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APOIO À COMUNIDADE: 

Tem a nossa Associação como missão a protec-

ção dos cidadãos na velhice e a criação e desen-

volvimento de outras modalidades de Acção-

Social que correspondam a reais necessidades 

da População. 

No prosseguimento da sua Missão e estando 

esta Instituição sempre atenta aos problemas 

sociais e à tendência crescente das dificuldades 

de algumas Famí-

lias, especialmen-

te em Alhandra, 

S. João dos Mon-

tes e Calhandriz e 

com o objectivo 

de colmatar, mes-

mo parcialmente, 

as suas necessi-

dades mais pre-

mentes foi criado 

em 2006 com o 

auxílio do Banco 

Alimentar, o 

Apoio Alimentar a 

famílias carencia-

das. 

Este projecto 

encontra-se, hoje, 

integrado na ac-

ção da Comissão 

Social da União 

de Freguesias de 

Alhandra, S. João 

dos Montes e 

Calhandriz, contando com o apoio de parceiros 

sociais como a Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira, que neste momento contribui com 50 

cabazes para as 89 famílias que apoiamos.  

Uma vez que antes da união das freguesias já 

apoiávamos cerca de 15 famílias na Freguesia 

do Sobralinho, após a União, as famílias já apoi-

adas continuaram a contar com o nosso apoio. 

Este serviço da Instituição é cada vez mais pro-

curado. Por isso concorremos através do Institu-

to da Segurança Social local ao FEAC – Fundo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Europeu de Auxilio aos Carenciados para que 

possamos receber alimentos provenientes da 

União Europeia. Só deste modo poderemos dar 

respostas àqueles que mais necessitam. 

Neste momento a Associação apoia 89 Famílias 

no total de 216 pessoas das quais 65 são crian-

ças. 

Este serviço da Instituição conta com a colabora-

ção da técnica da União das Freguesias de Alhan-

dra S. João dos Montes e Calhandriz para a selec-

ção das famílias 

mais necessita-

das.  

Para que a res-

posta da Institui-

ção seja justa e 

profissional para 

os que a procu-

ram, o serviço 

rege-se por um 

Regulamento e a 

selecção é rigo-

rosa e de acordo 

com critérios já 

definidos por 

outros parceiros 

e pela lei em 

vigor. 

Sempre a cami-

nhar no sentido 

de crescer, de-

senvolver e apoi-

ar pessoas a 

nossa Instituição 

procura respon-

der da melhor forma possível aos que dela neces-

sitam, porque o desenvolvimento social reflecte o 

objectivo central de igualdade de oportunidades e 

garantia de condições de vida dignas e direitos de 

cidadania para todos.  

Assim vamos fazendo o nosso caminho.  

   “O caminho faz-se caminhando …”. 

  Vanda Alvega 

                  A.H.C.M.A 

Notas  da Direcção 

Deixamos hoje os serviços de 

apoio para tratarmos de uma 

das actividades da nossa Asso-

ciação: O Apoio Social à Comu-

nidade. Uma actividade, que 

pese embora  o apoio do Banco 

Alimentar Contra a Fome e da 

Câmara Municipal de Vila Fran-

ca de Xira, se traduz em prejuí-

zo sistemático para a Institui-

ção.  

Mas que fazer quando nos 

batem à porta a solicitar ajuda? 

Há muita gente que chama a 

esta acção “CARIDADEZINHA” 

Que deve ser substituída por 

políticas que garantam o pleno 

emprego, aumentos salariais e 

melhoria do estado social. Têm 

razão, sem dúvida! Só que, até  

que isso possa acontecer, 

aqueles que já hoje passam 

fome morrerão por causa dela. 

A opção não é, assim, difícil; 

continuaremos a apoiar, na 

medida das nossas possibilida-

des e com apoio dos nossos 

parceiros, os carenciados que 

nos procurem e que, de facto, 

sejam necessitados.  

Só mais uma nota. Neste mês 

de Maio comemorou-se o dia 

da Associação com uma festa 

dedicada  aos Utentes e seus 

familiares seguida de um almo-

ço, já no dia 6 de Junho, que 

juntou os membros dos órgãos 

sociais e o Pessoal  numas 

horas de são convívio e anima-

ção.       Continua na pag. 4 
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Notas da Direcção 1 

Objectivo geral: Crianças e idosos vão criar 

em conjunto um animal da quinta. 

Objectivo especifico: Convívio Intergeracio-

nal. Troca de experiências entre as crianças 

e os utentes. Promover e desenvolver com-

petências entre gerações. 

 

DIA 3: DIA DA MÃE: 

Objectivo geral: Incentivar a comemoração 

de datas festivas. 

Objectivo especifico: Promover o desenvolvi-

mento cognitivo. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

DIA 13: DIA DA ESPIGA:  

Objectivo geral: Comemorar datas festivas. 

Objectivo especifico: Promover as tradições. 

Sensibilizar os idosos pelos encontros com a 

natureza. 

DIA 15: DIA DAS FAMÍLIAS - 

TORNEIO DE BÓCCIA: 

Objectivo geral: Jogar Bóccia com os familia-

res. 

