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A o iniciar este mandato como 

Provedor desta Nobre Insti-

tuição, sinto-me na obriga-

ção moral e ética de partilhar ideias com 

todos os meus Irmãos.  

Move-nos a prossecução dos objectivos 

consagrados nas 14 Obras de Misericór-

dia, tanto Corporais como Espirituais,  

que “visam o  serviço e apoio com solida-

riedade a todos os que precisam”. 

Quando em Março de 2017, como Mesá-

rio, escrevi no nosso Boletim Informati-

vo, um artigo que intitulei “Um desafio” 

estava, consciente da responsabilidade 

que tomámos, ao passarmos para a nos-

sa esfera de actuação a concretização de 

um projecto então iniciado em 2013. 

A nossa missão é projectar além do pre-

sente o futuro, e é deste que queremos 

falar. Este é o nosso grande foco, é o que 

esta Mesa Administrativa, que agora ini-

cia as suas funções tem que materializar  

com trabalho. 

Se por um lado temos que continuar a 

olhar para o nosso dia-a-dia , gerindo o 

melhor que podemos e sabemos, sem-

pre na procura de respostas eficientes 

para que os nossos Utentes, os nossos 

Trabalhadores e todos aqueles que nos 

rodeiam reconheçam  o sentido de 

entrega e o espírito  de voluntariado 

com que nos dedicamos todos os dias. 

Para mim, e para os meus Irmãos, que 

agora  compõem esta nova Mesa Admi-

nistrativa, são as linhas que nos orien-

tam. E que disso ninguém tenha a mais 

pequena dúvida. Assim, e sempre em 

reflexão, lutamos por dois grandes 

objectivos: 

1º Servir a Santa Casa da Misericórdia de 

Vila Franca de Xira; 

2º Servir Vila Franca de Xira e a sua 

Comunidade. 

Todos os dias enfrentamos desafios 

constantes e são muitos aqueles que 

esperam de nós uma solução, nem sem-

pre a melhor, apesar de a procuramos, 

porque na nossa modesta opinião, não 

existe a solução perfeita, mas haverá 

sempre uma solução possível  para ultra-

passar as adversidades diárias e as 

necessidades  de longo prazo. 

Hoje estamos empenhados em concreti-

zar “um desafio” que esteve sujeito a 

muitos processos, muitas vezes burocrá-

ticos . As Respostas Sociais não podem, 

nem devem, estar tanto tempo à espera. 

Depois de um período de alguma incer-

teza, temos, finalmente nas nossa mãos , 

desde 07 de Dezembro de 2017, um des-

pacho favorável por parte da Administra-

ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo (ARSLVT), que nos autoriza a edi-

ficar no nosso Hospital, uma Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados até 

140 camas. 
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A “VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL” EXISTE! 

 

  Enquanto responsáveis, temos o dever de proteger ... 

É  lamentável quando recentemente saiu num 

jornal a notícia de que “Portugal está nos cin-

cos países da Europa que pior trata os idosos” num 

universo de 53 países (dados OMS). A verdade, é 

que ainda há muito a fazer, no entanto tenho verifi-

cado que já se começam a dar os primeiros passos 

nesse sentido, mas ainda é uma gota no oceano. É o 

caso de alguns Concelhos do País, que têm vindo a 

criar “Comissões de Protecção ao Idoso”, com 

alguns objectivos, tais como: “Proporcionar uma 

melhoria na qualidade de vida dos idosos; Promover 

os direitos dos idosos; Prevenir ou responder a situa-

ções suscetíveis de afetar a segurança, saúde ou 

bem-estar dos idosos, bem como proteger os idosos 

alvo de negligência e maus-tratos.” 

É cada vez mais necessário alertar as Instituições 

Sociais e a comunidade em geral para a problemáti-

ca da violência e abuso sobre as pessoas idosas. É 

certo que, as Instituições que exercem a sua activi-

dade na prestação e criação de serviços para as pes-

soas idosas, como é o caso dos Centros de Dia, Servi-

ço de Apoio Domiciliário e Estruturas Residenciais 

para Idosos, não querem nem pensar na mínima 

possibilidade de terem ocorrido ou que ocorram  

episódios de “violência” física ou psicológica.  

Desta forma, a mínima eventualidade de ocorrer em  

episódios de “violência”, obriga-nos, a estarmos 

todos despertos e atentos para esta realidade. 

