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Natal

na

Santa Casa

Santa Casa da Misericórdia de Alvorge celebra, todos os anos, a quadra festiva do Natal.
Colocando o fundamento desta quadra no Nascimento de Jesus Cristo, apresentou este ano, com alegria,
cor e ambiente festivo, o que é realmente importante para a nossa vida. Assim, foram amplamente evidenciados os valores do amor, paz, união, harmonia, partilha e sã convivência, entre todos os que fazem parte desta bela Obra, nascida sob Tutela Canónica.
Todos os colaboradores trabalham com competência para que os “clientes” alcancem o possível nível de perfeição em canções, teatro e coreografias, a fim de conseguirem passar a Mensagem.
É profundamente comovente perceber que a limitação da idade e da doença, pode ser potenciada
na beleza de um gesto, de um som, de uma presença. São estes sentimentos que se experimentam, de forma intensa, nas festas de Natal da Santa Casa.

Parabéns a todos por esta realidade.

Pe. Fernando Carvalho
Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Irmãos
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Natal
Celebração Eucarística
O beijar do Menino Jesus

Ofertas Valiosas para o Menino Jesus
O Presépio com Jesus, presente
na manjedoura, foi centro de
toda a solenidade e alegria da
Festa da Natal.
Dos vários cantos do “mundo”
- Roma e Ibéria, Médio e Extremo Oriente, Africa– acorreu
o

“Povo”

com

presentes

de

Amor, Paz, Igualdade, União, Partilha, Solidariedade—valores da Vida—para oferecer ao Menino,
num encantamento de fé, em conjunto com a alegria das suas danças e
cantares, usos e costumes.
Um pouco atrasados, chegam ainda, os
Reis Magos transportados em camelos e
guiados pela Estrela, com presentes de
ouro, incenso e mirra. Momento alto
constituiu,

também,

a

atuação

do

“Coro Funcional”, com belas Canções de
Natal e uma interessante rapsódia alusiva aos “serviços”. O salão foi pequeno para clientes, familiares, colaboradores e Amigos, que recompensaram todos os “artistas” com entusiásticos aplausos, confraternizando, depois, em ambiente de afetuosa partilha, em redor da recheada mesa do lanche.
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Foto-reportagem da Festa de Natal

Jantar Convívio de Natal
Natal é também Festa de Confraternização para a grande e diversificada Família de servidores da Santa Casa.
No farto repasto da grande
Reunião Geral participaram
todos os colaboradores, em
festa animada com danças, cantares e
momices ao gosto da improvisação.

No momento da despedida e oferta do
Bolo Rei, vislumbrava-se o prazer do
convívio com a promessa, de “Até ao
próximo, no ano que vem!”
Natal, atrás de Natal, nesta noite de festa especial para todos os colaboradores da Instituição—a vigilância da Casa é entregue ao Grupo Sócio-Caritativo, dedicado Parceiro e Amigo, ao qual, a Santa
Casa presta pública homenagem e profundo agradecimento.
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Certificação de Colaboradores
A prestação de cuidados de qualidade a clientes de idade maior, exige, hoje cada vez mais preparação profissional, através de formação especifica que, periodicamente, a Instituição, faz chegar a todos os seus cuidadores. Assim

continuando a apostar na sua atualização e aperfeiçoa-

mento, a Santa Casa aceitou a colaboração do seu parceiro ETP Sicó através do “Centro Qualifica” em Processo RVCC para Reconhecer, Validar e Certificar as Competências de 14 Ajudantes de Ação Direta e 2 Assistentes em Apoio Familiar e Comunidade.
Em sessão final, decorrida em 4 de janeiro, o júri considerou aptas todas as candidatas avaliadas,
entregando-lhes a respetiva Certificação.

