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O  Actual Mandato da Mesa 

Administrativa cumpre-se 

no final de 2018; o Provedor , há 11 anos, 

entende ter toda a legitimidade institu-

cional e pessoal para realizar uma avalia-

ção do funcionamento e gestão da Santa 

Casa; assim, sempre pautado por eleva-

dos níveis de rigor, honestidade e trans-

parência de processos, sedimentados em 

laços afectivos de humanismo e solidarie-

dade cristãs, se foi dia a dia fazendo 

Misericórdia apesar das reiteradas mano-

bras internas e externas de lhe encurta-

rem os mandatos; a última eleição foi 

disso paradigma com a maior presença às 

urnas, expressa em 113 votos a favor; 

conferiu-se ao pilar canónico da Santa 

Casa, o valor e o relevo que marcaram a 

sua Vida, desde a criação em 1563, 

emprestando aos inerentes actos afins, 

na Igreja da Misericórdia e no Santuário 

do Senhor Jesus da Boa Morte, o prestí-

gio e a dignidade merecidas e exigidas. 

 

Ao ano de 2016, o do pior resultado ope-

racional, seguiu-se o actual, em que devi-

do a consistentes medidas e políticas 

reformuladoras da gestão de Custos, os 

efeitos estão aí, com um salutar equilí-

brio financeiro, institucionalmente san-

cionado, que importa com perseverança  

preservar; a recente aprovação da Unida-

de de  Cuidados Continuados Integrados 

(UCCI), para 136 camas, aguarda agora a 

fase mais difícil da sua implementação, a 

do investimento financeiro a obter ( cer-

ca de 5 milhões de euros), em bases de 

rigor, credibilidade e solidariedade insti-

tucional, que garantam a revitalização do 

nosso Hospital e da Economia local; em 

2018, haverá eleições para os Corpos 

Sociais, e à Santa Casa só deve concorrer, 

quem única, exclusiva e ajuramentada-

mente a queira e manifeste desejar Ser-

vir!; os interesses pessoais e/ou de negó-

cios às  claras ou encapotadamente tem 

de ficar à porta da Assembleia de Voto; 

Deus e os Irmãos da Irmandade da Mise-

ricórdia, são os únicos guardiões de que 

assim continuará a ser, honrando, defen-

dendo e prestigiando a Nossa Misericór-

dia, mais uma vez tão humanitária e soli-

dária no apoio a Comunidades devasta-

das pelos incêndios. 

Ciclicamente, nas Organizações e Institui-

ções ocorrem fenómenos perversos, 

estudados em Ciência Política, de captura 

do Poder, assumindo-se os seus agentes 

como “ donos disto tudo!” 
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“Dar de si antes de pensar em si”* 

SOLIDARIEDADE 

C 
orria o ano de 1901, quando um grupo 

de cidadãos Vila-Franquenses, decidiu, 

por subscrição pública, edificar a Praça 

de Toiros Palha Blanco, com a finalidade 

de angariação de fundos, para a construção de um 

Asilo-Creche, a que deram o nome de Afonso de 

Albuquerque. 

Foi no ano de 1932, que outro grupo de Vilafran-

quenses,  no qual se destacava José Vanzeller  

Pereira Palha, idealizou o Colete Encarnado, com o 

nobre objectivo de angariar fundos para a aquisi-

ção de um carro para os Bombeiros Voluntários de 

Vila Franca de Xira. 

Foram actos de solidariedade com um fim social, 

para  ajudar os que mais necessitavam. 

Se o primeiro ainda é hoje uma fonte de receita 

para a SCMVFX – sua proprietária – o segundo, não 

deixando de ser importante à época, deixou-nos a 

marca da sua Identidade. 

Vem isto a propósito de actos de Solidariedade 

hoje praticados, que nos trazem aqui, para conhe-

cermos melhor uma realidade que, por desconhe-

cimento, ignoramos. 

Ao longo dos últimos quatro anos, a Fundação 

Amélia de Mello, partilha uma verba do seu orça-

mento anual, na área de implantação do Hospital 

de Vila Franca de Xira, atribuindo BOLSAS DE SOLI-

DARIEDADE , através do Conselho para o Desenvol-

vimento Sustentável do Hospital de Vila Franca de 

Xira. 

