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Irmandade da  

Misericórdia     

de Alvorge 

A  Irmandade da Misericórdia de Alvorge 
prepara a eleição dos novos Órgãos Sociais 
para o quadriénio de 2019/22, a realizar 
no dia 9 de  dezembro de 2018, na sede da 
Santa Casa da Misericórdia, em Alvorge. 

 

Unidade Coração da 

Sicó tem nova equipa  

pastoral 

 

Sua Excelência Reverendíssima  
D. Virgílio Antunes,  

 

anunciando aos fiéis as 
soluções adotadas para 

o novo ano pastoral 
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Alvorge  

recebe em festa  

 o novo Pároco e 

 confraterniza com 

a Equipa Pastoral 

Pe. João com a sua equipa, ladeados por representantes da Junta 
de Freguesia e da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 

Pe. João preside à Unidade 
Pastoral Coração da Sicó 

       Caros Irmãos e Irmãs, 
Ao analisar e aprovar planos de atividades e orçamentos, a Veneranda Irmandade acompanhou a evolução da Santa 
Casa estimulando a sua crescente funcionalidade, assente em rigorosa gestão de recursos humanos e financeiros. 
E porque se augura uma Instituição, cada vez mais humana, funcional e credível, esta Mesa Administrativa prepara já 
a aquisição de novo espaço para permitir a gestores futuros, continuar tal evolução, isto é, servir melhor os clientes, 
dar apoio a mais famílias e reforçar o desenvolvimento  da comunidade. 
O mandato pautou-se pelo desígnio de CRESCER, MODERNIZAR e HUMANIZAR, pois a Instituição cresceu em 
volume dos seus espaços, modernizou-se com atuais equipamentos e serviços e humanizou-se com mais colaboradores 
melhor preparados e mais disponíveis. 
Mas esta gestão  poderia não ter  alcançado  os seus objetivos, se faltasse o elo comum em intenções, projetos e esforços 
por parte da Irmandade, dos Órgãos Sociais, Colaboradores, Parceiros, Amigos e Benfeitores. 
Nesta hora, a Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, o apoio e a confiança - que nunca lhe faltaram - e 
partilha com TODOS, o orgulho de pertencer e servir  esta Veneranda Irmandade.  
             A Mesa Administrativa  

Em Jeito de Balanço Global… 
 

Prezados Irmãos e Irmãs 
Fim de mandato dos Órgãos Sociais é, também, o momento da 
prestação de Contas à nossa Veneranda Irmandade sobre a MIS-
SÃO que nos confiou para “servir a Santa Casa, no cumprimento 
da Lei, do Compromisso e das deliberações dos Órgãos Sociais, 
com zelo, eficiência e ambição de progressos.” 
É, pois, com a consciência do dever cumprido que a Mesa Admi-
nistrativa anuncia os resultados alcançados:  
I– Assistência Espiritual e Religiosa, integrada nos planos de 
atividades, foi trabalhada com o apoio sacerdotal, Grupo Sócio 
Caritativo, grupos de jovens animadores da  Unidade Pastoral,   
participação na Eucaristia Dominical da Igreja Matriz, vivência 
de festas litúrgicas e visitas a lugares de culto.  
II– A qualidade de serviços prestados teve  mais e melhores 
resultados e nova Certificação Equass Assurance após diversifi-
cadas intervenções, tais como:  
a) Formação a grupos de colaboradores;  
b) Reforço da equipa de enfermagem; 
c) Novos tratamentos de aquaterapia para os clientes;  
III– Reforço da qualidade dos Espaços e Equipamentos: 
a) Aumento da capacidade do Lar Residencial; 
b) Ampliação da cozinha com  setor de apoio domiciliário e des-
pensas dotadas de equipamento frigorífico;  
c) Ampliação e requalificação de refeitório com equipamento de 
self-service; 
d) Requalificação de pavimentos e instalação de novo ar condici-
onado no ERPI;  
e) Aquisição de  novos equipamentos para o ERPI, CAO, LR, 
ATL, salas de convívio, refeitório, cozinha e lavandaria;   
IV- Requalificação da ETAR com novas de bombas de areja-
mento e descargas e  aplicação de tamisador  para filtragem;  
V- Aquisição de carrinha de 9 lugares adaptada, para transporte 
de pessoas com deficiência. 
 