Enquanto responsáveis, temos o dever de proteger 

os Idosos que, na sua última etapa de vida, se 

encontram mais expostos e frágeis. Com isso quero 

dizer, que temos de ser conscientes e honestos! Pois 

a dada altura, na nossa prática diária, já exercemos 

algum tipo de “violência”, e refiro-me à psicológica e 

não física. Abordo este assunto, porque recente-

mente ao ler um livro sobre o tema, reparei que já 

tinha utilizado uma expressão, que aos “olhos” da 

pessoa idosa pode eventualmente ter sido encarada 

como um insulto!  

 

Este é um pilar essencial para a nossa Santa Casa, 

mas também, e acima de tudo, um projecto para 

diminuir necessidades absolutas, um projecto estru-

turante para a nossa terra. 

Abordar este projecto nestas linhas não é fácil, falar 

do sonho de criar naquele espaço de tantas memó-

rias, agora deserto de vida, um “CAMPUS DE SAÚ-

DE”, com outras Respostas Sociais, integração das 

duas ERPI’S (Estruturas Residenciais para Idosos) 

existentes, e centralização de todos os serviços de 

suporte, é ainda mais difícil, mas passo a passo a nos-

sa vasta comunidade sentir-se-á beneficiada e envol-

vida com este Projecto. 

Estamos abertos ao diálogo construtivo com todos os 

que nos abordarem e que em conjunto queiram aju-

dar a construir um futuro. 

Por fim, e porque a verdade o impõe, uma palavra 

para o nosso Ex–Provedor Engenheiro Carlos Alberto 

Caetano Dias—Homem determinado, de convicções 

fortes e profundas. Com este perfil não agradou a 

todos, é natural, tentou ser justo e leal, foi muitas 

vezes incompreendido, mas os lideres tiveram sem-

pre os seus detractores. 

Esta Santa Casa se hoje se orgulha de aqui chegar 

deve-o, essencialmente , ao seu “Comandante”. 

Nem sempre estivemos de acordo, mas chegamos 

sempre a compromissos, porque é no diálogo que, 

com verdade e respeito, que se cumprem os grandes 

objectivos e se  alcançam as pontes. 

Hoje, como Provedor, tenho a honra de ter como 

Vice– Provedor o Engenheiro Carlos Alberto Caetano 

Dias, que humildemente aceitou o meu desafio.  

Estas reflexões são uma forma de estarmos todos 

envolvidos neste projecto comum, por e para Vila 

Franca de Xira. 

         O Provedor 

  Armando Jorge de Carvalho 
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H á muito que se fala do envelhecimento 
da população, no aumento da esperan-

ça de vida, e na 4ª Idade, sendo já, uma realidade 
marcada na história da humanidade, onde muito já 
se fala na criação de diversas políticas para a 
manutenção e melhoria da qualidade de vida do 
geronto de hoje e do à manhã.  
Sabemos que o envelhecimento está associado ao 
processo natural do indivíduo que afecta o organis-
mo e as suas funções, a chamada senescência, 
porém quando abordamos esta temática, devemos 
abordá-la sob o olhar gerontológico, ou seja, olha-
la sob diferentes saberes que são intrínsecos ao 
indivíduo.  
Embora que, na sociedade actual, haja uma ten-
dência para infantilizar a pessoa idosa, refira-se 
que infantilizar não é o mesmo que tratar o idoso 
com carinho. Infantilizar significa tornar infantil, 
dar feição ao infantil reporta alusões erróneas em 
torno do ser idoso. Não permitir que a pessoa ido-
sa realize as suas actividades, não permitir que 
tome as suas próprias decisões, ser chamado por 
qualquer adjectivo pejorativo que não o nome é 
considerado violência emocional contra a pessoa 
idosa. 
A gerontologia enquanto ciência que estuda o pro-
cesso de envelhecimento humano que atenta às 
necessidades físicas, emocionais e socias que vão 
surgindo com a idade, apela-nos a olhar o indiví-
duo cada vez mais de forma isolada, permitindo à 

luz das várias ciências conhecer o geronto, de 
modo a traçar um perfil mais preciso do seu Eu e 
como intervir junto deste. 

As ciências dividem-se em Sociais e Exactas, sendo 
que em ambas surgem cada vez mais estudos 
orientados para a prevenção, como para o trata-
mento de problemas associados ao envelhecimen-
to.  

