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Misericórdia foi o nome dado a instituições de 

solidariedade, sem fins lucrativos, organizadas por 
cidadãos voluntários. A palavra Misericórdia tem 
por significado dar o coração aos que sofrem de 

alguma desgraça, 

Os movimentos de solidariedade para com os 
necessitados deram origem a instituições organi-

zadas, tendo a maioria influência religiosa (a pri-
meira nasceu em Florença). A primeira Misericór-

dia portuguesa foi fundada em Lisboa, em 1498. 

Remontam ao século XVI (o alvará data de 1570) 
as origens da Misericórdia de Alhandra e o início 
da sua actividade no campo da assistência aos 

mais carenciados. 

Por alvará do Governador Civil de Lisboa (1894), 
foi-lhe anexado o Hospital local - Hospital de Cari-
dade de Alhandra– que havia sido instituído em 

1851 pela Marquesa da Bemposta (Subserra). 

Nascia a Associação do Hospital Civil e Misericór-
dia de Alhandra, cujos estatutos seriam aprovados 

por Alvará do Governo Civil de Lisboa (1914), 
sendo actualmente considerada Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social—anteriormente 

qualificada como pessoa colectiva de utilidade 

pública administrativa. 

Instalada numa área apreciável no centro da Vila 

de Alhandra, a Associação exerceu, de Janeiro de 
1935 e praticamente até 1978, a sua actividade 
como serviço hospitalar, Houve sempre, todavia, 

uma constante preocupação com o apoio aos 
idosos de que constitui prova a existência de duas 
enfermarias reservadas desde o inicio a essa 

assistência. 

Com o o desenvolvimento do Hospital Concelhio 
de Vila Franca de Xira, a Associação viu diminuir 

a sua actividade hospitalar e, em 1978, adquiriu 
definitivamente o estatuto de Lar de Idosos, cele-
brando o primeiro acordo de cooperação com as 

entidades oficiais e garantindo um acolhimento de 

60 residentes. 

Em 1982, foi alargada a capacidade para 66 uten-

tes com a celebração de um novo acordo com o 

Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, 

ao qual se juntaram outros dois, criando as 
valências de Centro de Dia e de Apoio Domiciliá-
rio  para a prestação de serviços a vinte idosos e 

dez famílias, respectivamente.  
 
Tratando-se, então, do único Lar de Idosos do 

Concelho foi enorme a afluência de pedidos de 
internamento devido às grandes carências exis-
tentes no que se reporta ao apoio à Terceira 

Idade.  
 
Com aquele desenvolvimento, as instalações, 
concebidas para outro fim, rapidamente se mos-

traram inadequadas e carecidas de funcionalida-
de facto a que se junta a degradação do imóvel e 
a insuficiência do equipamento. 

 
Perante tal estado de coisas, as Mesas Adminis-
trativas deitaram mãos à obra no sentido de con-

seguirem a remodelação e a ampliação das ins-
talações, o que foi feito por fases.  
 

A quarta e ultima fase, foi iniciada em Novembro 
de 1984 e ficou concluída em Outubro de 1996. A 
linha arquitectónica e exterior dos edifícios pré-

existentes foi integralmente mantida. Asobras 
referidas, para além de aumentarem muito a 
funcionalidade dos edifícios, permitiram o aumen-

to da capacidade de alojamento de idosos para 
cerca de 116, posteriormente aumentada para 
124. Também o Centro de Dia e o Apoio Domici-

liário aumentaram a sua capacidade para 50 e 35 
idosos, respectivamente. 
 

É intenção da actual Mesa Administrativa da 
Associação do Hospital Civil e Misericórdia de 
Alhandra manter o esforço de melhorar a qualida-

de de vida dos idosos, continuando o processo 
de modernização e aquisição de novos equipa-
mentos. 
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A História da Associação 

Editorial: 
Já por diversas vezes foi 

tentado o lançamento de um 

jornal para dar a conhecer a 
nossa Associação aos seus 
diversos públicos: utentes e 

seus familiares, trabalhadores, 
e outras pessoas e entidades 
que connosco se relacionam e 

às quais, a muitas delas, 
somos devedores pela ajuda 
que recebemos. 

 
Faz- se agora uma nova 

tentativa. Com novos meios e 

nova organização, que tornam 
o jornal “ A Nossa Associação” 
mais apelativo e, como, pensa-

mos, com mais, assuntos de 
interesse para os potenciais 
leitores. E também com uma 

nova forma de divulgação. 
 

