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CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES  DE  
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA 

 

Santa Casa acolhe Imagem Peregrina e partilha  
veneração com toda a comunidade 

A  Santa Casa da Misericórdia aco-

lheu com entusiasmo a presença 

da Imagem Peregrina de Nossa Senho-

ra do Rosário de Fátima nos dias 5, 6 e 

7 de Junho. Foi uma oportunidade ex-

celente para se comemorar o Centená-

rio das Aparições de Nossa Senhora 

aos Pastorinhos. A Santa Casa prepa-

rou com muito bom gosto e muita be-

leza o espaço onde se colocou a Ima-

gem Peregrina. Muitas foram as pesso-

as que se deslocaram às instalações da 

Santa Casa para viverem momentos de 

oração com muita fé e alegria. A Santa 

Missa foi celebrada com muita digni-

dade com a participação dos clientes, 

colaboradores e muitos amigos da 

Santa Casa que quiseram partilhar a 

intensidade desses momentos únicos. 

Maria em Fátima fez um apelo incisi-

vo para se viver em Paz desenvolven-

do as misericórdias de Deus. Ensinou-

nos a centrar a nossa vida no serviço 

aos outros e à Igreja. Prometeu as Gra-

ças do Céu e apresentou Deus como 

Senhor do Universo e Todo-Poderoso 

na Sua Glória. Recordamos com muito 

júbilo este acontecimento que ficará 

gravado no nosso coração com muita 

gratidão a Maria Nossa Mãe e Mãe da 

nossa Santa Casa.  

Pe. Fenando Carvalho  
Presidente da Assembleia Geral de Irmãos 
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Celebração da Eucaristia  

A chegada 

Os preparativos…. 

 Á espera  da  
Virgem Maria 

A chegada... 

Celebrando a  
Eucaristia  

A despedida... 
Oração do terço do Rosário de Fátima  
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Dia do Idoso 

A  formação continua é um meio  importante para o aperfeiçoamento dos 

colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge. É nesse sentido 

que foram promovidas duas 

ações internas, numa lógica 

de estimular a aprendizagem 

ao longo da vida, com vista à 

valorização pessoal para me-

lhor desempenho profissional.  

Assim, está a decorrer uma 

formação de 50 horas, para 15 

colaboradoras da categoria de 

Ajudante de Ação Direta que 

obterão a sua carteira profis-

sional em agente de geriatria, 

com maior aptidão para o 

exercício da sua função.  

Paralelamente decorreu no 

passado dia 10 de Outubro uma formação “Higiene e Segurança Alimentar-

Sistema HACCP”, para 16 colaboradores, que interagem com a cozinha e os ser-

viços afins.  

 Colaboradores participam em formações internas   

 

 Novas Instalações da Santa Casa  

Recente construção para instalações de apoio à cozinha que comporta despensa geral  com câmaras frigorificas, 

secção de apoio domiciliário, refeitório dos colaboradores com self service e 9 mesas; instalações sanitárias com 

vestiário e ainda armazém de produtos de higiene.  

Formadora e formando junto do cliente 

  Secção da cozinha para apoio domiciliário    Refeitório dos colaboradores 
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A  Santa Casa da Misericórdia de Alvorge pro-

moveu no passado dia 29 de abril, o I Festival 

de Folclore Inclusivo. O Presidente da Assembleia 

Geral de Irmãos da Santa Casa,  Rev. Pe. Fernando 

Carvalho, apresentou o Encontro cujo objetivo prin-

cipal foi sensibilizar a comunidade para a inclusão 

social e a igualdade de oportunidades, em seguida 

agradeceu a participação da numerosa assistência  e 

procedeu à leitura da MENSAGEM de apoio e in-

centivo, enviada por sua Ex.ª o Presidente da Repú-

blica, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, com o 

seguinte teor:  

“Cara Amiga Provedora da Santa da Misericórdia de Alvorge 

Com esta mensagem quero enviar-lhe duas palavras de agradecimen-

to. A primeira pelo convite para assistir ao I Festival Inclusivo orga-

nizado pelo Rancho do Centro de Atividades Ocupacionais  da Santa 

Casa da Misericórdia de Alvorge, oportunamente agendado para o 

Dia Mundial da Dança . Não sendo a data do festival compatível com 

a agenda do Presidente da República não posso contudo  deixar de 

me associar ao momento de celebração do trabalho que desenvolvem. 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge é uma instituição centená-

ria que este ano assinala o 321ª aniversário. São mais de três séculos 

de trabalho junto daqueles que mais precisam em cinco respostas sociais que abrangem as necessidades dos mais ve-

lhos, dos doentes, das pessoas com deficiência e das famílias em geral.  