A SCMVFX, tem sido uma das beneficiadas nos últi-

mos dois anos (2016/2017) com a entrega de pro-

jectos que se inserem na vontade dos doadores. 

Foi possível com estas verbas, alicerçadas na 

necessidade absoluta de resolução, que hoje esta-

mos mais “ricos” pois podemos usufruir de equipa-

mentos que melhoram as condições de vida dos 

utentes da nossa Instituição. 

PROJECTO MOBILIDADE 2016 – ERPI 1 (lar 1) 

- Colocação de uma plataforma elevatória para 

escadas, sete degraus, que dão acesso à Ala    Nor-

te, tendo como objectivos nucleares: 

a) Evitar que os utentes tenham de mudar de 

quarto quando perdem mobilidade; 

b) Permitir que as futuras admissões na respos-

ta Social, não estejam condicionadas pela 

dificuldade de acesso à Ala Norte; 

 

As Misericórdias já praticam democracia há 500 

anos, mas não estão imunes a essas tentações; no 

quadro das Receitas, recentes Parcerias realizadas 

com o Município, vieram clarificar relações já exis-

tentes, permitindo compensações contratuais por 

arrendamento de espaços de Património nosso, o 

que muito honra as Partes. 

 

Uma palavra final para todos os Trabalhadores e 

Irmãos da Santa Casa, de agradecimento pelo vos-

so trabalho, carinho e boas práticas para com os 

nossos Utentes, única razão da nossa existência. 

Que Nossa Senhora das Misericórdias, estenda o 

seu manto protector sobre as nossas vidas. 

 

 

              O Provedor 

  Carlos Alberto Caetano Dias 

*Rotary Internacional 
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c) Realizar com segurança o transporte de 

utentes à Ala Norte; 

d) Reduzir os riscos de lesões musculares das 

trabalhadoras. 

 

CUSTO DO PROJECTO – 7.850€ ( já realizado) 

PROJECTO DEPENDÊNCIA  2017– ERPI 1 e 2 (lares 

1 e 2) 

O projecto (in) dependência , consistiu em apostar 

num conjunto de ajudas técnicas e terapias, por 

forma a minimizar os efeitos da dependência nos 

utentes residentes que integram as respostas 

sociais das ERPI’s: 

- 120 utentes – residentes, sendo que , 60% destes 

são totalmente dependentes; 

-   50% destes,   estão clinicamente diagnosticados 

com demência, com mais prevalência de 

“Alzheimer”. 

-   36% com dependência leve e moderada. 

 

Assim, o projecto constituiu-se pela aquisição de: 

a) Cadeiras de Rodas Maciças; 

b) Guardas laterais e cabeceiras; 

c) Camas articuladas Eléctricas; 

d) Colchões de espuma, Visoelástico; 

e) Cadeiras Reclináveis com rodas; 

f) Cadeira para subir degraus; 

g) Cadeiras de banho com rodas; 

h) Aparelho de Massagens; 

i) Aparelho Ultra-som – Fisioterapia; 

j) Cintos de imobilização Abdominal; 

k) Almofadas Sigel; 

l) Calcanheira de pele de ovelha; 

m) Cintos de Transferência; 

n) Concentrador convencional de Oxigénio. 

 

CUSTO DO PROJECTO – 18.933,55€ ( em execução) 

Todos estes projectos depois de aprovados, são 

rubricados os respectivos protocolos em cerimónia 

pública,, que se traduz  por uma verba a fundo per-

dido de 75% do valor, sem IVA, cabendo às Institui-

ções a comparticipação dos restantes 25%. 

Sem esta “Solidariedade partilhada” , não era pos-

sível, no quadro actual, podermos lá chegar! 

Cabe a todos nós, fazermos mais e melhor, na nos-

sa Instituição e na nossa comunidade, porque a 

SOLIDARIEDADE é no fundo ,  um gesto, um cari-

nho, a dedicação a causas Nobres. 

 

 

Armando Jorge de Carvalho 

                                                        Mesário 
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CONTRIBUTO PROFISSIONAL 

 

 

A Directora Técnica 

Sónia Salvado 

 

O 
 mercado de trabalho é cada vez 

mais exigente no sentido em que 

requer novas competências e apti-

dões dos seus trabalhadores. Nor-

malmente as ofertas de trabalho referem sempre 

que no mínimo o trabalhador deve possuir 1 (um) 

ano de experiência na função, esquecendo-se que 

de quem está prestes e/ou acabou de se formar/

licenciar espera uma oportunidade para adquirir 

esse mínimo de prática profissional exigida! 