Iremos melhorar. Não temos 

dúvidas. Mas as Vossas suges-
tões ajudar-nos-ão a fazê-lo 
mais depressa., contamos 

convosco.    
No próximo número referir-

nos-emos a dois projetos em 

curso que têm em vista a 
melhoria da qualidade do servi-
ço que prestamos, um dos 

nossos objetivos permanentes: 
- A implementação de um 
sistema de Gestão da Quali-

dade. 
- A implementação de um 
sistema preventivo e siste-

mático de Controlo de Segu-
rança Alimentar ( já em fase 
de auditoria) 

 
A Mesa Administrativa 

Junho de 2014 

Junho de 2014 



Aniversários em Maio de 2014 

- 2 - 

Grupo de Cantares da ABEIV 
Grupo de Sevilhanas “LUNA TRIANA” 

Grupo de Colaboradores 
 
Foi este o cartaz das participações na festa 

da Associação. 
 
 

Realizou-se no Sábado dia 24 o tradicional 

almoço de convívio dos Órgãos Sociais com 
os Colaboradores da Associação, que se 
organiza todos os anos nas comemorações 

do Dia da Associação. 
 
Verificou-se a boa disposição e alegria em 

todos, dirigentes e colaboradores, que dia-
riamente trabalham nesta instituição, para o 
bem estar dos nossos idosos. 

 
Depois do almoço, a intervenção do Prove-

dor Brandão Soares, foi de agradecimento 
pela presença de todos. Mais uma vez reite-

rou a firme disposição desta Direcção de, 
em conjunto com os Colaboradores desta 
Associação, tudo fazer para  criar cada vez, 

melhores condições de vida e bem estar 
para os nossos utentes. 

Dia da Associação 

31 de Maio - 15,30h 

Almoço de Convívio 

24 Maio - 13h00 

Dia 26– Irena Rito 

Dia 26– Joaquim Francisco 

Dia 28– António Feliz 

Dia 28– João Alves 

Dia 29– Egas Moniz 

Dia 31– Luís Conceição 

Parabéns a todos, muitos mais anos com saúde, são os desejos da Mesa Administrativa. 

Colaboradores: 

Dia 05- Ana Patrícia 

Dia 05- Carlos Oliveira 

Dia 06- Eduarda Silva 

Dia 06- Alda Nolasco 

Dia 13- Elisabete Cruz 

Dia 19- Vanda Alvega 

Dia 25- Sónia Pinto 

Dia 29- Sílvia Alves 

Actividades do Mês 

Utentes: 

Dia 01– Filipe Lope 

Dia 02– Natália Dóliveira 

Dia 07– Joaquim Zacarias 

Dia 07– Susete Aldeia 

Dia 15– M.Joana Matos 

Dia 18–Benvinda Pinheiro  

Dia 22– M.Fernanda Graça 

Dia 24– Celestina Rosa 

Uma vez mais a participação dos Grupos 
intervenientes na festa contribuiu para  

umas horas de alegria e boa disposição 
nesta Associação. 
 

A alegria e a boa disposição foi patente 
também nos nossos utentes e familiares 
presentes. 

 
O nosso obrigado  ao João Adelino, grande 
amigo desta Associação. Abrilhantou a festa 

com a sua música tão do agrado dos nos-
sos utentes. 
 

Uma palavra de apreço pela dedicação e 
competência, na preparação e execução de 
todos os pormenores da festa, que os nos-

sos colaboradores uma vez mais tiveram. 
 
A todos sem exceção os nossos agradeci-

mentos. 
 
A Mesa Administrativa 
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“Recordar os que já nos deixaram,  

é honrar a sua memoria mas também o  

nosso passado.” 



Endereço: 

Rua Salvador Marques, 22 

Apartado 28 

2600-488 ALHANDRA 

Associação do Hospital Civil e 

Misericordia de Alhandra 

Lar de Idosos - Centro de Dia - 

Apoio Domiciliário 

No dia 24  

Passeio a Fátima. 

Alguns dos nossos utentes vão ao San-

tuário de Fátima. Uma visita que já é 

tradicional nesta Associação há alguns 

anos. 

No dia 20 Passerelle 

de D´Ouro. 
Desfile de moda na Praça de Touros 

Palha Blanco em Vila Franca de 

Xira. 

Mais um ano em que a AHCMA, 

participa com alguns utentes nesta 

actividade. 

A alegria e boa disposição são habi-

tuais neste desfile de moda, em que 

os nossos utentes participam com 

grande paixão, desde há alguns 

anos. 

 

 

 

No dia 27  

Festas de S.João   

em Alhandra - 

Sardinhada  

na Associação 
Integrada nas festas de S. João Baptis-

ta, realiza-se pelas 19horas a já tradi-

cional Sardinhada na Associação. 

Mais uma iniciativa que vai permitir, 

mais uma vez, à AHCMA abrir as suas 

portas à Comunidade.  

 

Telefone: 219 518 110 

Fax: 219 518 119 

direccao@misericordialhandra.pt 
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Imagens de 15 de Junho de 2012 