Evidenciamos, enfim, o movimento de custos e proveitos que 
permitiu a excelência de serviços e a afirmação da Santa Ca-
sa como uma Instituição de referência.   

Pe. João Dias apresentando a sua equipa aos fiéis  

Contas de Gerência 
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Orçamentos 
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Anos Custos Proveitos Resultados 
líquidos 

2015 1.513.051,62 1.515.617,69 2.566,07 março  
2016 

1.470.495,81 novembro 
2014 

2016 1.541.115,51 1.549.681,55 8.566,04 março  
2017 

1.471.935,59 novembro 
2015 

2017 1.574.206,51 1.602.166,40 27.959,89 março  
2018 

1.566.236,69 novembro 
2016 

2018     1.609.454,71 novembro 
2017 
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XIV Encontro de Idosos das Instituições  da Zona Norte do Distrito de Leiria  

E ste Encontro decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Alvaiázere e a organização foi da responsabilidade con-

junta da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge e da Associação Social Cultural e Recreativa de Almoster. Reu-

niu IPSS´S dos concelhos de Ansião, Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande, tendo 

a festa início às 14h30, com a receção dos participantes e a sessão de abertura.  

Seguiram-se as apresentações sob o tema “ Ofícios de Antigamente”: as Instituições de Alvaiázere com a recriação 

de um dia de mercado; o Centro Social e Paroquial de Santi-

ago da Guarda retratando várias profissões; a Santa Casa do 

Alvorge, revivendo a apanha da azeitona, com animação 

musical dos tempos idos. Em seguida o rancho do CAO da 

Santa Casa da Misericórdia de Alvorge encerrou a festa com 

as danças do seu reportório e com animação de uma concer-

tina.  

 No final das atuações, as Instituições presentes receberam 

lembranças e participaram no tradicional lanche convívio.  A diversificada Assistência  

Clientes  do ERPI apanhando azeitona  

A  convite da Câmara Municipal de Ansião a Santa Casa  da Misericór-

dia de Alvorge participou  no passado dia 1 de outubro na comemoração do 

Dia Internacional do Idoso. 

Esta iniciativa decorreu no Centro de Negócios e contou com a participação 

de todas as IPSS´s do concelho. Ao longo da tarde, as Instituições apresen-

taram a sua atuação, protagonizando momentos de muita alegria e diversão. 

Os clientes da 

ERPI e SAD da 

SCMA interpre-

taram o “Zumba 

na Caneca”. Foi 

depois apresentada e dinamizada pelos Diretores Técnicos das 

IPSS´s e  Equipa da Ação social da Câmara a peça de teatro “A 

Carochinha”. Finalmente, houve um baile animado pelo “Duo Rit-

mofonia”, onde os clientes experimentaram o seu pé de dança.  O 

divertido convívio terminou com um lanche oferecido pela Câma-

ra Municipal. 

Dia Internacional do Idoso 



Página 4                                                                    Edição XX 

C om o objetivo de sensibilizar a comunidade para a in-

clusão social e igualdade de oportunidades, a Santa Casa da 

Misericórdia de Alvorge, através do Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO), promoveu o II Festival de Folclore 

Inclusivo, que decorreu no dia 6 maio no Pavilhão Mul-

tiusos de Alvorge lotando o grande salão de festas. 

Neste II Festival de Folclore Inclusivo participaram quatro 

grupos constituídos por pessoas com deficiência e incapaci-

dade: a APPACDM de Coimbra com a Unidade Funcional 

de Arganil, a CERCIPOM de Pombal, a CERCIPENELA  e 

o CAO do Alvorge. Para além disso, contou ainda com a 

atuação da escola Infantil do Rancho Típico de Alvorge. 