Nesse âmbito esta Misericórdia tem vindo a congra-

tular-se por disponibilizar estágios curriculares, a fim 

de possibilitar aos novos profissionais a confronta-

ção da teoria com a prática, que se traduz em algu-

ma experiência para que possam ingressar no mer-

cado de trabalho. 

Esta Misericórdia agradece a possibilidade que lhe 

foi concedida na realização de Protocolos com a Uni-

versidade Lusófona, Universidade Nova e também o 

ISCTE, para a realização de estágios curriculares e 

desta forma contribuir para a formação dos futuros 

profissionais. 

Faz-se também referência aos estágios curriculares 

dos cursos de geriatria promovidos pelo IEFP – Cen-

tro de Formação de Alverca, em que esta humilde 

Instituição deseja continuar a contribuir com a sua 

experiência prática e saber, possibilitando no final 

do estágio curricular a realização de estágio profis-

sional e contratualização do formando no final 

daquele. 

Aos estagiários/formandos que já passaram por esta 

Misericórdia um MUITO OBRIGADO! Esta Instituição 

agradece a vossa cooperação, e espera que a peque-

na “semente” do saber que vos plantou, permita-vos 

grandes sucessos profissionais!... 

 

 

 

 

 

 

“Nenhuma mente que se abre 
a uma nova ideia voltará a ter 
o tamanho original…” 

                                                                                                                    
Albert Einstein   
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HISTÓRIA DE UMA VIDA 

 

 Leonor Costa  

C omeço por informar que esta História 

de Vida não é uma história comum, é 

uma história onde o tempo é irrelevante , não 

temos datas, horas, nem moradas certas, mas acre-

ditem que a personagem principal é encantadora. 

Dª Nonô é como gosta de ser tratada e é uma 

Senhora que  não lhe interessa falar de idades nem 

doenças. Faz-me lembrar um “passarinho” livre, um 

ser da natureza que ela tanto gosta. 

Nasceu em Coimbra e desde muito pequenina ficou 

órfã, ela e mais 11 irmãos, que foram distribuídos  

por familiares e Instituições de Apoio a crianças. No 

caso da Dª. Nonô ficou ao encargo dos seus Padri-

nhos que  nunca tiveram filhos e ela veio 

“preencher” esse lugar. 

Sua Madrinha e seu Padrinho eram pessoas de 

poder económico abastado, pessoas inteligentes e 

bem formadas que desde cedo transmitiram-lhe  

uma boa educação e  também zelaram pelo seu 

bem e pela sua saúde, pois tinha problemas de 

visão de nascença. 

Têm boas memórias da Madrinha, era uma Senhora 

muito inteligente e muito prendada na cozinha, 

fazia bolos todos os dias e uma massa para salgados 

maravilhosa. 

Menina rabina que sempre gostou de falar  e de 

brincar  com pessoas que se identificasse, não 

importava a classe social, mesmo sendo chamada á 

atenção pelo Padrinho, onde ela sempre respondia 

que tinha personalidade própria para tomar deci-

sões. Fazia e ainda faz, algumas reservas nas suas 

amizades, talvez derivado, a  situações do passado-

que a marcaram, como em criança, um vizinho que 

por nenhum motivo, talvez só por maldade, não a 

tratava bem, chamava-lhe a “zarolha”, e ainda hoje 

é uma memória triste que a acompanha. 

Sempre foi uma pessoa curiosa, sempre gostou de 

aprender e adora descobrir palavras invulgares para 

acrescentar ao seu vocabulário, e a Astrologia é o 

seu tema preferido. 

Diz sorrindo que quando era nova, tivera muitos 

pretendentes, que nem ela percebia porque, nem 

sequer se interessava, mas  o que é certo é que até 

as amigas dela comentavam as “paixões ocultas” 

que os rapazes sentiam por ela. 

Sempre gostou da modernidade, mas a verdade é 

que se apaixonou por um rapaz antiquado,  que a 

completou desde o primeiro dia, com quem casou 

poucos meses depois de o ter conhecido. 