Uma das realidades que enfrentamos no dia-a-dia, 
são as demências e a doença de Alzheimer, em que 
uma está associada ao declínio progressivo no fun-
cionamento da pessoa, como é o caso da perda de 
memória, capacidade intelectual, raciocínio, com-
petências sociais e alterações das reacções emocio-
nais normais.  

A doença de Alzheimer, é uma doença progressiva, 
degenerativa e que afecta o cérebro, em que as 
células cerebrais para além de sofrerem uma redu-
ção, estas vão morrendo ao mesmo tempo, dando 
origem a uma incapacidade de recordar ou assimi-
lar a informação, ou seja, a  doença de Alzheimer 
afecta várias áreas cerebrais, fazendo com que se 
percam certas funções ou capacidades.  

A Directora Técnica 

Sónia Salvado 

                                  ...ciência que estuda o processo de envelhecimento humano... 
O IDOSO E A GERONTOLOGIA 

Tal situação, levou-me no final do ano passado 

(2017), a sugerir à aluna e actual estagiária do 3.º 

Ano do Curso de Serviço Social pelo Instituto Univer-

sitário de Lisboa (ISCTE), Soraia Ruivo, que o seu Pro-

jecto de Estágio fosse subordinado ao tema: 

“Violência Contra o Idoso Institucionalizado”.   

Congratulo a estagiária, Soraia Ruivo, que agarrou 

este tema com elevada motivação, sendo que o 

mesmo conta com o envolvimento da comunidade 

idosa desta Misericórdia e toda a Equipa de Traba-

lho. Pretendem-se desenvolver duas acções formati-

vas e de sensibilização sobre a “Violência contra a 

Pessoa Idosa”, que depois traduzir-se-á na elabora-

ção de um Manual de Procedimentos e Actuação 

Contra a Violência Institucional. 

A “Violência Institucional” existe! E esta só poderá 

ser travada quando todos (sociedade em geral) acei-

tarmos a sua existência, e deixarmos de a encarar 

como um assunto tabu!... 
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Neste sentido, os psicólogos, podem contribuir 
para responder adequadamente aos desafios que o 
envelhecimento da população coloca. Sendo estes, 
conhecedores do conhecimento científico técnico 
pratico sobre o comportamento ao longo do ciclo 
vital, os aspectos cognitivos de envelhecimento e o 
impacto psicológico e social do processo de enve-
lhecer, os psicólogos são profissionais preparados 
para desempenhar um conjunto de papéis em dife-
rentes contextos de vida dos idosos, que melhor 
puderam ajudar a orientar na intervenção, e na 

prática com o idoso. 
Em suma, envelhecer com qualidade de vida, per-
manece um dos maiores desafios do ser humano, 
em que a ciência tem procurado contribuir activa-
mente para o conhecimento dos factores que o 
possibilitem. Porém, só a procura da integridade e 
do respeito nos permitirão enfrentar melhor a rea-
lidade.    

       Técnico de Serviço Social  

    Pedro Francisco 

                 Conselhos da Nutricionista 

VAMOS FALAR SOBRE O AÇÚCAR 

M uito se tem falado sobre o açú-

car, com particular destaque 

em campanhas de promoção de saúde, dizendo-

se mesmo que este é um inimigo/ ”vilão” para a 

nossa saúde. É importante saber que o açúcar não 

é apenas aquele granulado branco ou amarelo 

que encontramos nos pacotes e se adiciona, por 

exemplo, ao café ou aos bolos. O açúcar está 

incluído nos macronutrientes designados por glíci-

dos (hidratos de carbono). Podemos encontrar 

açúcar nos alimentos e nas bebidas, estando pre-

sente nos rótulos nutricionais através de diversas 

formas e designações como, por exemplo: sacaro-

se (o açúcar comum), frutose (açúcar da fruta), 

lactose (açúcar do leite) ou por dextrose, açúcar 

invertido, glicose, xarope, melaço, mel. 

Como o açúcar é um bom conservante acaba 

por estar presente em diversos alimentos, como 

bolos, biscoitos, bolachas, compotas, sobremesas 

ou em refrigerantes, néctares. É importante aler-

tar para que mesmo os produtos que contenham 

um rótulo apelativo e que digam “light”, ou “0%”, 

isto não significa que estes produtos não conte-

nham qualquer tipo de açúcar na sua composição. 

Sendo por isso indispensável ler e interpretar o 

rótulo nutricional. 

