
Objetivo geral: Manter os costumes e as tradi-

ções. 

Objetivo especifico: Promover o gosto pelos 

trabalhos manuais, pintura, colagem, modela-

gem e  desenvolver a Motrocidade fina.  

DIA 11: DIA DE S.MARTINHO: 

Objetivo geral: Incentivar a comemoração de 

datas festivas. 

Objetivo especifico: Manter tradições, promo-

ver o desenvolvimento cognitivo, e estimular 

reminiscências. 

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. 

 

DIA 1: DIA DE TODOS OS 

SANTOS: 

DIA 12: INÍCIO DA PREPARA-

ÇÃO DA QUADRA NATALÍCIA: 

Objetivo geral: Promover o gosto pela deco-

ração da Instituição. 

Objetivo especifico: Promover o gosto pelos 

trabalhos manuais, pintura e colagem. 

Desenvolver a Motrocidade fina. 

 

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 
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Alimentação no Natal 

É preciso estarmos atentos nesta época do ano 

para não cometermos excessos desnecessários 

na alimentação. 

Dicas para tornar o nosso Natal mais saudável 

Não é preciso deixarmos de comer os doces 

típicos desta quadra, mas temos de ter alguma 

moderação! O Natal só deve ser comemorado 

nos dias 24 (no jantar) e 25 (no almoço) e não 

uma semana antes e outra depois! 

É importante fazer uma boa gestão das quantida-

des de comida a preparar, para evitar sobras, 

que têm de ser comidas durante a semana que 

se segue. 

Evitar de estar mais de 3h-3h30m sem comer. 

Não se esqueça de fazer pequenos lanches entre  

as refeições principais para não chegar à ceia de 

natal com muita fome. 

Comece a ceia por um prato de sopa de legu-

mes, que contém muitas fibras dando-lhe uma 

sensação de saciedade mais rápida. 

No prato principal dê preferência ao bacalhau 

cozido; coma com acompanhamento de couves, 

cenoura, nabo e uma batata, todos cozidos e 

regados com um pouco de azeite. 

O peru assado pode ser uma boa escolha, pois 

todos sabemos que, as carnes de aves e os 

peixes devem ter o seu consumo privilegiado 

durante todos o ano. 

Substitua o sal nas confecções culinárias por 

especiarias e ervas aromáticas. 

Nas receitas as natas normais devem ser substi-

tuídas pela versão light, iogurte natural ou queijo 

fresco, reduzindo desta forma as calorias ingeri-

das. 

Beba bebidas alcoólicas com moderação, porque 

o álcool é o segundo maior fornecedor de calo-

rias, a seguir às gorduras. 

Prefira a fruta da época como sobremesa. Caso 

opte pelas sobremesas doces, limite o seu con-

sumo a pequenas porções. 

Experimente levar as rabanadas ao forno em vez 

de as fritas, reduzindo desta forma a quantidade 

de gordura adicionada. 

Se confeccionar doces que tenham de ser fritos, 

opte por utilizar óleo de amendoim, pois aguenta 

bem as altas temperaturas e degrada-se mais 

lentamente. 

Reduza a quantidade de açucar e girdura das 

receitas (em um terço ou até metade). Troque o 

leite gordo ou meio gordo indicado nas receitas 

por leite magro. 

No dia seguinte... 

Tome sempre o pequeno-almoço. Não fique mais 

de 3 a 3h e meia sem comer. Crie horários para as 

suas refeições, mesmo para os lanches intermé-

dios. 

Coma alimentos ricos em cálcio como o leite, 

iogurtes, queijo, amêndoas, avelãs e vegetais de 

folha escura. 

Beba cerca de 1,5L de água por dia. Inicie sempre 

o almoço e o jantar com uma sopa rica em legu-

mes. 

Não se esqueça da actividade física. No dia a 

seguir ao Natal, aproveite parte da manhã ou da 

tarde par dar uma caminhada. Vai sentir-se segu-

ramente melhor. Deveria fazê-lo diariamente 

durante pelo menos 30 minutos. 

Lembre-se que a importância do exercício físico 

está na regularidade com que é feito, e não na 

intensidade. 

Alterne o peixe com a carne, consumindo pelo 

menos 2 vezes por semana peixe gordo (salmão, 

atum, cavala). Dê preferência às carnes magras 

como o peru, coelho e frango, mas evite a pele. 

Diminua a adição de açúcar aos alimentos e deixe 

os refrigerantes e doces só para as festas. 

Diminua o consumo de sal, quer na confecção dos 

alimentos, quer no tempero de saladas e molhos. 

Faça diariamente a prova dos 5. Consuma pelo 

penos 5 doses de hortofrutícolas por dia (400g). 

Diversifique o tipo e cor dos hortofrutícolas que 

consome. 

Modere o consumo de gorduras e opte pelas mais 

saudáveis (azeite, que ajuda a baixar o colesterol 

LDL (mau) e a aumentar o colesterol HDL (bom). 