Teve a felicidade  de encontrar uma sogra que des-

de cedo percebeu o amor que a Dª Nonô sentia 

pelo marido, por isso se sentia feliz com ela tam-

bém, conseguindo assim  viverem na mesma casa 

em plena harmonia.. 
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Quando ficou  viúva manteve-se  na sua casa até vir 

para a nossa Instituição, onde se sente segura e 

estável. A ausência do Marido é muito difícil para 

ela, chega a dizer que não compreende porque 

ficou sem ele.  

Na conversa maravilhosa que tivemos diz que sem-

pre se considerou uma pessoa muito difícil, pois 

questiona-se  muito e gosta de avaliar tudo o que 

lhe acontece.  

Nunca trabalhou nem teve vontade de ter tido a 

sua profissão, quer dizer, talvez gostasse de ter sido 

astronauta.  

Mesmo com os seus conhecimentos,  aprendizagem 

de línguas estrangeiras e todas as suas vivências , a 

Dª Nonô  é connosco uma  pessoa humilde, sempre 

com uma boa palavra, sem ter coragem  sequer 

para dizer uma asneira  , na sua inocência, até fica  

surpreendida com que as diz. 

Vejo na Dª Nonô um exemplo de uma Mulher cuja 

personalidade se destaca  pela  maneira como 

comunica com os outros, de uma delicadeza  genuí-

na e sábia. 

    A Animadora Sociocultural 

        Susana Real 

C om palavras simples, para que todos os  

leitores me percebam, vou relatar aqui, o 

que se passou à cerca de quarenta anos. 

Trata-se de uma homenagem pública que prestamos 

ao Senhor Carlos Dias, num salão repleto pela assis-

tência sua apoiante. 

Quando exercia o cargo de Chefe da Secretaria dos 

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, foi alvo de um acto maquiavélico, 

por ambição selvagem aquele lugar. 

Na minha oratória de então, esclareci o movimento 

que se gerou de inveja, pelo emprego até ali desem-

penhado com muitos anos de experiência, por UM 

HOMEM muito organizado, batalhador, muito com-

petente e verdadeiramente honrado. 

Por conhecer bem e sermos amigos, evoco aqui a 

memória do Pai, para um dos filhos, Senhor Carlos 

Alberto Caetano Dias, nesta narrativa, pela sua parti-

cipação voluntária e assistência permanente na ges-

tão democrática que exerce na Santa Casa da Miseri-

córdia, neste Sector de Economia Social, como coor-

denador principal desta Instituição e Provedor por 

muitos anos de vida com saúde. 

  Com um abraço.  

  José Mascarenhas 

  Marido da Utente Judite Mascarenhas 

 

 

 

 

 

ESPAÇO DOS FAMILIARES 

 

Dois amigos da Solidariedade 

Carlos Dias  

( Pai do actual Provedor 

da S.C.M.V.F.X.) 
José Mascarenhas 
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AUTO-ESTIMA  NA TERCEIRA IDADE 

 

PREPARAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PASSERELLE D’OURO 

N o passado dia 16 de Junho do ano corrente, 

a nossa Instituição participou mais uma vez  na XXII 

Edição da Passerelle D’Ouro, actividade  promovida  

pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 

Contámos com a participação de 8 Idosos; das 

Senhoras tivemos a presença da Dª Bertolina Silva, 

da Dª Madalena Batista, da Dª Isaura Real, da Dª 

Lisete Canas e da Dª Mª Glória Gonçalves, dos 

Senhores  participaram o Sr. Arsénio  Silva, o Sr. 

Augusto Vicente e o Sr. Armando Pereira. Os  4 fun-

cionários da Instituição foram:  Renata Carvalho,  

Valciane Goularte , Alexandre Barbosa e o João 

Ministro. 