Vários estudos indicam que o açúcar simples 

tem também um forte poder aditivo (“viciante”) 

visto que estimula os nossos centros cerebrais a 

produzir um neurotransmissor (a serotonina). É 

por isso que quando comemos alimentos/ bebidas 

com açúcar sentimo-nos felizes e relaxados. Por 

isso quanto mais comemos, mais vontade tere-

mos de voltar a comer. 

O consumo excessivo de açúcares simples na 

alimentação ajuda na formação de cáries dentá-

rias, mas também é associado ao excesso de peso 

e obesidade, aumentando o risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares ou diabetes tipo 2. O 

consumo regular de alimentos ou bebidas com 

açúcar retira qualidade à nossa alimentação, pois 

estamos a adicionar energia sem valor nutricional 

(ex. vitaminas, minerais). 

Segundo as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) o consumo de açúcares 

simples adicionados à nossa alimentação deverá 

estar abaixo dos 10% (cerca de 25g de açúcar) da 

energia consumida diariamente, e de preferência 

aproximar-se dos 5%. Se pensarmos nos pacotes 

de açúcar estes têm cerca de 7g. 
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A   “nossa“ Alentejana, falo “nossa” por-

que está há muitos anos connosco e já faz parte da 

nossa “família”, nasceu  a 20 de Abril de 1929  em 

Garvão, antiga freguesia portuguesa do Concelho 

de Ourique, distrito de Beja. 

Filha de João Alexandre e de Francisca Maria, foi a 

segunda a nascer de 4 rapari-

gas. 

Considera que teve uma infân-

cia muito feliz em Garvão e teve 

a sorte de frequentar a escola 

até à 4ª classe, como ela própria 

diz, “na altura em que os ricos 

ainda não iam à escola.” 

 

Aos 17 anos foi viver para a Praia da Rocha  para a 

casa dos Padrinhos, onde fazia de dama de compa-

nhia da Madrinha que era doméstica enquanto o 

Padrinho  exercia medicina. 

Foi ai, que aos 20 anos conheceu o rapaz que iria 

ser o seu futuro marido,  José de  Oliveira Raposo 

que  também era da sua terra. Casou-se aos 24 

anos em Garvão e  foi mãe  de uma menina aos 25 

anos e de um rapaz aos 28. 

A sua profissão era costureira e bordadeira à 

máquina. 

Viveu em Casével, perto de Castro Verde , devido 

ao ofício do marido que era ferrador e mais tarde 

veio para Vila Franca de Xira também pelo mesmo 

motivo, o marido veio trabalhar  como ferreiro 

para a antiga Mague em Alverca do Ribatejo. 

A Dª Bertolina continuou sempre a costurar e a 
bordar, até que uma cliente sua pediu-lhe para ir 
cuidar de crianças  no colégio “O Castelo” no Bom 
Retiro, também, para poder mais tarde ter direito à 
reforma. 
A D.ª Bertolina reformou-se aos 62 anos e ficou 

viúva aos 66,  mas só em 2008, com 79 anos,   veio 

para o Centro de Dia da  nossa Instituição. Não veio 

de vontade, porque não se sentia preparada para 

vir para um Lar, mas encontrava-se doente, os 

filhos e os netos já tinham emigrado, e precisava 

de apoio.  

Combinou com os filhos que mal que se sentisse 

melhor iria abandonar o Centro de Dia, mas isso 

não aconteceu, porque adaptou-se muito bem e 

gostou tanto de estar connosco  que diz que fica  

até  ser “velhinha”. 

HISTÓRIA DE VIDA 

 

                          Bertolina Silva                                                              88 anos 

Dª Bertolina e as 

suas Irmãs. 

Habitue-se a ingerir apenas o açúcar que está 

presente naturalmente nos alimentos. Podemos 

educar o nosso paladar, só é preciso insistir e per-

sistir, e quanto menor for o estímulo a alimentos 

doces, menor será a vontade deles. Fica o desafio! 

 

Deixo uma receita de um bolo de banana e nozes 

simples, sem adicionar açúcar: 

 

Ingredientes: 2 bananas maduras; sumo de ½ 

limão; 2 ovos; 1 copo de bebida de côco (ou 

outra); 1 copo de flocos de aveia; ½ copo de 

farinha de côco (ou outra); 1 colher de café 

de fermento; nozes q.b.; canela q.b. 