As Nações Unidas declaram, através do Comité Internacional da Dança da UNESCO, 29 de abril como o Dia Mundi-

al da Dança, com o objetivo de celebrar ama linguagem universal promotora de ideais de liberdade de expressão e 

igualdade de direitos.  

Esta celebração encerra a segunda palavra de gratidão que endereço. Pelo sinal que dei-

xam à comunidade em nome da inclusão e reconhecimento da diferença, organizando o I 

Festival Inclusivo que envolve não só o grupo de dança desta instituição com outros con-

géneres de instituições da Lousã, Pombal, Penela, Castanheira de Pera e Soure. A dife-

rença é inerente à condição humana, ela não pode nem deve significar exclusão, pelo 

contrário, ela significa um esforço e vontade acrescidos, pelos quais o Presidente da Re-

pública deve agradecer, em nome de todos os portugueses.  

Neste dia de festa, junto à dupla gratidão, uma última palavra de ânimo e de incentivo. 

Não há muitas instituições em Portugal que se possam orgulhar de experiencia e reconhecimento de mais de 3 sécu-

los. O Presidente da República pede que continuem a traçar esse caminho de excelência.  Bem Hajam!”. 
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Rancho da CERCIPOM- Pombal  

Rancho da CERCICAPER– Castanheira de Pêra  

Rancho da CERCIPENELA- Penela 

Rancho da ARCIL- Lousã  

Rancho da  APPACDM-  Soure  

D e seguida, a Provedora, agradeceu a cedência 

do espaço à Câmara Municipal, a presença do públi-

co que extravasou o Auditório do Centro Cultural 

de Ansião, evidenciando a gentil presença do Coral 

Ansianense que se prontificou a presentear-nos com  

magníficas interpretações do seu repertório.  

 

 

O Festival Inclusivo teve início com a entrega de 

lembranças aos representantes dos seis grupos:   

CERCIPOM (Pombal); CERCIPENELA (Penela); 

CERCICAPER (Castanheira de Pêra); APPACDM 

(Soure); ARCIL (Lousã); e o anfitrião CAO do Al-

vorge, que subiram ao palco com os seus estandartes. 

As exibições mereceram entusiásticos aplausos, espa-

lhando a alegria geral entre participantes e espetado-

res. No momento final, em que foi servido o lanche, 

os “dançarinos” manifestavam orgulho e felicidade 

pelo seu magnifico contributo para este grande dia.  

 

Rancho do CAO do Alvorge  

Entrega das lembranças aos grupos  
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Nós por cá… 

Almoço no Mc Donalds—CAO  

Passeios ao fim-de-semana—LR AVD´s  no CAO 

Feira do Enpreendorismo Ansião   AVD´s na ERPI Dia do Sonho– ERPI  

Hidroginástica– ERPI  “A felicidade”  

Praia Osso da Baleia– ATL 

Rancho do CAO na Casa da Várzea  Visita Feira das Nozes de Penela– CAO Comemoração dos aniversários– CAO 
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Encontro de Cantares e Dançares em Soure  Estimulação cognitiva-ERPI 

Praia das Rocas- CAO 

Vista à Quinta da Paiva– LR 

Visita à Feira de Santiago da Guarda Confeção das merendeiras - CAO  Culinária– ERPI e CATL 

Atividades Intergeracionais 

Stand nas festa do Alvorge 

Culinária no CAO 

Oração do terço com o Grupo Socio Caritativo  

Dia Mundial do Coração – ERPI 

Nós por cá… 
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Atividades Socioculturais  em ERPI e SAD  

Encontro de Idosos  

No passado dia 08 de junho o Centro de Negócios de Ansião acolheu 

o XII Encontro de Idosos das Instituições da Zona Norte do Distrito 

de Leiria. Este encontro reuniu IPSS´S dos concelhos de Ansião, Al-

vaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Gran-

de, que animaram a tarde dos clientes de idade maior, com ginástica 

sénior, coreografias e intervenções musicais. A Santa Casa participou 

com a “nossa” Amália e seus Guitarristas grupo que rece-

beu muitos aplausos pela excelente interpretação do fado “Uma 

Casa Portuguesa”.  