Apresentação da Formação

Avaliação prática
Avaliação prática

Grupo 1

Avaliação prática

Júri e Formadores

Grupo 2
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CAO - 22 Anos de vida!!!
O seu nascimento foi assinalado com as festividades da
tarde de 12 de fevereiro. Presentes os clientes, famílias,
colaboradores

e

responsáveis

da

Instituição. Todos
preparados para a
“representação
dos artistas”, que
exibiram belas coreografias, danças e cantares, com o maior
empenho e orgulho pelas suas habilidades.
A alegria e boa disposição foi reforçada na roda da dança, que contou com participação de todos, incluindo os
familiares. Na hora do lanche as atenções foram centradas no Bolo de Aniversário, com os “Parabéns a Você, e
muitos anos de vida” para o CAO de Alvorge.
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Nós por cá…

ERPI - Pausa no Parque

CATL— Carnaval

Lar Residencial—Ida ao café

CAO—Exibição Racho Inclusivo

CAO— limpezas na vedação do jardim

CAO—Visita ao Penela Presépio

ERPI—Aniversário de Cliente

Lar Residencial—Estagio de cliente

Lar Residencial—Ferira dos Pinhões Ansião

Quaresma - Celebração da Eucaristia

ERPI—Artes Plásticas

ERPI—Atividades de Vida Diária
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Nós por cá…

ERPI—Dança do Balão –

CAO— Celebração dos Reis—”as Janeiras”

Lar Residencial- Atividade Lúdica em Coimbra

CAO— Cliente na cozinha

ERPI -Dia do agradecimento—”Obrigada” L ar Residencial– vamos ao teatro—Condeixa

CAO—Culinária

ERPI, SAD e CAO em “Conta-me …”

Festa de Natal— Participação CATL

ERPI—Dia do Sorriso

ERPI—Dia da Tensão Arterial

CAO– Atividade Útil no Ser. Administrativo
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Visita às Cavalariças
Com o objetivo de assinalar o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência , o destacamento Territorial da GNR de Pombal, através
da sua seção de programas especiais, convidou a nossa Instituição
para visitar a cavalaria anexa
àquele departamento .
O convite foi prontamente aceite e
na tarde de 5 de dezembro, um
grupo

de

14

clientes rumou a Pombal para realizar uma visita guiada às
cavalariças, e ter contacto mais próximo com os equídeos.
Além da explicação de todo o funcionamento das cavalariças, os clientes tiveram de forma individualizada, oportunidade para momentos de interação com os cavalos.
A Santa Casa agrade a GNR à oportunidade da visita e o
profissionalismo da receção. Foi uma atividade inovadora
que encheu de alegria e felicidade os nossos clientes.

XIII Encontro de Idade Maior

O XIII Encontro de Idade Maior das Instituições da Zona Norte do
Distrito de Leiria, promovido pela SCM de Alvaiázere e Centro Cultural
Recreativo e Social de Pussos, ofereceu uma tarde de alegre convívio e
animação, para os clientes das IPSS`s dos concelhos de Ansião, Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande.

A extraordinária intervenção da
Tuna da SCM de Alvaiázere,
constituiu um momento alto da
festa. Seguiram-se interessantes atuações de clientes participantes.
Entre elas esteve, com muito brilho, o nosso “artista” António Santos
dando corpo à bela canção “Viver a Vida” . A vivacidade com que teclou a música e o entusiasmo da interpretação mereceram da numerosa plateia vivos aplausos que lhe encheram o coração.
A festa terminou com a entrega de lembranças às instituições e o tradicional lanche convívio.
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da

Mascarados do CAO em Penela
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Aquaterapia

Gabinete de Saúde – Equipa de Fisioterapia

Também conhecida por hidroterapia ou
fisioterapia aquática, a Aquaterapia consiste em exercícios terapêuticos simples,
de baixo impacto, que são realizados dentro de água com o objetivo de melhorar as
capacidades físicas , a mobilidade geral e
a qualidade de vida.
As propriedades da água, como a flutuação, a pressão hidrostática e a temperatura, são utilizadas em associação às técnicas de fisioterapia, de modo a garantir
resultados eficazes, para além do bemestar do cliente durante o desempenho
dos exercícios.