 

 

Como tem vindo a ser habito o Pronto a Vestir que 

nos vestiu, e muito bem, foi o Ponto 22 em Vila 

Franca de Xira.  Neste espaço , gerido pela Senhora 

Fátima Torrão, encontramos sempre muita gentile-

za  e muita vontade de ajudar no sucesso desta 

actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

No campo da Estética  contamos com a ajuda do 

Instituto de Beleza Espaço Zen em Vila Franca de 

Xira, onde somos sempre bem recebidos pela  

Senhora Rosário Oliveira “Rosarinho” e pela Senho-

ra Sandra Miranda “Samy”. Aqui as nossas Idosas 

são penteadas e maquilhadas  com muito profissio-

nalismo e atenção. 
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O 

Todo este processo ajuda na auto-estima dos nos-

sos participantes,  que tende a decair com a idade 

devido a diversos factores como por exemplos, as 

limitações que vão surgindo e as mudanças físicas 

que o corpo sofre.  

A auto-estima deve ser mantida pois relaciona-se 

com a satisfação da pessoa com ela própria e só 

traz benefícios; combater a depressão é um deles. 

Ajudar  a proporcionar esta actividade têm como 

intuito   realçar  a beleza de cada um e melhorar a  

valorização da pessoa, não como se ela fosse a 

mais linda do Mundo, mas pela sua singularidade, 

pelos valores e belezas individuais . 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira 

agradece à Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira por nos proporcionar esta actividade e não 

podemos deixar de agradecer o  generoso contri-

buto  destas duas empresas que ao longo dos anos 

nos recebem, nos apoiam voluntariamente e que 

vivem estes momentos tão ou mais  emocional-

mente que nós. O agradecimento também muito 

especial  para o Mesário da Nossa Instituição Vic-

tor Pantaleão  pelo seu apoio, paciência e carinho 

que sempre nos transmitiu. 

ANTES E DEPOIS 
 

 
 

 

Pronto a vestir 

Ponto 22 
 

 
 

 

Instituto de Beleza  

Espaço Zen 
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OFICINA DE LEITURA 

 

 “Palavra Cantada” a Associação de Cultura que nos visita mensalmente 

L evados por uma missão que é a mais nobre 
das causas, a que nos leva ao encontro do 
infinito sentimento do "Ser”. 

O sonho, esse que move a civilização do prestar, a 
solidariedade e o voluntariado. 

É esse o objetivo daqueles que querem transfor-
mar actos simples em verdadeiros fenómenos da 
natureza, onde também a poesia tem lugar. 

 

Sem se dar conta, voamos sem parar 

Aqui por este lar que é a Casa Santa, 

Onde a idade não conta e o bem se faz, 

O Sénior, aquele que se esforça a lutar 

Pelo seu dia a dia e à sociedade espanta, 

Até aos que lhe asseguram o bem e a paz. 

Santa Casa, espaço de geriatria com valor 

Lugar exemplo de vivacidade e harmonia 

Casa Santa, suprema do bem, humanidade, 

Onde se sente a maravilha de dar, “ o Amor”, 

Com passos certeiros dos que no seu dia a dia 

Elevam ao mais alto pedestal esta “Realidade”.  

 

 Quem livremente dá de si um pouco de amor e 
carinho sem nada pedir… recebe daqueles que por 
sua vez o recebem, o seu agradecimento que é fei-
to por um sorriso, uma palavra ou um simples 
olhar, aí sim, é que reside a capacidade de fazer a 
diferença. 

Ao depararmo-nos com esta realidade, sentimos o 
fenómeno de que os afetos são tesouros, quando 
encontrados se transformam em verdadeiras 
riquezas. 

 

Monumento repleto de bravura dos seus utentes, 

Uma catedral de missões dos seus colaboradores,  

Onde pairam vidas ricas com tempos a recordar 

Pelas histórias contadas tão iguais e tão diferen-

tes,  

É nelas que se encontram os verdadeiros valores, 

Aqueles, os de fazer e dar, de dizer e de escutar. 

 

 Santa Casa da Misericórdia, repouso de dignidade, 
castelo de reis e rainhas, coroadas de beleza e 
sabedoria, aquela com que se pode e deve apren-
der, é nesta mestria que saudamos todos aqueles 
que sabem “Ser Humanos”. 

Todos numa luta permanente, para que a vida 
tenha mais significado e para isso o passado conta, 
pois é ele a nossa história, não há vida sem histó-
ria, nem história sem vida. 

 

A voz do idoso que é a verdadeira estrela 

Que brilha neste céu, que é a Casa Santa  

De onde sai uma palavra sábia e tão bela 

Que o Mundo ouve e toda a gente s’ encanta. 