Todas as atuações mereceram entusiásticos aplausos enchendo o cora-

ção dos participantes, que transbordavam de orgulho e felicidade pelo 

seu esforçado contributo, para esta magnífica festa inclusiva, interge-

racional e interregional.   

O Presidente da Câmara  
entregando as lembranças 

II Festival de Folclore Inclusivo 

Antes das atuações a apresentação de todos os grupos  ao público presente 

À chegada – o desfile dos grupos CAO apresentando a dança “ O Moinho” 
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Rancho CERCIPENELA 

O pavilhão multiusos foi pequeno para acolher o entusiasmo dos espetadores 

Rancho da APPACDM Coimbra– Unidade Arganil Rancho da CERCIPOM 

Escolinha Rancho Infantil do Alvorge  

A escolinha de folclore recebendo aplausos entusiasmados de todos os dirigentes e da plateia geral  
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Nós por cá… 

Almoço  nas Louçainhas - LR  Santuário de Fátima – CAO 

Pic-nic – LR 

Semana Aberta ETP Sicó – CAO Dia dos Avós – CATL Aula de Pilates na Physiogo 

Pic-nic no Parque verde - CAO  

Aula de Pilates  Marchas Populares na SCMA 

Dia de praia – CATL Marchas populares em Penela – CAO 

“Muito Fixe esta praia” 
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Dia da Família – ERPI 

Fisioterapia  

Praia fluvial - LR 

Visita às cavalariças da GNR Pombal 

Alegria  

Nós por cá… 

Espectáculo de Magia 

Praia Osso da Baleia – CATL 

Rancho  do CAO Aquaterapia - ERPI 

Dia mundial  do sorriso -  ERPI 

Férias no CATL  

Cumplicidade 
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Feli
cid

ade
 Amizade 

Pic-nic  Passeio à praia 
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Colónia de Férias em Mira 

Pelo quarto ano consecutivo, o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Lar 

Residencial (LR) realizaram as suas férias de verão em fins de Junho. Na manhã 

de segunda feira, 15 Clientes cheios de entusiasmo, acompanhados de 3 colaborado-

ras, rumaram à Casa da Sagrada família, em 

Mira, para gozar os ansiados dias de férias 

na praia. O tempo esteve de feição o que 

proporcionou aproveitamento de belos dias 

de sol, à beira mar. Para além das brincadei-

ras e passeios na praia, todos adoraram a 

espera das ondas do grande mar, que chega-

vam com violência despertando gritos de 

excitação e alegria. 

A destacar também o passeio de gaivota na 

lagoa, as idas ao café e o conforto da casa 

que acolheu o grupo.  Dias  muito bons com 

os  ares da serra trocados 

pela brisa do mar; dias re-

pletos de boa disposição, 

diversão, companheirismo e 

algum descanso. 

 A opinião dos clientes foi 

unânime: todos adoraram e 

querem voltar.  
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                             Demência              Gabinete de Saúde - Equipa de Fisioterapia 
A demência é um termo usado para abranger um conjunto de condições progressivas que afetam o cére-

bro. Este é constituído por células nervosas (neurónios) que comunicam umas com as outras. Desta forma, 

esta patologia afeta os neurónios tornando a transmissão de mensagens deficiente, o que se traduz no  mau 

funcionamento do cérebro.  

Demência é uma condição progressiva, mas que pode ser retardada, com a melhoria  da comunicação e com a 

estimulação motora. 

Comunicação:  

 Falar mais devagar e usar palavras e frases simples com o mesmo tom de voz; 

 Comunicar por expressões ou gestos, pois o  indivíduo com demência consegue perceber a mensagem; 

 Tentar manter o contacto visual e evitar movimentos repentinos e expressões tensas, ajudando a pessoa a fo-

car-se em si sem lhe causar stress; 

 Evitar aproximar-se demasiado ou ficar de pé, pois a pessoa poderá sentir-se intimidada; 

 Reduzir as questões e fazer perguntas cuja a resposta seja sim ou não, evitando distrações por barulhos de 

fundo para  perceber a mensagem que o doente transmite. 