Processo: Esmagar as bananas com o sumo de 

limão; Bater os ovos e juntar a bebida de 

amêndoa; Juntar os ingredientes secos; 

Picar as nozes a gosto e juntar ao prepara-

do; Pincelar a forma com azeite para não 

agarrar ou usar papel vegetal; Colocar em 

forno pré aquecido durante cerca de 30min 

a 180graus. 

 

Inês Rodrigues Pinto (3579N) 
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“ Os meus planos para o 
futuro? É  ter saúde para 

aprender tudo o que 
puder.”                                                                                                                     

Hoje tem 88 e não se sente velha, diz  que a família 

puxa muito por ela , para passear, viajar e para con-

viver, mesmo estando longe são uma Família muito 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que pode viajar, vai! Ir ter com a família  

aos países  onde se encontram foi sempre uma ale-

gria, e  por vezes fica grandes temporadas fora de 

Portugal a apoiá-los.  

Adora conhecer sítios novos, já viajou por Itália, 

França, Amesterdão, Marrocos e outros países, mas 

adora regressar ao Lar para reencontrar tudo e 

todos. 

 

Participa nas Actividades  todas que pode, já fez 

teatro, desfiles de moda, danças, canta no coro da 

Instituição, ajuda nos trabalhos manuais e adora  

passear e fazer caminhadas. 

 

É um exemplo de vivacidade cujo plano  para o 

futuro é  ter saúde para continuar a aprender tudo 

o que puder. 

 

 

 

 

Da nossa parte  um grande  agradecimento pelo 

apoio e pela  disponibilidade  que ao longo destes 

anos tem tido para nos ajudar  nas nossas  Activida-

des de Animação e pelas atitudes sempre positivas 

para com  toda a Comunidade da nossa Instituição. 

 

   A Animadora Sociocultural 

       Susana Real 

      

 

 

 

No nosso Desfile de Carnaval 2012 

acompanhada pela filha. 

Viagem a Amesterdão acompanhada pelo filho 

em 2017. 

1- Participação no teatro da Páscoa em 2012  

2 - Participação aula de Hidroginástica em  2014 

1 2 
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O 

Estes são os Direitos  que foram abordados: 

 
INDEPENDÊNCIA 

 

1.  Ter acesso à alimentação, à água, à habi-
tação, ao vestuário, à saúde, a apoio familiar e 
comunitário. 
2.  Ter oportunidade de trabalhar ou ter aces-
so a outras formas de geração de rendimen-
tos. 
3.  Poder determinar em que momento se 
deve afastar do mercado de trabalho. 
4.  Ter acesso à educação permanente e a 
programas de qualificação e requalificação 
profissional. 
5.  Poder viver em ambientes seguros adaptá-
veis à sua preferência pessoal, que sejam 
passíveis de  mudanças. 
6.  Poder viver em sua casa pelo tempo que 
for viável. 
 

PARTICIPAÇÃO 
 

7.  Permanecer integrado na sociedade, parti-
cipar activamente na formulação e implemen-
tação de políticas que afectam directamente o 
seu bem-estar e transmitir aos mais jovens 
conhecimentos e habilidades. 
8.  Aproveitar as oportunidades para prestar 
serviços à comunidade, trabalhando como 
voluntário, de acordo com seus interesses e 
capacidades. 
9.  Poder formar movimentos ou associações 
de idosos. 
 
 
 

 
ASSISTÊNCIA 

 

10.  Beneficiar da assistência e protecção da 
família e da comunidade, de acordo com os 
seus valores culturais. 
11.  Ter acesso à assistência médica para 
manter ou adquirir o bem-estar físico, mental e 
emocional, prevenindo a incidência de doen-
ças. 
12.  Ter acesso a meios apropriados de aten-
ção institucional que lhe proporcionem protec-
ção, reabilitação, estimulação mental e desen-
volvimento social, num ambiente humano e 
seguro. 
13.  Ter acesso a serviços sociais e jurídicos 
que lhe assegurem melhores níveis de autono-
mia, protecção e assistência 
14. Desfrutar os direitos e liberdades funda-
mentais, quando residente em instituições que 
lhe proporcionem os cuidados necessários, 
respeitando-o na sua dignidade, crença e inti-
midade. Deve desfrutar ainda do direito de 
tomar decisões quanto à assistência prestada 
pela instituição e à qualidade da sua vida. 