Dia internacional da família  

No dia 15 de Maio de 2017, foi assinalado na resposta social de 

ERPI, o Dia Internacional da Família, com a realização de 

atividades de convívio entre familiares e clientes, para fomentar as 

relações familiares. Pelo importante papel que a família tem no 

processo de institucionalização do cliente,  este convívio festivo 

realizou-se pelo segundo ano consecutivo.  A apresentação de 

êxitos musicais que os clientes de idade maior apreciam desde a 

sua juventude, facilitou o seu acompanhamento cantado.  No final, 

a Provedora convidou todos os presentes para um lanche convívio, 

que proporcionou momentos de partilha entre clientes, famílias, 

colaboradores e dirigentes.  
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3ª Colónia de Férias do CAO e LR  
Da Santa Casa do Alvorge 

À  semelhança dos anos anteriores, realizou-se de 19 a 21 de junho, a Colónia de Férias para clientes 

de CAO e LR, na Casa da Sagrada Família, em Mira. A colónia balnear contou com a participação de 15 

clientes e o apoio de 3 colaboradores. Durante esta estadia houve tempo para  usufruir da maravilhosa 

praia de Mira e tempo para todos se divertirem! O momento da chegada das férias é sempre um momen-

to muito aguardado para os clientes,  a expetativa de sair da rotina e encontrar o sol, o calor, a praia e 

um conjunto de atividades lúdicas fazem com que estas colónias sejam  muito desejadas! Viver estes dias 

num espaço diferente e aprazível que convida a recarregar energias é sinónimo de novas aprendizagens e 

belas recordações!!! 
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 Idade igual ou superior a 65 anos; 

 Quem sofre de doenças crónicas dos pul-

mões, coração, fígado ou rins; 

  Diabéticos; 

 Outras patologias que diminuam a resis-

tência às infeções. 

GRIPE  

A gripe é uma doença aguda viral que afeta especialmente as vias respiratórias.  

A transmissão do vírus da gr ipe é feita através de espirros ou de tosse e do con-

tacto direto, com as mãos ao tocarem em objetos que tenham ficado contamina-

dos com as secreções de alguém infetado. 

 

A prevenção contra a gr ipe é feita através da vacinação, que deve ser  anual, 

durante os meses de outono/inverno e, de preferên-

cia, em outubro/novembro – o pico da atividade gripal 

ocorre entre novembro e fevereiro. Segundo a OMS, as 

pessoas que devem ser vacinadas contra a gripe são as 

que têm um risco superior de ter complicações depois da doença tais como:   
 

 

Os Sintomas mais comuns são: mal-estar repentino, dores de cabeça, musculares/

articulares, febre alta e, em alguns casos, olhos inflamados.                                          

 

O QUE FAZER?? 

 Evitar a exposição ao frio e a ambientes com fumo; 

 Utilização de soro fisiológico; 
 Tomar paracetamol para ajudar a aliviar as dores e/ou a 

baixar a febre; 
 Repousar; 

 Ingerir líquidos (água, sumos, infusões/chá). 

 

O QUE FAZER?? 

 Repouso em casa; 
 Toma de paracetamol para baixar a febre; 
 Uso de soro fisiológico para diminuir a  congestão nasal; 
 Beber muitos líquidos (água, sumos, infusões/chá)  

 
Na persistência dos sintomas deve recorrer-se ao médico assistente. 

Os sintomas mais comuns, que surgem de forma gradual, são:  

 Congestão e corrimento nasal intenso; 

 Comichão e vermelhidão no nariz; 

 Diminuição ou perda do olfato e do paladar; 

 Espirros; 

 Olhos lacrimejantes; 

 Dor de cabeça e/ou de garganta; 

 Eventualmente, febre baixa; 

É uma infeção das vias respiratórias superiores provocada por um vírus e, geralmente, é ligeira. 

A transmissão ocor re, habitualmente, de indivíduo para indivíduo, através do contacto com 

as secreções respiratórias da pessoa infetada. Para que isso aconteça, basta que esta tussa, espirre 

ou, até, fale muito perto de alguém. O contacto direto com essas gotículas (através das mãos, por 

exemplo) também é uma forma de transmissão. 