 

Estimulação Motora:  

 Intervenção direta do fisiorera-

peuta; 

 Aconselhamento familiar para 

continuidade do trabalho. 

 Experimentar realizar atividades com a pessoa em vez 

de fazer por ela;  

 Focar-se nas coisas que o indivíduo consegue fazer ao 

invés das que não consegue;  

 Ser paciente na realização das tarefas; 

 Encorajar o paciente a não desistir;  

 Dividir as tarefas em etapas, colmatando dificuldades; 

 Dar maior atenção ao processo do que ao cumprimento 

da tarefa. 
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 As causas mais frequentes da perda auditiva são: 

      - a idade avançada - Presbiacusia 

      - a exposição prolongada a ruídos 

 

 
 

 A perda auditiva não tem solução?   

Na maior parte dos casos, pode ser tratada com o uso de aparelhos auditivos, que amplificam os sons, ou 

com implantes e cirurgias.  

 

Infeções do ouvido pode causar perda auditiva?  

As otites, caso ocorram de forma repetida. As crianças cujo o canal que liga o ouvido ao nariz é mais 

curto e horizontal, necessitam mais cuidados. Deve haver atenção à limpeza dos ouvidos, às gripes e 

problemas respiratórios. 

 

Deve-se evitar o  seu uso porque o ouvido tem meca-

nismos próprios que empurram o excesso de cera para 

fora. Basta retirar esse excedente, com um tecido ma-

cio. O uso de cotonetes dentro do canal auditivo pode 

empurrar a cera na direção da membrana do tímpano, 

causando mesmo lesões, ou até surdez.  

            
 

 Ouvir música alta pode causar surdez? 

A perda auditiva acontece porque o som alto causa danos nas células 

sensoriais auditivas e estas não se voltam a regenerar. 
 
 

 

A surdez afecta basicamente pessoas idosas?   

Com o envelhecimento natural, ocorre o declínio das células auditivas. A pessoa começa a 

ter dificuldade de audição e compreensão da fala. 

 
 

 

Conheça informações básicas para prevenir problemas e preservar a audição 

ao longo da sua vida! 

    Perda Auditiva    Gabinete de Saúde– Equipa de Enfermagem 

Deve-se utilizar cotonetes para limpar o ouvido? 



 

www.scmalvorge.pt 

   

  Não se esqueça de aceder à página da Santa Casa, 

onde encontrará informação atualizada, como o   

Plano de Atividades e o Orçamento para 2019.  
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Próximas Atividades 

 

5 /12/ 2018 - Ida ao Fórum de Coimbra - CAO 

14/12/2018 - Festa de Natal  

15/12/2018 - Jantar convívio dos colaboradores 

27/12/2018  -  Visita ao Penela Presépio– CAO e ERPI 

5/01/2019 - Ida ao cinema - LR 

27/01/2019 - Feira dos Pinhões - LR 

31/01/2019 -  23º Aniversário do CAO  

4/03/2019 - Baile de Carnaval do CAO 
 

 

Servir o cliente, 

apoiar a famí-

lia e desenvol-

ver a comuni-

dade. 

 

 

 

Ser uma instituição 

social de referência, 

reconhecida pela 

qualidade dos servi-

ços prestados e pela 

relação com clientes 

e suas famílias.   

 

 Qualidade do Serviço; 

 Solidariedade; 

 Humanização; 

 Ética; 

 Igualdade; 

 Respeito; 

 Dedicação; 

 Cooperação; 

 Confiança; 

 Responsabilidade. 

 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge apresenta a sua Missão e Visão, estabelecidas com base num conjunto 

de Valores assumidos pela instituição como sendo os pilares que suportam a qualidade dos serviços prestados. 