 
 

AS NOSSAS ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

 

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

Outubro de 2017 

 

 

No passado dia 2 de Outubro de 2017 foi realizado  em ambas  as ERPI’S  uma Sessão de Esclarecimento  
sobre os  Direitos das Pessoas Idosas no âmbito do Dia Internacional do Idoso (1 de Outubro). Esta Sessão 
foi realizada pela nossa Directora Técnica  Dr.ª Sónia Salvado com base na informação* disponível no site da 
Segurança Social .  

Esta informação teve como objectivo sensibilizar  os nossos Idosos sobre as  questões do envelhecimento e 
da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa, proporcionando aos Idosos a oportunidade de 
se exprimir de forma a contribuir para o bom funcionamento dos serviços prestados pela Instituição. 
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Setembro de 2017  
 
 
 
No passado dia 28 de Setembro de 2017 realizámos ,como já é tradição, o nosso Baile Temático “As Vindi-
mas”. 
Tivemos  a presença do Grupo de Cavaquinhos da ARPIA—Alverca do Ribatejo para animar o Baile. 
As decorações do Espaço foram preparadas na Actividade de Expressão Plástica. 

Outubro de 2017 

 

 

Esta Actividade foi realizada no dia 6 de Outubro ,de forma a promover o contacto com a comunidade, a 

vertente cultural e social num espirito de lazer, procurando-se que o Idoso se mantenha ligado às tradi-

ções das festas da Cidade.  Uma tarde muito bem passada no nosso Parque Urbano e no Pavilhão Multiu-

sos. 

 
AUTO-REALIZAÇÃO 

 

15.  Aproveitar as oportunidades para o total 
desenvolvimento das suas potencialidades. 
16.  Ter acesso aos recursos educacionais, 
culturais, espirituais e de lazer da sociedade. 
17.  Poder viver com dignidade e segurança, 
sem ser objecto de exploração e maus-tratos 
físicos e/ou mentais. 
18.  Ser tratado com justiça, independente-

mente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, 
condições económicas ou outros factores. 

 

*http://www.seg-social.pt/documents/10152/133665/
queremos_falar_lhe_direitos_pessoas_idosas/de20cf31-e2fd-
44fc-b266-97b06c80b886). 
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Novembro de 2017 

 
Promovendo a vertente cultural através do Fado e da Poesia, vários Fadistas e Poetas Amadores  de Vila 
Franca vieram abrilhantar as nossas Tardes de Fados. Muita alegria e solidariedade acompanhados por 
um lanche bem característico do São Martinho. Realizou-se na ERPI n.º 2 no dia 10 e na ERPI n.º 1 no dia 
17 de Novembro. Obrigado Fadistas , Guitarristas e Poetas por estes momentos únicos! 

Novembro de 2017 

 

 

Foi relembrado o feriado de 1 de Novembro com uma pequena exposição informativa em ambas as 
ERPI´s, sobre os costumes religiosos deste dia no nosso país , mostrando também a cultura americana do 
Halloween e os costumes mexicanos. 
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Dezembro de 2017 

  
Neste Natal quisemos  proporcionar à Comunidade da Instituição momentos cheios de espírito de união 
através de várias vertentes artísticas,  expressando a criatividade através das artes. Um grande agradeci-
mento à Mesa Administrativa,  Funcionários  e Familiares  da nossa Instituição, à Associação “ Palavra 
Cantada”,  à Escola Dr. Álvaro Guerra, à  Escola de Música Sonata, às Sevilhanas e ao Grupo Coral de Adul-
tos do Ateneu Artístico Vilafranquense, por nos terem proporcionado em ambas as ERPI´s  momentos 
cheios  de Alegria e Animação. A Festa de Natal na ERPI n.º 1 realizou-se a 15  e na ERPI n.º 2 realizou-se a 
20 de Dezembro. A Missa de Natal na Igreja da Misericórdia realizou-se  a 21 de Dezembro  com a presen-
ça do Padre Ezequiel  Inácio. 

 

                                                                                             



Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira •  Boletim Informativo n.º 6 • Março 2018 

12 

 

 Janeiro de 2018 

 

 

A nossa ERPI n.º 2 festejou no passado dia 29 o seu 14º Aniversário (28 de Janeiro) com um Espetáculo 
Sensorial Forbrain—Snoezelen. Esta Actividade teve como objectivo a interacção dos Idosos com o equi-
pamento de estimulação sensorial, promovendo a comunicação e a expressão corporal dos participan-
tes. 

