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CUIDADOS DE SAÚDE: 

A fisioterapia na instituição 

 A fisioterapia surgiu na Instituição em 1998 por 

iniciativa de uma Mesa Administrativa presidida 

pela Provedora Lídia Luís Brandão Soares, face 

à necessidade de proporcionar aos utentes um 

mais completo serviço . 

O objectivo da criação do serviço de fisioterapia 

foi, e é ainda o de promover, manter e restituir o 

máximo de capacidade funcional do ciclo de vida, 

quando o movimento e a função estão compro-

metidos pelo envelhecimento, lesão, doença ou 

factores ambientais. 

Inicialmente o serviço de fisioterapia tinha uma 

só fisioterapeuta, Ana Cristina Nobre Sesões, e 

funcionava apenas uma manhã por semana. 

Em 1999 e face ao aumento de utentes necessi-

tados destes serviços foi admitida a fisioterapeu-

ta Susana Ferreira, alargando-se o espaço de 

funcionamento e, aumentando-se também, pro-

gressivamente a carga horária, o número de 

profissionais e a aquisição de novos equipamen-

tos terapêuticos por forma a melhorar a qualida-

de e a quantidade dos cuidados prestados. 

A fisioterapia ampliou também a sua área de 

intervenção, passando a receber no serviço uten-

tes em regime de Centro de Dia e, posteriormen-

te, utentes em processo de reabilitação. 

 

Em 2013, e fruto da colaboração com o Instituto 

do Emprego e Formação Profissional e com a 

APEDV - Associação Promotora de Emprego de 

Deficientes Visuais, iniciou-se a realização de 

estágios curriculares de técnicos auxiliares de 

fisioterapia, tendo como objectivo a integração de 

jovens com deficiência no mercado de trabalho. 

Hoje o serviço de fisioterapia funciona de segunda 

a sexta-feira, das 08h00 às 13h30, com uma equi-

pa de três elementos efectivos; 

  - Fisioterapeuta Susana Ferreira,  

  - Fisioterapeuta Mónica Ribeiro, 

  - Técnica Auxiliar de Fisioterapia, Cristina Pinto,  

além da Estagiária Bethanya Dias, 

que todos os dias dão um pouco de si, procurando 

a melhoria e o sorriso dos nossos utentes. 

A equipa de fisioterapia prestou 2940 horas de 

trabalho durante o ano de 2014, tendo realizado 

9350 tratamentos. 

Susana Ferreira, Fisioterapeuta 

Notas  da Direcção 

Março. Mês de muitas activida-

des na nossa Associação. Para 

além daquelas destinadas , em 

primeiro lugar, aos nossos 

utentes e que são referidos na 

2ª página deste jornal, tivemos, 

a nível social, a reunião da 

Comissão Consultiva e a As-

sembleia Geral Ordinária que 

apreciaram e aprovaram o 

Relatório e Contas relativo ao 

exercício de 2014 e a proposta 

de alteração dos Estatutos, 

tornada obrigatória face à alte-

ração do Estatuto das IPSS. 

A Comissão Consultiva é um 

órgão de consulta da Mesa 

Administrativa, que é chamada 

a pronunciar-se sempre que 

esta o entenda por necessário 

ou conveniente e, obrigatoria-

mente  sobre o Plano de Activi-

dades, o Orçamento, o Relató-

rio de Gestão e as Contas, 

antes de estes documentos 

serem submetidos à assem-

bleia geral.  

Constituída pelos ex-

Provedores e Vice-Provedores, 

pelos Presidentes da Mesa da 

Assembleia Geral e do Conse-

lho Fiscal, é um órgão impor-

tante na manutenção do equilí-

brio das actividades da Associ-

ação. 

Em Março estivemos presentes 

em duas reuniões da Rede 

Social, preparatórias da actua- 
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Agenda de Março  4 

DIA 8: DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER:  

Objectivo geral: Incentivar os utentes a come-

morar dias festivos. 

Objectivo especifico: Promover o desenvolvi-

mento cognitivo. Incentivar o gosto por traba-

lhos manuais promovendo a estimulação da 

motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DE 16 a 20: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS—CHEGADA 

DA PRIMAVERA:  

Objectivo geral: Comemoração da Primavera; 

Plantar sementes em conjunto com as crian-

ças. 

Objectivo especifico: Convívio intergeracional 

troca de experiências entre as crianças e os 

utentes. 

Promover e desenvolver competências entre 

gerações. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DIA 19: COMEMORAÇÃO DO 

DIA DO PAI:  

Objectivo geral: Promover o gosto pela come-

moração de dias festivos. 

Objectivo especifico: Estimulação cognitiva 

dos participantes. Incentivar à prática de jo-

gos de estimulação físico-cognitivo. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

Notas  da Direcção:  

continuação da pág. 1. 

lização do Plano de Desenvolvimento 

Social do concelho em que foram trata-

dos os temas relacionados com a pro-

blemática dos idosos e de desemprego 

e desempregados. 

No dia 30 tivemos ainda a visita, a nos-

so convite, da Senhora Vereadora Fáti-

ma Antunes responsável pelo pelouro 

Social da CMVFX. 

E foi o mês de Março. 

A Mesa Administrativa 

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 23 a 31: PREPARAÇÃO DA 

QUADRA PASCAL— DECORA-

ÇÃO DAS SALAS DA INSTITUI-

ÇÃO:  

Objectivo geral: Incentivar  à comemoração 

de dias festivos. 

Objectivo especifico: Promover o gosto pe-

los trabalhos manuais e pintura. Desenvol-

ver a motrocidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instalações 

da Associação. 

DIA 30: GRUPO DE INTERVEN-

ÇÃO CINOTÉCNICO DA GNR : 

Objectivo geral: Dar a conhecer o Grupo de 

Intervenção Cinotécnico da GNR. 

Objectivo especifico: Convívio intergeracio-

nal entre as crianças os utentes e os cães 

da Guarda Nacional Republicana. 

Actividade a ser realizada nas instalações 

da Associação com a colaboração e partici-

pação de crianças do ATL da Sociedade 

Euterpe Alhandrense. 

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de 

Alhandra 

Lar de idosos—Centro de Dia—Apoio Domiciliário 
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Rua Salvador Marques, 22 
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Utentes: 

Dia 04 - Mariana Lopes Santos 

Dia 09 - Emília Ferreira 
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Colaboradores: 

Dia 02 - Ana Maria Amorim 

Dia 04 - Ana Sofia Sousa 

Dia 10 - Noémia Coelho 

Dia 10 - Ernestina Gamboa 

Dia 25 - Inês Lúcio 

 

 

Utentes: 

Dia 20 - António Martinho Oliveira 

Dia 24 - Ricardina Antunes 

Dia 26 - Guilhermina Conceição 

Dia 27 - Maria Luísa Belo 

Dia 27 - Conceição Piedade Eleutério 

 

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

Actividades levadas a efeito durante o Mês de Fevereiro 

DIA 13: DESFILE DAS ESCO-

LAS:  

Na Praça 7 de Março. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Esta actividade foi realizada nas instalações 

da Associação. 

DE 01 a 12: PREPARAÇÃO DO 

CARNAVAL:  

DE 09 a 12: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS—MÁSCARAS 

COLORIDAS:  

DIA 16: BAILE DE CARNAVAL: 

Esta actividade foi realizada nas instalações 

da Associação 
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Utentes: 

Dia 16 - Marta Silva 

Dia 17- José Lopes Ferreira 

 

 

 

 

 