 

Palavra Cantada-Associação de Cultura 

Sedeada em Vila Franca de Xira 
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AS NOSSAS ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

SOCIOCULTURAL 

 

Actividades programadas no Plano de Actividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP) 

  24 e 27 de Fevereiro  de 2017  

Festejos Carnavalescos 
 No dia 24 de Fevereiro participamos no Desfile de Carnaval pelas ruas de Vila Franca de Xira em conjunto 
com as Escolas da Cidade. As máscaras e respectivos  adereços foram realizados nas actividades de 
Expressão Plástica. No mesmo dia á tarde tivemos a actuação na ERPI n.º 1 do Grupo Coral de Idosos da 
SCMVFX  e  um  desfile realizado por um grupo de crianças da Escola Básica 1 Álvaro Guerra. No dia 27 de 
Fevereiro na ERPI n.º 2 contamos com a presença dos nossos grandes amigos Grupo de Cavaquinhos 
ARPIA , que mais uma vez abrilhantaram o nosso Baile de Máscaras.  O Baile foi composto também por 
um Concurso de Máscaras cujo Prémio foi oferecido pelo Restaurante “O Forno” de Vila Franca de Xira. 

27de Março de 2017 

Dia Mundial do Teatro 
Festejamos este dia com a apresentação “ Brincadeiras de Inverno”  realizada pelo Grupo Trupe Sénior do  
Chapitô, um grupo composto por Idosos e Jovens,  um exemplo de vivacidade. 
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13 de Abril de 2017 

Páscoa 
Doces da Páscoa e Celebração da “Paixão de Cristo” 

Esta actividade  consistiu na actuação do Grupo Coral de Idosos da SCMVFX e em leituras religiosas refe-
rente á época festiva. Foram distribuídos por todos os Idosos de todas as Respostas Sociais os nossos 
doces da Páscoa, este ano foram bolachas confeccionadas nas actividades de Culinária. 

19 de Abril de 2017 

Festa da Flôr—CMAI 
Actividade promovida pela CMAI—Comissão Municipal de Actividades para Idosos de V.F.Xira, esta festa 
realiza-se todos os anos e conta com Idosos de várias Instituições  do Conselho. A Santa Casa participou 
no Desfile dos Arcos e na Exposição “Sénior Arte”.  O nosso Arco foi construído nas actividades de Expres-
são Plástica e todos os trabalhos da  exposição foram realizados pelos nossos Idosos. 
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15 de Maio de 2017 

Dia Internacional da Família 
Neste dia foi inaugurada uma Exposição dedicada  á família, com trabalhos criativos realizados pelos  

familiares  e amigos dos nossos Idosos . Estes receberam desde mensagens, montagens de fotografias, 
poemas e até desenhos dos mais pequeninos da família.  Esta acção teve como intenção fortalecer os 

laços familiares e promover o contacto entre o Idoso e o seu cuidador. 

29 e 30 de Maio de 2017 

28º Aniversário da ERPI n.º 1 e Missa de Acção 
de Graças 

No dia 29 contamos com a presença do Grupo de Cavaquinhos da Associação de Reformados, Idosos e 
Pensionistas do Forte da Casa para nos animar neste dia de aniversário, no dia seguinte foi celebrada a 

Missa de Acção de Graças com a presença do  Pároco local José Ezequiel Inácio. 
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16 de Junho de 2017 

XXII Passerelle D’Ouro 2017—CMAI 
Actividade promovida pela CMAI—Câmara Municipal de V.F. Xira. Este desfile  realiza-se todos os anos e 
conta com a participação de pessoas de várias faixas etárias e de várias Instituições  do Conselho.  