Objectivo especifico: Desenvolver competên-

cias entre os utentes e os familiares. Dar a 

conhecer o jogo do Bóccia. 

Actividade a ser realizada na Associação. 

Notas  da Direcção 

Continuação da pag. 1 

No próximo mês retomaremos neste 

Jornal a apresentação dos serviços da 

nossa Associação.                                  

A Mesa Administrativa 

 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos, orientar os utentes no 

tempo. 

Objectivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

 

DIA 4 e 11: ACTIVIDADES 

INTERGERACIONAIS - 4ª AC-

ÇÃO - ANIMAIS DA QUINTA:  

 

DIA 30: DIA DA ASSOCIAÇÃO: 

Objectivo geral: Comemorar o Dia da Asso-

ciação. 

Objectivo especifico: Promover o gosto pela 

comemoração de dias festivos. Promover o 

convívio sénior. 

Actividade a ser realizada na Associação. 

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 Maio de 2015 
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Aniversários do  Mês de 

Abril 
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Colaboradores: 

Dia 03 - Ana Paula Russo 

Dia 09 - Susana Ferreira 

Dia 10 - Licínia Oliveira 

Dia 17 - Maria Adélia Saraiva 

Dia 21 - Ana Cristina Ralha 

Utentes: 

Dia 01 - José Correia 

Dia 02 - Felismina Alves 

Dia 04 - M. Isabel Neves 

Dia 10 - Esmeralda Silva 

Dia 14 - António Cochicho 

Dia 15 - Magna Bértolo 

Dia 19 - Artur Gonçalves 

Dia 26 - M. Deolinda Barbosa 

Dia 28 - Lídia Boloca 

Dia 28 - Fernando Costa 

Actividades levadas a efeito durante o  Mês de 

Abril 

A decoração das salas com motivos alusi-

vos à Páscoa, foi efectuada durante este 

dois dias, por um grupo de utentes, com o 

apoio da animadora Social D. Adélia. 

DIA 7: DIA MUNDIAL DA SAÚ-

DE:  

Na Praça 7 de Março em Alhandra,  a 9 

utentes de Centro de Dia, foram efectuadas 

medições, da Tensão Arterial, Diabetes e 

Colesterol, pelos profissionais do Centro de 

Saúde de Alhandra. 

DE 8 a  22: PREPARAÇÃO E 

ELABORAÇÃO DE JOGOS:  

Esta actividade foi realizada na Associação 

pelos nossos utentes, e  consistiu em pre-

parar os Jogos para as actividades que se 

vão realizar no dia 21. 

DIA 15: BÓCCIA SÉNIOR- IN-

TER-INSTITUIÇÕES:  

Realizou-se na Associação, com a partici-

pação da nossa equipa. composta por 6 

utentes, e a participação da equipa dos 

idosos da Casa de S. Pedro de Alverca do 

Ribatejo. 

DIA 21: LEMBRAR ABRIL: 

Esta comemoração foi realizada na Praça 7 

de Março em Alhandra, com actividades 

alusivas ao 25 de Abril, com parcerias da 

Junta de Freguesia de Alhandra e Associa-

ANIMAÇÃO INCLUSIVA: 

Integradas nas actividades de animação 

constantes do Plano Anual a Associação 

realiza, com a colaboração voluntária de uma 

Animadora, três dias na semana, as seguin-

tes acções de animação/estimulação:     

- Conversas informais, personalizadas e em 

grupo, dirigidas aos utentes de Lar e Centro 

de Dia;                                                                      

- Teatro de improviso, com base em histórias 

do dia a dia e outras, realizadas nas diferen-

tes salas de estar e transversais a todos os 

utentes;                                                                        

- Visionamento de pequenos filmes musica-

dos, de animação e multicolores, projectados 

na sala polivalente e no refeitório, com recur-

so ao Data Show. Actividade direccionada a 

todos os utentes;                                                 

-  Navegar na internet, mormente no Youtube, 

para pesquisa de músicas e orquestras dos 

anos 60 e 70 do século passado. Acção  

conduzida para um público específico, conhe-

cedor e apreciador de música e afins;                      

- Acompanhamento em passeios e caminha-

das ao exterior, onde também participam 

utentes em cadeira de rodas.  

DIA 1 e 2: DECORAÇÃO DA PÁS-

COA:  

ção de Artesãos de Alhandra. Participação 

também de muitas dezenas de crianças das 

escolas de Alhandra.  

DIA 23: FESTA DA FLOR: 

Esta actividade foi realizada em Vila Franca 

de Xira, pela Câmara Municipal, no Pavi-

lhão do Cevadeiro, com a presença das 

organizações de apoio aos idosos do Con-

selho de Vila Franca de Xira 

DIA 25: BANDA DE MÚSICA DA 

SOCIEDADE EUTERPE ALHAN-

DRENSE: 

Integrada nas festas da comemoração do 

25 de Abril de 1974, a Banda de música da 

Sociedade Euterpe Alhandrense, apresen-

tou cumprimentos à nossa Associação, na 

presença dos nossos utentes e dos mem-

bros dos Órgãos Sociais. 

 Apoio à Comunidade                                                                                              

Instituições participantes em campanhas de ajuda comunitaria 
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