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CUIDADOS DE SAÚDE: 

Actividades Intergeracionais —  

Caminhos para a validação       

pessoal da pessoa idosa. 

“Eles estão bons?” 

“Eles?” 

“Sim, os idosos, estão bons?” 

Era assim que um dia de manhã, bem cedo, me 

abordava uma criança com quem me cruzava na 

rua. Eu seguia o caminho da instituição e aquele 

menino seguia o caminho da escola, para mais 

um dia de aulas. 

Respondi à questão dizendo que estavam ópti-

mos, e o menino seguiu o seu caminho tranquila-

mente. 

Desde há 8 anos que a nossa instituição lançou 

um projecto de actividades intergeracionais onde 

são desenvolvidas acções de intercâmbio entre 

os nossos utentes e os alunos do agrupamento 

de escola de Alhandra, Sobralinho e São João 

dos Montes e das IPSS de apoio à infância, des-

de o pré-escolar até ao 1º ciclo do ensino básico. 

O tema de cada acção vai variando, de acção 

para acção e de ano para ano, mas o objectivo 

último mantém-se, promover as competências 

relacionais entre as duas gerações, através do 

contacto entre os alunos e os nossos utentes. 

A promoção de espaços de encontro entre as 

crianças e os idosos da nossa instituição permite 

o convívio entre ambos os grupos geracionais, 

traduzindo-se em sentimentos de utilidade por 

parte dos idosos e contribui para a sensibilização 

dos mais novos para a problemática da pessoa 

idosa, constituindo um espaço de aprendizagem 

mútua. 

No fundo, o proporcionar de um contacto com as 

pessoas mais velhas, que até ensinam coisas, 

são simpáticas e contam anedotas, faz desmitifi-

car a imagem de um velho inválido, que não tem 

qualquer utilidade para a sociedade actual, que 

se protagoniza jovem e produtiva. 

Ano após ano o contacto mantém-se, e as crian-

ças continuam a surpreender-nos com as suas 

atitudes de interesse, preocupação e até curiosi-

dade… desde quererem saber se de facto antiga-

mente não havia televisão, até a perguntas sobre 

o funcionamento da instituição 

As acções em si variam, consoante a época do 

ano e a idade dos alunos, abrangendo desde tra-

balhos manuais a dinâmicas e jogos de grupo 

apoiados na criatividade da Educadora Social da  

instituição, que proporcionam o conviívio e o con-

tacto entre estas duas gerações tão afastadas na 

era. 

Quando é a nossa vez de ir a uma escola, traba-

lhar com uma turma específica, somos muito bem 

acolhidos, por vezes o grupo até apelida os nos-

sos utentes de “avós” e cada aluno na sua indivi-

dualidade faz questão de dizer que também tem 

uma avó no lar, ou que o avô já faleceu, ou que foi 

ao lar no ano anterior… 

Quando recebemos uma turma de alunos na nos-

sa instituição, o encanto é outro, pois junta-se a 

curiosidade e a euforia da saída da escola… e à 

tarde o lanche que, algumas crianças, com a sim-

patia de quem agradece um miminho que é dado, 

dizem ser “ o melhor lanche do mundo”, com cer-

teza semelhantes a outros, mas que aqui no lar se 

saboreia de maneira diferente.  

Para se conseguir concretizar estas acções é 

preciosa a colaboração das escolas mas também 

dos colaboradores da nossa instituição, notando-

se um reconhecimento dos benefícios para os 

nossos utentes na continuidade deste projecto ano 

após ano. 

Por vezes nota-se por parte dos professores aque-

le receio em fazerem uma pergunta da qual não 

querem ouvir  a resposta mais temida “ e o Sr. 

Joaquim? Este ano não veio?” “ e aquela senhora 

de olhos azuis, muito simpática?”. A recordação 

de um ou outro rosto é atraiçoada com a percep-

ção da inevitabilidade da morte: “ o Sr. Joaquim 

este ano foi a outra escola e a D. Maria, aquela 

senhora de olhos azuis muito simpática já fale-

ceu”. Um silêncio segue-se para quem não está 

acostumado a lidar com a morte de forma 

“habitual”. 

Para quem trabalha na instituição, a perda e o 

consequente luto daquele utente, é algo que pro-

cessamos muitas vezes num rápido desabafo com 

uma colega. Aqui a morte é elaborada com a aju-

da de muitos processos psicológicos, muitas ve-

zes defensivos, o afastamento, a negação o evita-

mento do assunto…. Modos de autoprotecção que 

a nossa mente descortina. 

E então de que vale a pena todo este investimen-

to, estas actividades, se as pessoas podem passa-

do um mês, morrer? 

Talvez a um nível exclusivamente economicista, 

esta noção obrigasse a um .. Continua na pag. 4 
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Janeiro. Começou um novo ano. 

Pela frente 365 dias de trabalho, 

de preocupações, de aborreci-

mentos.  

Mas também de satisfação e de 

alegria. Sim, porque numa casa 

com a dimensão desta, com 

cerca de 190 utentes, 102 traba-

lhadores e que movimenta mais 

de dois milhões de euros, tam-

bém há motivos de satisfação: a 

introdução de melhorias no 

serviço que prestamos, a con-

clusão de trabalhos iniciados e, 

acima de tudo, a satisfação dos 

nossos utentes. 