A Aquaterapia é indicada para clientes com problemas neurológicos e ortopédicos, com dificuldade respiratória, problemas de coluna, dor, artroses e artrite, refletidas em
marcha difícil, entre muitas outras condições .
É excelente terapia para a população idosa, aumentando
os estímulos sensitivos, físicos e mentais. Contribui para o
relaxamento muscular e alivio da dor; melhora a circulação,
promovendo o bem-estar dos clientes.
Os clientes da Santa Casa vão semanalmente, às 4ª e 6ª feiras usufruir das piscinas aquecidas disponíveis em Ansião.
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Infeção Urinaria

Gabinete de Saúde – Equipa de Enfermagem

O QUE É?
Trata-se de uma infeção localizada no aparelho urinário que pode afetar a uretra (canal que
permite a passagem da urina desde a bexiga atá ao exterior), a bexiga, os ureteres (canais
que ligam os rins à bexiga) ou os rins. A Infeção urinária é mais frequente nas mulheres.

Cerca de 50% das mulheres têm, pelo menos, um episódio de infeção urinária
durante toda a sua vida, e uma larga percentagem tem infeções repetidas.
QUAIS OS SINTOMAS?
- Dor ou ardor ao urinar;
- Dificuldade para iniciar a micção;
- Vontade de urinar mais frequentemente e em pequenas quantidades;
- Urina turva, com mau cheiro ou com sangue;
- Em casos mais avançados quando a infeção afeta o rim, pode surgir febre, calafrios, dor lombar e
náuseas.

COMO SE
DIAGNOSTCA?

Habitualmente, o diagnóstico de uma infeção urinária simples é feito
pelas queixas do doente e confirma-se, quando considerado necessário, com uma análise à urina. Noutras situações mais complicadas, o
médico poderá considerar necessários outros exames de diagnóstico,
como por exemplo, ecografia renal, radiografia, entre outros.

COMO SE TRATA ?
O tratamento é realizado por meio de antibióticos, escolhidos de acordo com o resultado da análise. É de extrema importância que o tratamento seja realizado rigorosamente até ao fim, para evitar o risco de
aparecimento de bactérias resistentes.

COMO PREVENIR?
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Divulgação da Taxa de Satisfação 2017
Tendo presente os Objetivos da Qualidade, expressos nos Valores assumidos como pilares da Missão da Santa Casa, evidenciamos os resultados referentes à Satisfação de Clientes e Famílias, das diversas Respostas Sociais no ano
de 2017.
As questões são cotadas numa escala de 1 a 5, em que 1 representa “muito insatisfeito”; 2 “insatisfeito”; 3
”satisfeito” ; 4 “ bom”, 5 “muito bom”.

Visite o nosso website
www.scmalvorge.pt

Atividades programadas
29/03/2018—Visitas às grutas de S. António
03/04/2018– Passeio ao Jardim Botânico Coimbra
24/04/2018—Visita ao Santuário de Fátima

Consulte os documentos submetidos à
Assembleia Geral de Irmãos de 18/03/2018:


Relatório de Atividades e Conta de 2017;

06/05/2018– II Festival de Folclore Inclusivo
15/05/2018– Comemoração do Dia Família
27/05/2018—Festa do Rancho Típico de Alvorge
4 a 6/06/2018—4ª Colónia de Férias
17/07/2018—Visita às Ruinas de Conimbriga

Deixe sua opinião.
Apresente sugestões .

26/07/2018—Dia na Praia Osso da Baleia
02/08/2018—Dia na Praia Cabedelo
12/08/2018– Festa do Povo—Ansião
21/08/2018—Dia na Praia Pedrogão Grande
04/09/2017—Praia das Rocas—Castanheira de Pera
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