  

participação 

generalizada,  

atuação de um grupo de concertinas que fez reviver aos presentes a sua 

mocidade e  finalmente um animado bailarico ao som de um irreverente 

grupo musical com ritmos que arrancaram um pé de  dança a muitos par-

ticipantes.  

O encontro culminou com o tradicional lanche convívio durante o qual 

foram distribuídas as lembranças às Instituições presentes.  
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No passado dia 2 de fevereiro o CAO comemorou o seu 21º 

aniversário com grande confraternização entre clientes e  

famílias. A festa incluiu representações e danças que têm 

vindo a ser preparadas ao longo do ano, culminou com o bolo 

e o cantar generalizado dos parabéns de aniversário.  Foi um 

momento especial de alegria e convívio.  

        XI Encontro de Idade Maior em Castanheira de Pera 
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Nós por cá… 

Distribuição de presentes - ERPI 

Dia nacional do Pijama  Aniversários no SAD 

AVD´s ERPI  Festa do Réveillon - CAO Carnaval  no CAO 

O Baile de carnaval  Quaresma -  Celebração da Eucaristia  

Passeio a Ansião - ATL 

Feira dos Pinhões - LR 

Jogos -ERPI  Dia do Carteiro - ERPI  
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Vista ao Penela Presépio – CAO Atividades Lúdicas LR 

Saída ao fim-de-semana - LR 

Sessão de cinema - ATL  Dia de Reis - CAO  

Halloween  no ATL Artes Plásticas – CAO 21º Aniversário do CAO 

Dia da Saudade - ERPI  

Rancho do CAO 

Artes Plásticas  

Comemoração de Aniversário – CAO 

Nós por cá… 
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Á   semelhança de anos anteri-

ores,  o CAO comemorou o carna-

val com muita animação e folia. 

No dia 24 de fevereiro alguns 

clientes participaram no desfile de 

carnaval escolar que decorreu em 

Santiago da Guarda, uma iniciativa 

do Município de Ansião, em colabo-

ração com o Agrupamento de Esco-

las, outros participaram no Baile de 

máscaras promovido pela CERCI 

Penela.  

A animação  continuou no dia 27 

fevereiro no CAO com um animado Encontro de CAO´s onde marcaram 

presença clientes e colaboradores da CERCI Penela e CERCICAPER.  

 

N o dia 28 de fevereiro alguns clientes do Lar 

Residencial foram assistir ao Corso Carnavalesco – 

desfile de carros alegóricos em Figueiró dos Vi-

nhos.  

Todos adoraram a experiência, por ser a primeira 

vez que assistiram a uma iniciativa deste género e 

também pela animação que se fazia sentir pela rua.  

NA SANTA CASA  

DO ALVORGE  

 

 

 

 

 

 

 

A  convite do Centro Paroquial de Santiago da Guarda, um grupo de 

clientes das respostas de ERPI, SAD e CAO, participaram no Baile de Carna-

val, que decorreu nas instalações da Instituição. Foi uma tarde feliz, com os 

participantes mascarados a rigor, animada ao som dos acordeões que convida-

vam à dança envolvendo todos os presentes.  Após um delicioso lanche conví-

vio todos se despediram ansiosos por voltar.  

ERPI– Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais  Lar Residencial  
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Dia do Idoso 

  Animação e as atividades da vida quotidiana em ERPI 

 

D evido ao avanço da idade maior, é necessário que os clientes vão 

exercendo atividades para manter as suas capacidades ao nível físico e 

cognitivo, bem como, alguns dos seus antigos hábitos e rotinas diárias. 

Como tal, insiste-se diariamente na realização de tarefas básicas abran-

gendo atividades da cozinha,  do refeitório, da lavandaria e do gabinete de 

enfermagem. 

Paralelamente, promovem-se atividades de  estimulação cognitiva e sen-

sorial (jogos, puzzles, leitura de jornal, entre outras), bem como ativi-

dades ao ar livre. De destacar a devotada participação em atividades 

religiosas, como a oração do terço, a celebração da eucaristia e as pere-

grinações a lugares sagrados de culto. 