Para Prevenir o contágio deve lavar frequentemente as mãos, tossir ou espirrar para um 

lenço de papel ou para o antebraço.  

        GRIPE e CONSTIPAÇÃO….        Gabinete de Saúde – Equipa de  Enfermagem 

  COSTIPAÇÃO 
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O engasgamento consiste num bloqueio das vias aéreas (faringe, laringe e traqueia) por comida ou outros objetos, impedindo que 

uma pessoa respire normalmente. O bloqueio das vias respiratórias pode ser completo ou parcial, podendo causar desde um pequeno 

ataque de tosse até à morte por asfixia. É uma situação muito comum nos bebés, bem como na população idosa.  
 

Procedimentos Básicos  

 Numa situação de emergência uma atuação rápida é fundamental, ligue imediatamente o 112! 

 Se a pessoa estiver consciente e conseguir tossir , deve incentivar-se a tossir com força 5 vezes; 

 Coloque-se atrás da vítima, peça para esta se inclinar ligeiramente para a frente e excute 5 pancadas no 

meio das costas (entre as omoplatas), pelo menos 5 vezes, ou até a pessoa conseguir expelir o alimento 

ou objecto. As pancadas devem ser realizadas com a base da palma da mão de forma rápida e forte, e no 

sentido de baixo para cima 

 Se não resultar inicie de imediato a Manobra de Heimlich, que consiste em repetidas compressões 

abdominais, realizadas da seguinte forma:  

 Posicione-se atrás da vítima, que deve estar ligeiramente inclinada para a frente, e envol-

va os seus braços a volta do abdómen;  

 Coloque uma mão fechada por cima do umbigo, com o polegar virado para o abdómen e 

a outra mão aberta sobre a primeira;  

 Realize então compressões fortes e rápidas para dentro e para cima; 

 Pode alternar as compressões abdominais com as pancada na costas; 

 Quando não é possível envolver a pessoa com os braços ou a mesma esteja inconsciente, 

deite a vitima de costas numa superfície plana, e realize da mesma forma as compressões abdo-

minais. Coloque as suas mão abertas uma sobre a outra, na zona superior do abdómen, e use o 

peso do seu corpo, realizando uma pressão forte e rápida para cima e para dentro.   

 Mantenha a realização das manobras até à chegada da equipa de emergência médica, no caso de a vítima deixar de respirar, se 

estiver habilitado, deverá iniciar manobras de Reanimação Cardio-pulmonar 

             ENGASGAMENTO            Gabinete de Saúde – Equipa de  fisioterapia 

 Se estiver sozinho, e a tosse não resultar deve tentar manter a calma e executar uma das seguintes manobras:  
 

 Compressão abdominal - pode ser feita com auxilio de um cadeira,  coloque a uma mão fechada 

acima do umbigo, semelhante ao descrito na manobra de Heimlich e deixe cair o seu troco sobre o apoio 

de uma cadeira; 

 

 Ou coloque-se no chão de joelhos, com as duas mãos apoiadas à 

frente , depois retire o apoio dos braços de forma rápida de modo a deixar 

cair o tronco em direção ao chão, com balanço. Isto vai fazer com que a 

sua caixa torácica liberte uma enorme quantidade de ar, para que o ali-

mento que está a bloquear-lhe as vias respiratórias acabe por sair. 

No caso dos bebés /crianças menores de um ano deve:  

 Colocar o bebé de bruços em cima de seu braço e fazer 5 compressões no meio das costas;  

 Depois, vire de barriga para cima e faça 5 compressões sobre o esterno (osso central do peito).  

 Se conseguir visualizar o objecto, retire o mesmo. Caso não seja possível, continue a realizar  as 

compressões até à chegada do serviço de emergência   
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Ficha Técnica: “Boletim da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge” 

Oração Jubilar de Consagração 
Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 
Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal. 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 

as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 
No teu Imaculado Coração, 
sê o refúgio dos pecadores 

e o caminho que conduz até Deus. 

Unido/a aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. 
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, 

ó Virgem do Rosário de Fátima. 

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. 

Ámen. 
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Visite o nosso website 
 

www.scmalvorge.pt  

Deixe as suas sugestões e consulte os novos docu-

mentos disponíveis (Plano de Atividades 2018, 

Relatório de Atividades 2016, ultimas atividades, 

etc.) 

Ficha Técnica: “ Boletim da Santa casa da misericórdia de Alvorge” 