Neste início de ano gostaríamos 

de realçar aqui a excelente 

colaboração de algumas volun-

tárias (muito poucas, infelizmen-

te!) que arranjam o cabelo das 

nossas utentes ou realizam um 

excelente trabalho de animação 

que completa, e bem, o que de 

há anos se vem realizando na 

nossa instituição. Para elas o 

nosso agradecimento. 

De realçar ainda a disponibilida-

de alguns Grupos Musicais e de 

folclore que tem actuado nas 

nossas festas e nas pequenas 

sessões de animação que pro-

curam trazer um pouco de varie-

dade e distracção às tardes dos 

nossos utentes. 

Continua na pág. 4 
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DIA 6: DIA DE REIS: 

Objectivo geral: Comemorar datas festivas. 

Objectivo especifico: Promover o convívio 

intergeracional .  

Vinda de um Grupo de Crianças à Associação 

para cantar as Janeiras e Tarde animada com 

o Grupo de Teatro da CURPIFA. 

Notas  da Direcção:  

continuação da pág. 1. 

De entre todos seja-nos permitido des-

tacar, até pela frequência com que o 

faz, a colaboração do grupo “Melodias 

de Sempre” da CURPIFA. 

A todos bem hajam. 

Bom Ano para todos. 

CUIDADOS DE SAÚDE: 

continuação da pág. 1. 

desinvestimento nas pessoas mais 

velhas. 

A nível humano, a pessoa idosa é sem-

pre uma pessoa, que merece todo o 

investimento. E se o contacto com as 

crianças, para aquele utente, é significa-

tivo e lhe confere sentido e significado à 

continuidade da vida, se lhe dá uma 

noção de utilidade, se proporciona mo-

mentos de descontracção, então, faz 

todo o sentido encher o coração dos 

idosos com o sorriso contagiante das 

crianças. 

Sónia Nascimento (Psicóloga Clínica) 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos. 

Objectivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

DE 07 a 31: RETIRAR DECORA-

ÇÕES DE NATAL: 

Objectivo geral: Desmanchar as decorações 

de Natal. 

Objectivo especifico: Incentivar os utentes 

na participação da desmontagem.  

DIA 14: CAMINHADA SOLIDÁ-

RIA NA ZONA RIBEIRINHA COM 

OS FAMILIARES: 

Objectivo geral: Incentivar as famílias a 

participar nas actividades. 

Objectivo especifico: Promover a interacção 

entre os utentes, familiares e colaboradores.  

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 Janeiro de 2015 
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Colaboradores: 

Dia 27– Ana Célia 

Dia 27– M. Conceição Ângelo 

Dia 30– Elisabete Rato 

Utentes: 

Dia 17—Lucília Conceição Amaral 

Dia 21– Natália da Nazaré 

Dia 26—Amélia Caetano Cocheno 

Dia 27—Cesaltina das Dores 

Dia 28– Aurélia Valada 

 

Aniversários em Dezembro 
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Colaboradores: 

Dia 01– Arminda Pinheiro 

Dia 02– Stela Costa 

Dia 04– Silvina Santos 

Dia 21– Rute Ferreira 

Dia 22– Sónia Pedro 

Dia 23– Enfª Gisela 

Dia 24– Isabel Gonçalves 

Utentes: 

Dia 01– Maria Patrício Romão 

Dia 02– Natalina Rodrigues 

Dia 08– Francelina Carlos 

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

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Dezembro 

Dia 2-Na Associação—”Escola 

das Meninas”  

Participaram 8 utentes e 22 crianças. 

Dia 2—Na Associação -”Escola 

do Castelo”  

Participaram 6 utentes e 24 crianças. Foi 

organizado um lanche para todos. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objetivo atingido. Esta atividade foi uma 

vez mais  realizada nas instalações da 

Associação. 

DIA 1 a 3: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS: 

“Enfeites de Natal”  

Dia 1-No Colégio “O CoCas”  

Participaram 4 utentes e 45 crianças.  

Dia 3—Na Associação—”Escola 

das Meninas”  

Participaram 7 utentes e 21 crianças. 

Dia 3—Na Escola do Sobrali-

nho  

Participaram 4 utentes e 48 crianças.  

DIA 4: BOCCIA: 

Participaram  6 utentes ( 1 equipa de 4 e 2 

individualmente ) a Educadora Social e a 

Prof. Sílvia Pires 

DIA 7: CIRCO CARDINAL: 

Actividade levada a efeito em Lisboa, partici-

param 6 utentes, a Educadora Social e a 

Ajudante de Acção Directa.   

DIA 13: FESTA DE NATAL: 

No Salão Polivalente da Associação, reali-

zou-se mais uma Festa de Natal.   

DIA 17: FORMAÇÃO SOBRE 

“ÉTICA” E “TEATRO”: 

Formadora Dr.ª Maria de Lurdes, participa-

ram 53 utentes  e a Educadora Social. 

TEATRO—Participaram 13 utentes e 4 cola-

boradoras da Associação. 

DIA 20: ALMOÇO DE NATAL: 

Dos membros dos Órgãos Sociais com todo 

os Colaboradores da Associação. 

Comemorar o Natal em conjunto e com isso 

criar momentos de convívio e homenagear o 

trabalho desenvolvidos pelos colaboradores 

durante o corrente ano. 

Recordações 
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Almoço de Natal—13 Dezembro de 2014 