O objetivo da Animação Sociocultural para a terceira idade não é traba-

lhar para eles, mas trabalhar com eles, permitindo que os clientes sejam 

os protagonistas, para que se sintam mais úteis, mais integrados na roti-

na da Instituição, e sobretudo mais valorizados. Todas as atividades 

procuram manter a capacidade física e mental, desenvolvendo a auto-

estima, a qualidade de vida e o conforto de se sentirem em família. 
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O  aparecimento e difusão de microrganismos multirresistentes (resistentes à mai-

or parte dos antibióticos, indicados para o seu tratamento), representam uma séria 

ameaça para a saúde pública. Estes microrganismos causam infeções que estão asso-

ciados a altas taxas de mortalidade e apresentam um grande potencial para se disse-

minarem. Em controlo de infeção é importante definir os tipos de precauções. Elas 

podem ser universais ou baseadas nas vias de transmissão. As precauções universais 

devem ser aplicadas a todos os doentes e baseiam-se no princípio de que todos 

podem ter eventualmente doenças potencialmente transmissíveis desconhecidas 

do prestador de cuidados. São exemplo deste tipo de precaução o uso de luvas para manipulação de fluidos orgâ-

nicos.  

Controlo de Infeções  

Dê especial atenção aos seguintes cuidados: 

 Higienize as mãos frequentemente, uma vez que o meio 

de transmissão de micro-organismos é sobretudo através 

das mãos. A higiene das mãos deve ser sempre efetuada:  

  Antes e depois de cuidar do doente 

 Antes e após retirar as luvas 

 Após assoar o nariz  

 

 Utilize luvas de proteção individual;  

 Crie / mantenha o hábito de lavar/friccionar as mãos com solução de Base Alcoólica (exemplo 

Promanum); 

 Utilize utensílios de higiene individualizados. No caso de utensílios utilizados no banho (ex. baci-

as), estes devem ser imediatamente higienizados e desinfetados após a sua utilização; 

 Cubra a boca e nariz ao espirrar ou tossir com um lenço de papel e coloque-o no lixo, em segui-

da lave as mãos; 

 Dê especial atenção à higiene e limpeza das superfícies mais tocadas e manuseadas (manípulos das por tas, su-

portes de braços, interruptores, grades da cama). 

 

 

Diminuir o impacto destes micro-organismos exigirá um esforço,  

mas deve ser conseguido! 

Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem                  
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Se os Sintomas não melhorarem consulte o seu Medico ou 

Fisioterapeuta. 90%  dos Casos de Incontinência Urinária 

de Esforço tem Tratamento! 

A Incontinência Urinária (IU) -perda involuntária de urina, para além de ser um pro-

blema de saúde e de higiene, tem implicações na qualidade de vida, com consequên-

cias a nível físico, económico, social, sexual e emocional. 

Atualmente, 33% das mulheres e 16% dos homens, com mais de 40 anos têm sinto-

mas da doença, segundo dados da Associação Portuguesa de Urologia. 
 

Apesar de poder ter várias origens e diferentes fatores de risco (gravidez, parto, cirur-

gias pélvicas, alimentação, alterações hormonais, medicação, obesidade, entre outros), 

a IU está na maioria dos casos relacionada com a fraqueza dos Músculos do Pavimen-

to Pélvico, responsáveis pelo supor te da bexiga,  intestino e útero.  
 

A Fisioterapia tem uma grande eficácia no tratamento da Incontinência Urinária através do fortalecimentos deste grupo 

muscular que pode ser associado a outras Técnicas, como a Electroestimulação ou o Biofeedback. Seguem-se alguns 

exercícios que poderá e deverá praticar no seu dia-a-dia, mesmo como forma de prevenção. São benéficos  em todas as 

idades e condições de saúde, podendo ser realizados por homens e mulheres.  
 

 

 
 

Pode fazer exercícios pélvicos de forma discreta praticamente em qualquer altura, quer esteja a conduzir, em posição 

sentada, à sua secretária ou a relaxar no sofá. No entanto, isto requer prática. O primeiro passo para a realização deste 

tipo de exercícios é a identificação correta dos músculos.  
 

Localizar os músculos  

 Deite-se de costas ou sente-se confortavelmente numa cadeira com as costas 

direitas, joelhos afastados e relaxe as nádegas. 

 Aperte o esfíncter anal como se tentasse impedir a saída de gases. 

