
Objetivo geral: Saída ao exterior da Associa-

ção. 

Objetivo especifico: Proporcionar o contacto 

com a comunidade o convívio e a mobilidade. 

 

Um dia por semana: ACTIVIDA-

DE INTERGERACIONAL COM  

A.T.L. DE VERÃO: 

Objetivo geral: Desenvolver atividades lúdicas 

e de expressão plástica. 

Objetivo especifico: Convívio intergeracional, 

troca de experiências entre as crianças e os 

idosos. 

Promover e desenvolver competências entre 

gerações. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos. 

Objetivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. 

Atividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

 

SAIDAS:  

ZONA RIBEIRINHA de Alhandra. 

PRAÇA 7 DE MARÇO. 

JARDIM BRÁS DE ALBUQUERQUE. 

No dia 20 : PIQUENIQUE NO 

PALÁCIO DO SOBRALINHO: 

Objetivo geral: Dar a conhecer os espaços 

verdes do nosso concelho. 

Objetivo especifico: Proporcionar o conví-

vio, o contacto com a natureza, e a mobili-

dade. 

Num dia de 28 a 31: ACTIVI-

DADE INTERGERACIONAL 

COM  A.T.L. da SEA: 

Objetivo geral: Desenvolver atividades 

lúdicas e de expressão plástica. 

Objetivo especifico: Convívio intergeracio-

nal, troca de experiências entre as crianças 

e os idosos. 

Promover e desenvolver competências entre 

gerações. 

 

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de 

Alhandra 

Lar de idosos—Centro de Dia—Apoio Domiciliário 

Endereços: 

Rua Salvador Marques, 22 

Apartado 28 

2600-488 ALHANDRA 

Telefone: 219 518 110 

Fax: 219 518 119 

direccao@misericordialhandra.pt 

 Agenda do Mês de Agosto 

- 4 - 

 

 

Nesta Edição: 

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra          

Lar de Idosos—Centro de Dia—Apoio Domiciliário 
Volume 1 -  Nº 3 

Dicas da nutricionista 

O Inverno está à porta… 

Com a chegada do inverno chegam também as 

temperaturas baixas. 

Para conseguir manter a temperatura normal do 

nosso corpo, o organismo gasta mais energia, 

logo precisamos de aumentar o consumo de 

alimentos, ou seja, as nossas necessidades 

energéticas aumentam. 

É importante também nesta época reforçar o 

nosso sistema imunitário, de forma a proteger-

nos das chamadas doenças de inverno (gripes, 

constipações e infecções respiratórias). 

Esta estação é o  momento ideal para aumentar-

mos o consumo de sopas de legumes e hortali-

ças, que são uma fonte importante de minerais, 

vitaminas (em espe-

cial a vitamina C) e 

fibra que ajudam a 

reforçar o sistema 

imunitário. 

É desejável também 

aumentar o consumo 

de frutas, em especial aquelas com maior teor de 

vitamina C (laranja, tangerina, ananás, manga, 

kiwi, uvas) que ajudam a proteger o nosso orga-

nismo das infecções tão frequentes nesta altura 

do ano. 

Não nos podemos esquecer, apesar do frio, que 

é fundamental manter o nosso corpo hidratado. A 

necessidade de água do organismo é de cerca 

de 1.5litro/dia, considerando-se também os 

sumos de fruta naturais e os chás sem cafeína 

(tília, cidreira, lúcia-lima). 

Receitas sugeridas:  

Creme de abóbora e laranja  

( para 4 pessoas) 

Ingredientes 

 Casca de uma laranja 

 100g de cebola 

 1 colher de sopa de azeite 

 200g de courgette com casca 

 700g de abóbora 

 1L de água 

 Sal q.b. 

Preparação 

 Lavar e descascar os legumes e cortá-los 

em pedaços; 

 Picar a casca de laranja. Reservar; 

 Colocar numa panela o azeite e a cebola 

picada. Deixar refogar um pouco; 

 Adicionar a courgette, a abóbora, a casca 

de laranja reservada e a água a ferver; 

 Temperar com sal e deixar cozinhar cerca 

de 20 minutos; 

 Triturar os legumes até obter um   creme. 

Sopa verde de talos  

( o número de pessoas é variável, mediante a 

quantidade de talos disponíveis) 

Ingredientes 

 Água de cozedura de hortícolas 

 Talos de alface 

 Talos de brócolos 

 Talos de couves 

 1 Couve-flor 

 2 Chuchus 

 Amêndoa palitada q.b. 

