
Objetivo geral: Saída ao exterior da Associa-

ção. 

Objetivo especifico: Proporcionar o contacto 

com a comunidade o convívio e a mobilidade. 

No dia 8: REINÍCIO DA ACTIVI-

DADE FÍSICA: 

Às 2ª e 4ª feiras das 13h30 às 15h30. 

Nas instalações da Associação. 

De 8 a 14 : COLÓNIA DE FÉRIAS 

EM SUB-SERRA: 

Objetivo geral: Dar a conhecer os espaços 

verdes do nosso concelho. 

Objetivo especifico: Proporcionar o convívio, 

Notas  da Direcção  

cont... pag1. 

Mas, com maior ou menor dificuldade 

não deixaremos de preparar o Orça-

mento e o Plano de Acção para 2015, a 

ser apresentado em assembleia que 

terá lugar em 14 de Novembro. 

A Mesa Administrativa 

Outubro de 2014 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos. 

Objetivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motrocidade fina. 

Atividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

SAIDAS DURANTE O MÊS:  

ZONA RIBEIRINHA de Alhandra. 

PRAÇA 7 DE MARÇO. 

JARDIM BRÁS DE ALBUQUERQUE. 

o contacto com a natureza, a mobilidade e 

a experiência de ter férias, para alguns dos 

nossos idosos. 

DIA 10: Piquenique em Sub-

Serra—Visitar colegas na coló-

nia de férias: 

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.  

Dia 24: Piquenique no Forte:  

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. 

 

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 Setembro 
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Nesta Edição: 
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A Saúde do Idoso 

Olhando as estatísticas constatamos o facto de 

que a maior longevidade humana é uma realida-

de actual. Realidade que resulta, sem dúvida, 

dos programas sociais e de saúde postos em 

prática nos últimos vinte anos. 

Não podemos esquecer, contudo, que associada 

a esta maior longevidade se verifica, mais cedo 

ou mais tarde, um aumento de situações crónicas 

incapacitantes, com problemas de dependência 

e / ou défice funcional, que conduzem à necessi-

dade de suporte familiar, social e de saúde. 

Viver mais não significa melhoria da qualidade no 

final da vida, daí a premência de encontrarmos 

respostas atempadas para as necessidades de 

modo a que o idoso possa viver com qualidade o 

maior tempo possível. 

Enquanto o idoso mantiver a sua autonomia deve 

manter-se integrado no seu meio familiar e 

social. É nossa 

responsabilidade 

promover essa 

indep end ênc i a 

enquanto possí-

vel e, para tal, 

d ever ão s er 

implementadas 

medidas que, por 

um lado, procu-

rem retardar a 

sua perda e, por 

outro, permitam 

recuperar as 

suas capacida-

des. 

A autonomia, tal 

como propõe a 

O r g a n i z a ç ã o 

Mundial de Saú-

de (1984), “ é aquela condição que lhe permite 

(ao idoso) desenvolver diversas funções da vida 

diária sem depender de ninguém”. 

Dificilmente o idoso aceita o seu estado de 

dependência, frequentemente nega a necessida-

de de ajuda para satisfazer as necessidades 

essenciais da vida diária. 

Frequentemente notamos a sua recusa em acei-

tar ajuda nas entrelinhas das suas conversas. 

Com a chamada de atenção para as suas quei-

xas físicas (…”não consigo andar como andava”, 

“não tenho apetite”, “dói-me aqui e acolá (“..”) 

procuram esconder o seu “sofrimento psíquico” 

resultante da não aceitação do envelhecimento 

com dependência / perda de autonomia. 

Sem dúvida alguma que têm, na sua maioria, pro-

blemas físicos evidentes relacionados com os 

anos de vida e muitas vezes agravados pela falta 

de condições socioeconómicas sendo, no entanto, 

os mais preocupantes os que afectam a sua saúde 

mental manifestados por frases como “quero mor-

rer”, “estou cá a mais”, “Deus devia levar-me”…       

Enquanto possível o idoso deve manter-se no seu 

meio familiar, sobretudo se é autónomo. 

Enquanto institucionalizado tem de haver, por 

parte dos responsáveis, uma aposta na 

“independência” tanto quanto possível, para as 

suas actividades da vida diária. Apostar no seu 

autocuidado pessoal, na execução de tarefas sim-

ples, em actividades como música, ginástica, pin-

tura e outras artes, preferencialmente em grupo 

pois o isolamento é mau companheiro para o ido-

so. 

A existência de um Médico de Família que acom-

panhe o idoso é importantíssima mas é necessário 

que ele, além de se preocupar com os aspectos 

físicos, se preocupe também, com a saúde mental 

e que o doente veja o médico como um amigo, um 

confessor a quem pode fazer as suas “queixas” 

verdadeiras e não físicas. 

Uma instituição tem de ser um lugar onde o idoso 

se sinta bem, se sinta como em casa, entre ami-

gos e familiares. 

CUIDADOS DE SAÚDE: 

Notas  da Direcção 

Este número do nosso Jornal, 

embora relativo ao mês de 

Setembro é publicado já na 

segunda quinzena de Outubro. 

Nesta altura está já em prepara-

ção o Plano de Acção e o Orça-

mento para 2015, exercício 

sempre difícil, ainda mais agora 

quando o futuro é imprevisível 

pois se desconhecem as orien-

tações do Governo para o Sec-

tor Social. 

Sabe-se entretanto que o sector 

solidário e o governo preparam 

um Protocolo de Cooperação 

Global. 

Pela primeira vez este protocolo 

será global isto é, comum a 

todas as instituições deste sec-

tor. 

O que ele trará de novo desco-

nhece-se bem como se desco-

nhece a data a partir da qual 

estará em vigor. 

Entretanto entrou em vigor em 1 

de Outubro a nova renumeração 

mínima garantida — 505,00€ 

que vem acarretar dificuldades 

às instituições e são muitas, que 

pagavam a renumeração míni-

ma anterior, o que felizmente, 

não é o nosso caso. 

De qualquer modo este é um 

exemplo de dificuldades surgi-

das a meio de um ano e que 

eram imprevisíveis. 
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Colaboradores: 

Dia 02– São Araujo 

Dia 06– Paula Santos 

Dia 13– Justina Esteves 

Dia 18– Fátima Lamelas 

Dia 22– Fátima Rodrigues 

Dia 29– Cristina Pinto 

Utentes: 

Dia 01– Georgete Teixeira 

Dia 03– Madalena Ferreira 

Dia 15– M. Jesus Serrano 

Dia 21– Custódia Maria 

 

 

 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo atingido de dar a conhecer o Mês 

em que estamos, trabalhando a memoria 

recente. 

Esta atividade foi realizada nas instalações 

da Associação. 

Com a participação de 15 utentes, e uma 

Estagiaria, tiveram início as aulas de danças 

Sevilhanas.  

O Grupo apresentar-se-á internamente nas 

festas de Natal 2014. 

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

Piquenique no PALÁCIO DO 

SOBRALINHO 20 de Agosto: 

SAIDAS:  

ZONA RIBEIRINHA de Alhandra. 

PRAÇA 7 DE MARÇO. 

JARDIM BRÁS DE ALBUQUERQUE 

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Agosto 
1 de Maio de 2006 3 de Junho de 2006 

24 de Abril de 2013 

8 de Outubro de 2012 8 de Fevereiro de 2013 

Aulas de dança 

11 de Agosto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a participação de 14 utentes acompa-

nhados por duas colaboradoras e uma volun-

tária, realizou-se um Piquenique no Palácio 

do Sobralinho. Muita alegria e boa disposi-

ção, num local muito aprazível.. 