Colónia de  Férias aberta  
Esta actividade realiza-se durante o Mês de Julho e consiste em idas ao Mercado da Fruta nas Caldas da 
Rainha , onde os Idosos podem fazer compras, posteriormente dirigimo-nos para a  Praia da Foz do Are-

lho onde podemos ir a banhos ou simplesmente “molhar o pé”. 
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Estimulação Cognitiva e Mental em Grupo 

Estimulação Cognitiva e Mental individual 

Expressão e Comunicação  

(Musica, Teatro e Dança) 

Missas 

Oficinas de Leituras 

Passeios 

Espaço Exercício 

Clube do Bóccia 

Jogos de Mesa 

Actividades Quotidianas 

Mês Actividades 

 

Outubro 

•Dia Internacional do  

Idoso 

•Visita à Feira Anual e ao 

Salão do Artesanato 

 

Novembro 

•8ª Tarde de Fados 

• VI Encontro de Grupos 

Séniores — CMAI 

 

Dezembro 

•Semana Lúdica de Natal  

• Festa de Natal 

Actividades Comemorativas 

             Coelho à Caçador 
                         Receita da Dª Maria     
             Fernanda Lopes 

Preparação: 

Colocar num tacho as cebolas ás rode-
las , os dentes de alho picados, as 
cenouras cortadas ás rodelas, a polpa 
de tomate, a banha e o raminho de sal-
sa. Tempera-se com o sal e pimenta e 
cobre-se tudo com o vinho e vai a 
repousar no frigorifico durante 24 
horas. 

No dia seguinte ponha o tacho ao lume 
e se for necessário acrescente mais  
vinho, nunca água. 

O segredo é nunca mexer o preparado 
com uma colher, mas sim só agitar o 
tacho para os ingredientes não pega-
rem ao fundo. 

Acompanhe com um arroz cozinhado 
no caldo ou então uma batatinha frita, 
não se esqueça da salada. 

Bom apetite! 

A Dª Fernanda aprendeu a 
cozinhar esta receita com 
o Pai que era Cozinheiro 
na Marinha. 

 

“Ele sempre me dizia que 
eu para  aprender tinha de 
olhar para o que ele fazia” 

Para 2 pessoas 

 

Ingredientes: 

1 coelho cortado aos bocados 

2 cebolas médias 

4 dentes de alho 

4 cenouras cortadas  

3 colheres de sopa de polpa de 
tomate 

1 colher de sobremesa de banha  

1/2 lt de vinho tinto 

1 raminho de salsa 

sal e pimenta q.b 

MEMÓRIAS GUSTATIVAS 
 

Os sabores que nos ajudam a recordar o Passado são memórias sensoriais 
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WWW.SCMVFX.PT 

 

Visite-nos... 

INSTITUIÇÃO; SUSTENTABILIDADE 

 

                               Consignação de IRS ( Artigo 152º do Código do IRS) 
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Quando entregar a sua declaração de IRS poderá contribuir com 0,5% do seu imposto liquidado e ajudará a 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. 

Basta preencher o Quadro 11 do Rosto do Modelo 3, assinalando a opção Instituições Particulares de 

Solidariedade Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública; 

Indicar o NIPC da Instituição: 501 057 510. 

Nota de Esclarecimento: esta consignação não representa qualquer pagamento adicional para o sujeito pas-

sivo de IRS. Significa que 0,5% do imposto liquidado irá reverter para a Instituição. 

Agradecemos que ajude na divulgação, transmitindo a amigos e familiares. Obrigado. 

            A  Técnica Oficial de Contas 

            Elsa Regueira 

 

A pensar nas famílias/cuidadores informais, que cada vez mais utilizam os motores de busca para conhecer 
instituições de apoio à terceira idade, onde se situam, como funcionam, que respostas sociais dispõem, 
como contactar; a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, está a preparar uma página online, 
onde pretende alargar os seus meios de divulgação, não só junto da comunidade local, mas também de 
uma forma mais generalizada. 

Ao entrar na página online desta Instituição, o pesquisador poderá viajar pela história de vida dos 454 anos 
de existência da Irmandade da Misericórdia de Vila Franca de Xira, tendo presente quais os objectivos, mis-
são e valores de que servem a Irmandade na assistência dos que procuram os seus serviços.  

Pretende-se dar a conhecer ambas as estruturas residenciais para idosos, assim como, os serviços que são 
prestados nas diversas respostas sociais, e divulgar acontecimentos/assuntos significativos na vida da Insti-
tuição.  

O pesquisador, poderá aceder à página da Instituição através do www.scmvfx.pt seja no seu computador, 
telemóvel ou tablet.  

Visite-nos… 

Ficha Técnica 

Técnico de Serviço Social: 

Pedro Francisco 

 

http://www.scmvfx.pt