 Azeite q.b. 

Preparação 

 Colocar numa panela os talos previamente 

lavados e cortados em juliana; 

 Descascar, lavar e cortar em pedaços os 

chuchus e a couve-flor; 

 Juntar a água de cozedura de legumes e 

deixar cozer; 

 Reduzir e preparando a puré; 

 Servir com algumas amêndoas e um fio de 

azeite. 

CUIDADOS DE SAÚDE: 

Notas  da Direcção 

Terminado mais um verão 

envergonhado que destruiu as 

perspectivas que muitas pes-

soas tinham de férias na praia, a 

vida continua na nossa Associa-

ção. 

Em Outubro retoma-se a veloci-

dade de cruzeiro, preparados 

para mais um ano de trabalho. E 

com ela retomam-se também os 

projectos em curso que as férias 

interromperam. 

Entre eles os que já referimos 

no n.º 1 do nosso jornal e que 

prometemos desenvolver: o da 

implementação do HACCP 

(Análise de Perigos e Controlo 

dos Pontos Críticos). Trata-se 

de um sistema preventivo e 

sistemático de controlo da segu-

rança alimentar que identifica, 

em todas as fases de produção, 

transformação e distribuição dos  

géneros alimentícios, os perigos 

específicos existentes em cada 

uma delas determinando as 

medidas preventivas e de con-

trolo para assegurar que os 

alimentos chegam com elevada 

segurança ao consumidor, 

beneficiando assim quer os 

nossos utentes quer o nosso 

pessoal. 

Note-se que, como acontece 

com o sistema de gestão da 

qualidade, este implica a partici-

pação activa e a colaboração de 

Cont…(página 2)  
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Sofia Sousa (nutricionista) 
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Colaboradores: 

Dia 15– Mónica Santos 

Dia 20– Idalina Santos 

Dia 26– M.Fátima Correia 

Dia 27– Ana Luisa 

Dia 30– M. Vitória 

 

Utentes: 

Dia 13– Guilhermina Rosa 

Dia 25– Emídia Lopes 

Dia 25– Emília Pitorro Cocheno 

Dia 25– Tomásia Bombarda 

Dia 27– Maria Gonçalves Nunes 

Dia 29– António Joaquim Filipe 

Dia 30– Armando Marques 

todo o Pessoal da instituição, que a não tem 

regateado. 

No dia 10 de Outubro vai realizar-se nova 

reunião com os familiares dos utentes. O 

objectivo da Mesa Administrativa é ouvir 

sugestões, criticas e reclamações que per-

mitam corrigir o que está mal, ou menos 

bem, e melhorar continuamente a qualidade 

dos serviços que prestamos. 

A Mesa Administrativa 

Setembro de 2014 

Com a participação de 14 utentes acompa-

nhados por duas colaboradoras e uma 

voluntária, realizou-se o Piquenique na 

Quinta Municipal de Subserra. Muita alegria 

e boa disposição, num local muito aprazível 

da nossa Freguesia. 

Com a participação de 12 utentes e 25 

crianças, acompanhados por duas colabora-

doras foi levada a efeito nas instalações  

Actividade Intergeracional com 

A.T.L da S.E.A. 

3 de Julho: 

da Associação.  

Esta actividade comportou trabalhos 

manuais, na criação de pregadeiras.. Umas 

boas horas de são convívio. 

 

No passado dia 26 de Julho realizou-se a já 

tradicional comemoração do Dia dos Avós.  

Com a presença de 40 idosos, alguns fami-

liares e um grupo de crianças, participaram 

na actividade realizada na Associação. 

A actuação do Rancho de Varinos de Vila 

Franca de Xira, abrilhantou a festa. 

 

 

Actividade Intergeracional com 

A.T.L da S.E.A. 

31 de Julho: 

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

Notas  da Direcção (cont.) 

Piquenique Quinta de Subserra 

2 de Julho: 

Dia dos Avós 

26 de Julho: 

Com a participação de 20 utentes e 15 crian-

ças, acompanhados por duas colaborado-

ras, uma voluntaria e uma Estagiaria, foi 

realizada nas instalações da AHCMA. 

Esta actividade comportou a realização de 

Jogos Tradicionais Portugueses. 

O reviver os jogos  que fizeram  parte da sua 

juventude e a transmissão dessa experien-

cia foi uma salutar actividade que envolveu 

os nosso idosos de uma forma muito proacti-

va. 

Actividades do Mês de Julho 