Escolha pratos cujo método culinário seja saudá-

vel como os assados tudo em cru, grelhados, cozi-

dos, estufados, caldeiradas e jardineiras. Modere 

a adição de gordura na preparação e evite os 

fritos. 

 

CUIDADOS DE SAÚDE: 

Notas  da Direcção 

E chegámos a Novembro. Esta-

mos a menos de um mês do 

Natal, a grande festa das famí-

lias. 

Também nesta casa, que pre-

tendemos constitua uma grande 

família, iremos celebrar as fes-

tas. 

Primeiro, a 13 de Dezembro, 

com uma sessão de variedades, 

à tarde, a que se seguirá um 

lanche ajantarado, para os nos-

sos utentes e todos os interve-

nientes no espectáculo. Depois 

dia 20, o tradicional almoço dos 

órgãos sociais com os Trabalha-

dores da Associação. Haverá, 

também, lembranças para os 

utentes, para os trabalhadores e 

seus filhos. Como o próximo 

número do nosso jornal dificil-

mente aparecerá antes das 

Festas aproveito para, desde já, 

endereçar a todos os membros 

desta grande família os melho-

res votos de Festas Felizes. 

Teve lugar, em 14 de Novem-

bro, a Assembleia Geral da 

Associação que aprovou o Pla-

no de Acção e o Orçamento 

para 2015. De salientar que, 

pela primeira vez, os valores 

orçamentados ultrapassam os 

dois milhões de euros. 

De referir, ainda, que foi publica-

do e entrou em vigor em 17 de 
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Colaboradores: 

Dia 29– Virginie Malta 

Dia 31– Sofia Gonçalves 

Dia 31– Gislane Leite 

Utentes: 

Dia 07– Joaquim Esteves 

Dia 12—Manuel Guerreiro 

Dia 14– Joaquim Morais 

Dia 28—Natividade T. Cunha 

Dia 29– António Marques 

Dia 30—Tomás Vicente 

 

Aniversários em Outubro 
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Colaboradores: 

Dia 05– Mónica Ribeiro 

Dia 06– Angela Volosciuc 

Dia 10– Ema Peniche 

Dia 14– M.Rosa Lopes 

Dia 16– Celestina Nunes 

Dia 17– Ana Paula Machado 

Dia 17– M. Manuela Carvalho 

Utentes: 

Dia 04– Quitéria Marques 

Dia 05—Manuel C. Sousa 

Dia 05– Francisco D´Aguiar 

 

Recordações 

- 3 - 

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

SAIDAS:  

ZONA RIBEIRINHA de Alhandra. 

PRAÇA 7 DE MARÇO. 

JARDIM BRÁS DE ALBUQUERQUE 

 

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Outubro 

Colaboradores da Associação ao longo dos tempos: 

DIA 1: DIA INTERNACIONAL 

DAS PESSOAS IDOSAS: 

Imagem da Mega Aula de Ginástica, em 

que participaram 45 utentes e 20 colabora-

dores da Associação, e ainda as classes 

de Ginástica da Prof.ª Sílvia Pires  com 15 

elementos da CURPIFA ( Alhandra) e 15 

elementos da ARPIA (Alverca do Ribatejo) 

NOS DIAS 7 E 8: IDA À FEIRA 

ANUAL DE VILA FRANCA DE 

XIRA: 

Visita à feira anual de Outubro em Vila 

Franca de Xira, em que participaram nos 

dois dias, 22 utentes e 4 colaboradoras.  

 

Notas da Direcção  

cont... pag1. 

Novembro o Decreto-Lei n.º 172-A/2014 

que revê e actualiza o Estatuto das 

IPSS, assunto a que voltaremos poste-

riormente. 

A Mesa Administrativa 

Novembro de 2014 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo atingido. Esta atividade foi uma 

vez mais  realizada nas instalações da 

Associação. 

 

 

 

 

DIA 16: DIA MUNDIAL DA ALI-

MENTAÇÃO: 

Este dia foi comemorado com a realização 

de jogos cognitivos em todas as salas da 

Instituição. Participaram 45 utentes.  

DIA 28: DIA NACIONAL DA 3ª 

IDADE: 

A comemoração deste dia Nacional da 3ª 

Idade, foi feita no dia 30 com um; 

ESPECTÁCULO COM O GRUPO 

DE CAVAQUINHOS DA ASSO-

CIAÇÃO DE REFORMADOS 

PENSIONISTAS E IDOSOS DE 

ALVERCA DO RIBATEJO:  

no refeitório da Associação, com todos os 

utentes, e colaboradores disponíveis, no 

espaço de tempo que medeia entre a hora 

do almoço e a hora do lanche. 

No final do espectáculo  foi servido um 

lanche.  

Esta iniciativa possibilitou uma vez mais, 

uma grande interação de todos os interve-

nientes; utentes da Associação, colabora-

dores, familiares e artistas. 

Estas fotografias são uma pequena homenagem a todos os nossos colaborado-

res. Representam uma parte muito importante do todo que é esta Instituição de 

Apoio aos Idosos. Sem eles nada seria possível fazer. 

A todos, bem hajam. 