Fevereiro 2018 

 
Nem o mau tempo nos fez parar!!! No dia 9  o nosso grupo de “Gnomos da Floresta”  percorreu ambas as 
ERPI’s e saiu à rua, no mesmo dia à tarde tivemos na ERPI n.º 1 a actuação do nosso  Grupo Coral de Idosos 
da S.C.M.V.F.Xira com músicas carnavalescas e um lindo desfile de máscaras dos alunos  da Escola Alváro 
Guerra. 

No dia 12 na ERPI n.º 2 realizámos um Baile de Carnaval com  um Concurso de Máscaras . Este Baile foi 
abrilhantado pelo Grupo de Cavaquinhos da Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da 
Casa.  

 

Patrocinadores dos Prémios 

do Concurso de Máscaras: 
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Actividades Comemorativas 

Mês Actividades 

 

Março 

•Celebração da Primavera 

•Celebração da Páscoa 

 

Abril 

 

•Festa da Flor 

 

Maio 
• Dia  Internacional da Família 

•Aniversário da ERPI N.º 1 

 

Junho 

•Passerelle D’Ouro 

• Celebração do Verão 

•Arraial Popular 

 

Julho 

 

•Colónia de Férias aberta 

Actividades Quotidianas 

 

Estimulação Cognitiva e Mental em Grupo 

Expressão e Comunicação  

(Musica, Teatro e Dança) 

Missas 

Oficinas de Leituras 

Passeios 

Espaço Exercício 

Clube do Bóccia 

 

SUGESTÃO CULTURAL  

 

Aborda um tema da Terceira Idade 

Rugas 

 

 

 

Emílio e Miguel são dois amigos a dividir quarto num lar de terceira idade. Quan-

do são diagnosticados a Emílio os primeiros sintomas de Alzheimer, Miguel per-

cebe que terá de encontrar uma maneira de impedir que o transfiram para o 

segundo andar da instituição, para onde, supostamente, são deslocados os 

casos sem solução. Assim, ao mesmo tempo que um se vai perdendo nos labi-

rintos da memória, confundindo a realidade com criações da sua mente envelhe-

cida, o outro arranja um plano infalível que provará a todos que, mesmo na velhi-

ce, a amizade é o bem mais precioso.  

Realizada por Ignacio Ferreras, um filme de animação que adapta a novela gráfi-

ca homónima criada por Paco Roca, premiada, em 2008, com o Prémio Nacional 

del Cómic. PÚBLICO 

http://cinecartaz.publico.pt/Filme/319195_rugas 

Título original: Arrugas 
De: Ignacio Ferreras 
Com: Álvaro Guevara, Tacho González (Voz), Mabel Rivera (Voz) 
Género: Drama, Animação 
Classificação: M/12 
Outros dados: ESP, 2011, Cores, 89 min. 

http://us.imdb.com/Name?Ignacio%20Ferreras
http://us.imdb.com/Name?%C3%81lvaro%20Guevara
http://us.imdb.com/Name?Tacho%20Gonz%C3%A1lez%20(Voz)
http://us.imdb.com/Name?Mabel%20Rivera%20(Voz)
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OFICINA DE LEITURA 

 

A poesia, rainha da palavra que canta, encanta e perdura, é o que levamos ao paraíso dos 

seniores, reino da sabedoria e da nossa história. 

 

SER IDOSO 
Ser idoso, é ter ganho a vida 
E ter acumulado saber 
Chegando a proveta idade 
Tem direito a viver 
 
Foi feliz? E porque não? 
Também fases, de sofrer 
Devemos-lhe todo o respeito 
Tem direito a viver 
 
Trabalhou enquanto pôde 
Para se poder manter 
Seja homem ou mulher 
Tem direito a viver 
 
Mesmo debilitado, indefeso 
Ele não quer morrer 
Luta com as forças que tem 
Tem direito a viver 
 
O idoso, não é um fardo 
Como querem fazer crer 
Se viveu, chegou a velho 
Tem direito a viver 
 
Dar-lhe todo o carinho 
Bem tratá-lo, é um dever 
Reservando-lhe um cantinho 
Tem direito a viver 
 
É objecto de abandono 
Por quem ele deu o ser 
Para eles um estorvo 
Tem direito a viver 
 
Quando chegarem a velhos 
Também lhes pode acontecer 
O que fizerem aos pais 
Tem direito a viver 
 

 

Convido à reflexão 
Do que acabei de Ler 
Tudo, tudo , o que nasce 
Tem direito a viver 
Tem direito a viver 
Tem direito a viver 

06 / 10 / 2017 

SOU IDOSO 

Sou idoso, sou alguém 
Que vos pode ensinar 
As coisas que eu sei bem 
E com elas podeis contar. 
 