 Se for mulher, imagine que a sua vagina é um elevador que fecha as portas 

unindo os dois lados e que, depois, sobe e desce pelos vários pisos. 

 Poderá também sentir os músculos do pavimento pélvico se tentar interromper 

o fluxo ao urinar; no entanto só como teste, pois pode ser prejudicial para a be-

xiga. 
 

Fortalecer os músculos 

Depois de ter aprendido a localizar os músculos, pode começar a controlá-los e a fortalecê-los.  

 Eleve os músculos do pavimento pélvico, contraia (aperte) 10 vezes durante 6-8 segundos e depois faça 3 sessões 

de 10 contrações. Relaxe completamente entre as elevações  

 Também pode realizar contrações rápidas. Contraia os músculos, o máximo e o mais rapidamente possível, e li-

berte imediatamente. Repita 10 vezes.  

 Quando tiver aprendido a usar os músculos corretamente, exercite-os regularmente; 1 a 3 vezes por dia.  

 De modo a controlar a urgência urinária, poderá ter de manter a contração até 20 segundos.  

 Use os músculos quando precisar deles, por ex. contraia antes de tossir, espirrar, rir, fazer um esforço 

 As melhorias poderão não ser imediatas, mas não desista. Deverá 

notar uma diferença significativa após 2-4 meses de treino.  

 

 

Se os Sintomas não melhorarem consulte o seu Medico ou Fisio-

terapeuta. 90%  dos Casos de Incontinência Urinária de Esforço 

tem Tratamento! 

Exercícios para os Músculos do Pavimento Pélvico 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA- Fisioterapia  
Equipa de Enfermagem                   

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ99L7zsnSAhWHvBQKHS6uDjsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikihow.com%2FFazer-Exerc%25C3%25ADcios-Kegel&psig=AFQjCNGsG9udAgwqmpyEyOxPUjTGAx1S3A&ust=1489155376893230
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ytvE4cnSAhXEORQKHQ2kCMMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstitutonascer.com.br%2Favaliacao-assoalho-pelvico%2F&psig=AFQjCNGsG9udAgwqmpyEyOxPUjTGAx1S3A&ust=148915537689323
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ99L7zsnSAhWHvBQKHS6uDjsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikihow.com%2FFazer-Exerc%25C3%25ADcios-Kegel&psig=AFQjCNGsG9udAgwqmpyEyOxPUjTGAx1S3A&ust=1489155376893230
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A  SCMA analisa anualmente a taxa de satisfação de todas as partes interessadas, com o objetivo de melhoria contínua 

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

ão e sugestões. 

Apresentamos os resultados referentes à satisfação clientes, bem como das suas famílias, das diversas respostas sociais.  De 

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

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

 150g de açúcar 

 400 ml de natas 

 200 ml de leite 

 1 vagem de baunilha 

 6 folhas de gelatina 

 Doce de morango q.b. 

 

Confeção: 

1. Demolhe as folhas de gelatina durante 5 minutos. 

2. Num tacho, leve ao lume as natas, o leite, a baunilha e o açúcar. Mexa e 

deixe aquecer bem. 

3. Quando o açúcar estiver dissolvido e bem quente, retire a vagem de baunilha. 

4. Adicione as folhas de gelatina bem espremidas. Mexa até dissolver, sem dei-

xar ferver. 

5. Encha forminhas individuais com o líquido. 

6. Leve ao frigorífico até ficar solidificado (+/-3 horas). 

7. Na hora de servir, mergulhe as forminhas em água quente durante alguns 

segundos e desenforme. 

8. Sirva com uma colher de chá de doce de morango.  

 

Bom apetite!!! 

Panna Cotta com Doce de Morango  

Divulgação da taxa de satisfação 2016  

Próximas Atividades 

 

04/04/17 - Visita ao Santuário de Fátima 

 

29/04/17 - I Festival de Folclore Inclusivo 

 
15/05/17 - Comemoração do Dia da Família 
 

5 e 6/06/17 - Presença e veneração da imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima na SCMA 

 

22/06/17 - Visita às ruinas de Conímbriga 
 

07/07/17 - Visita às grutas de Mira D’Aire 
 

11 a 15/09/17 - 3ª Colónia de Férias 
 