Convosco quero sorrir 
Enquanto não adormecer, 
Ainda me posso divertir 
Conforme ainda puder. 
 
Também vos posso dizer 
Coisas que vós não sabeis, 
Em horas  felizes de lazer 
Desde que vós me ajudeis. 
 
Agora sou mais tolerante 
E tenho tempo de mostrar, 
Que é muito importante 
Um Idoso querer brincar. 
 
Ainda posso dar amor 
Ao presente e ao futuro, 
Tenho verdadeiro sabor 
De um fruto já maduro. 
 
Sou Idoso, sou alguém 
Que já fui Jovem outrora 
Vós amanhã sereis também 
O que eu sou hoje e agora. 

05/10/2003 

Palavra Cantada-Associação de Cultura sedeada em Vila Franca de Xira           
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Migas de Pobre 
à moda da Dª Malvina Rodrigues 

Preparação: 

 Numa panela, coloque o açúcar e leve ao 
lume brando para derreter, até ficar carame-
lizado; 

 Bater os ovos e misturar com o leite; 

 Quando o açúcar estiver totalmente dis-
solvido, acrescentar a mistura dos ovos bati-
dos com o leite; 

 Espere uns minutos para que os ovos 
endureçam ligeiramente e mexa; 

 Cozinhar até que o líquido seque e o cre-
me fique com consistência granulada. 

 Ponha  em taças e 
se quiser, leve ao fri-

gorifico. 

Bom apetite! 

A D.ª Malvina aprendeu 
esta sobremesa no Colé-
gio Alexandre Herculano 
em Coimbra e com o 
passar dos anos tornou-
se a sobremesa preferi-
da do marido e de mui-
tas visitas que tinha em 
casa. 

Para 2 pessoas 

 

Ingredientes: 

1 chávena almoçadeira 
de açúcar amarelo 

4 ovos 

2 chávenas almoçadei-
ras de leite 

MEMÓRIAS GUSTATIVAS 
 

Os sabores que nos ajudam a recordar o Passado são memórias sensoriais 

 

A Dª Fernanda recorda com 
muita alegria e saudosismo 
o hábito de ir com o marido 
todos os fins de semana 
para o Parque de Campismo 
do Escaroupim—Salvaterra 
de Magos, acompanhados 
por 2 casais amigos ( o 
Caparica, a Fana, o Diniz e a 
Cidalina).  

Aos Sábados de manhã iam 
buscar aos Avieiros as Sabo-
gas já “arranjadinhas”.  

Recorda estas refeições 
como momentos divertidos 
em “família”. 

Para 2 pessoas 

Ingredientes: 

1 Kg de Sabogas c/  
ovas 

1 Limão 

1 dentes de alho 

1 Pão Caseiro 

1 lt óleo 

1 ramo de Coentros 

Sal q.b 

Pimenta q.b 

Azeitonas q.b. 

 

Sabogas do Rio Tejo 
c/ açorda 
à moda da Dª Fernanda Torrão 

Preparação: 

 Limpar  as sabogas e cortar as cabeças 
e o restante em postas bem finas,  apro-
veitar as ovas e temperar com limão, 
pimenta e sal; 

 Cozer as ovas e as cabeças, posterior-
mente aproveitar a água para a açorda; 

 Dividir o pão ao meio, cortar uma 
metade aos cubos para dentro de um 
tacho de barro, acrescentar  o alho pica-
do, pimenta e sal q.b. e acrescentar a 
água da cozedura  das ovas, deixar cozer 
em lume brando; 

 Fritar em óleo a outra metade do pão 
ás fatias e as postas das sabogas numa 
frigideira  em lume de lenha; 

 Depois  da açorda estar  cozida acres-
centar as ovas  desfeitas,  os coentros 
picados e a as azeitonas; 
Sugestão: acompanhar com vinho tinto 
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WWW.SCMVFX.PT 

 

Visite-nos... 
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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 ( 1563). 

 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  nos ajude na divulgação, transmitindo a amigos e familiares. Obrigado. 

            Contabilista Certificada 

            Elsa Regueira 

 

 

Ficha Técnica 


