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Editorial

Caríssimos,

Com um sentimento de esperança no futuro
terminamos 2021!

Na Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão o
ano 2021 viveu-se, fundamentalmente, em torno
de dois eixos muito importantes: desenvolver todos
os esforços na prevenção da pandemia Covid-19 e
assegurar a sustentabilidade da Instituição
garantindo ainda assim condições para que o
términus do terceiro bloco fosse uma realidade na
perspetiva de aumentar a resposta social à
população da freguesia e freguesias limítrofes.
Muito atentos e resilientes, colaboradores e
utentes, cooperaram entre si de forma a que a
pandemia não o fosse dentro da nossa instituição.
Aos poucos a vida foi retomando o seu normal,
foram retomadas as visitas e reaberto o Centro de
Dia.
As respostas sociais a que esta Misericórdia se
propõe, e que ficaram em risco durante um período
crítico, estão de novo ativas e ao serviço de todos
quantos delas necessitem.
O Centro de Apoio e Emergência Social (CAES) é
uma das respostas sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Alfeizerão que mais casos difíceis
abrange. Esta é uma resposta humana e social, ao
cidadão que se encontra numa situação grave de
carência ou desproteção social, que coloca a
habitação em primeiro lugar para, a partir daí,
trabalhar a respetiva inserção social e autonomia.

O outro grande desafio colocado à nova Mesa
Administrativa, foi o de batalhar pela conclusão da
obra (novo edifício e capela), que já deveria ter sido
terminada há dois anos. O novo edifício neste
momento a ser mobilado estará, entretanto, em
condições de receber novos utentes. O
preenchimento das vagas existentes obedecerá aos
critérios definidos no Regulamento da SCMA e a
divulgação será feita pela Instituição no Facebook
no que contamos com os irmãos para fazer essa
difusão.

Com um sentimento de esperança no futuro
vamos começar 2022!
Muita saúde e paz
a todos um
Santo e Feliz Natal!

Alexandra Nicolau
1ª Secretária da Mesa Administrativa
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Coluna do Provedor

Após um ano de mandato da nova Mesa
Administrativa, impõe-se fazer o balanço daquilo
que foi feito e do muito que ainda nos falta fazer.
Uma das principais lacunas encontradas pela nova
Mesa Administrativa foi o facto de não estarmos a
fazer as aquisições para investimentos através do
Código da Contratação Pública (CCP), o que
constitui um pré-requisito para nos podermos
candidatar a fundos públicos.
Neste sentido, uma das primeiras medidas
tomadas pela nova Administração foi iniciar o
processo de contratação pública para as aquisições
ainda por realizar para a ampliação do Lar, de onde
destacamos toda a mobília para o 3º bloco, novos
equipamentos para a cozinha, sistema AVAC (ar
condicionado) para o Lar antigo e novos
equipamentos para a lavandaria.
O processo de contratação pública foi ainda
aproveitado para a contratação de serviços de
telecomunicações e de fornecimento de
combustíveis, sendo o saldo deste trabalho muito
positivo, pois tem permitido uma poupança de
cerca de 10% relativamente às propostas
anteriores ao concurso público.
Por realizar estão ainda várias contratações, como
sejam os seguros e a aquisição de bens
alimentícios, entre outras, que esperamos realizar
em 2022.
A conclusão da obra de ampliação da ERPI tem sido
uma permanente dor de cabeça para todos os
órgãos de gestão da Misericórdia, mas, na altura
em que escrevemos, (3ª semana de dezembro
2021), começamos a ver a luz ao fundo do túnel,
pois acabamos de receber a licença de utilização
emitida pelo Município de Alcobaça, seguindo-se
agora o licenciamento pelos restantes organismos
(Segurança Social, Saúde Pública, ANEPC,
etc.).Desta forma, estamos convictos que nos
primeiros meses de 2022 poderemos começar a
receber novos utentes.

Os valores da nossa Instituição, ancorados nas 14
Obras da Misericórdia (7 físicas e 7 espirituais),
interpretadas com os olhos de hoje, levam-nos a
colocar as Pessoas no centro das nossas
preocupações. Quando falamos em pessoas
estamos a falar dos nossos Colaboradores e
Utentes de todas as valências, incluindo o Banco
Alimentar e o FEAC (Fundo Europeu de Apoio a
Carenciados).
Para nós, Misericórdia, as Pessoas e a sua
segurança e “bem estar” são a nossa principal
prioridade e, nesse sentido, temos passado pela
Pandemia Covid 19 sem qualquer fatalidade até
hoje, fazendo um equilíbrio, nem sempre fácil,
entre as necessárias medidas de segurança e os
afetos dos familiares aos nossos utentes.
Para os nossos Colaboradores, vai o nosso
agradecimento pelo seu sacrifício, disponibilidade
e entreajuda com que têm respondido aos vários
desafios que nos foram colocados durante o ano.
As limitações impostas pela Pandemia não nos
permitiram celebrar em 2020 o 25º aniversário da
Refundação da Misericórdia. Contudo, este ano foi
possível celebrar o 26º aniversário com a
realização de uma Eucaristia por sufrágio dos
Irmãos falecidos.
Termino desejando a todos os nossos leitores
umas Boas Festas e um Feliz Ano Novo de 2022.

Fernando Mota Segismundo
Provedor SCMA
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Notícias
Assembleias Gerais
Mantendo os irmãos informados sobre a gestão da SCMA resumem-se os temas tratados nas Assembleias
Gerais deste ano. Assim em:
- junho – foi feita a apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício
de 2020, bem como do Parecer do Conselho Fiscal, que realçou um resultado líquido da exploração de
valor negativo de 122.309,59 euros, o qual representava um agravamento de 28.425,44 euros,
relativamente ao ano anterior. O Relatório de Atividades e Contas de 2020, teve parecer favorável dos
Conselhos Consultivo e Fiscal. Os Presidentes destes órgãos, juntamente com o Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, louvaram o trabalho desenvolvido pela atual Mesa Administrativa nos dois meses e
meio de atividade em 2020, realçando a forma assertiva e esforçada como desenvolveu o seu trabalho e
os resultados alcançados. Ainda em junho realizou-se a Ratificação da Contratação de empréstimo junto
do banco Montepio (Caixa Económica Montepio Geral) e de garantia deste empréstimo, junto da
Sociedade de Garantia Mútua GARVAL nos precisos termos que constam da Ata da Mesa Administrativa
e do Parecer do Conselho Fiscal, a qual foi aprovada por unanimidade dos irmãos presentes;
- novembro – foi apresentado o Orçamento Retificativo para 2021 uma vez existir um desvio nas receitas
superior a 15% relativamente ao orçamentado. A previsão de desvio sobre o Orçamento inicial é de
18,73%, a nível das receitas que constavam do Orçamento para 2021, pois estavam orçamentados
1.504.175,74 euros de receitas e a previsão era de 1.222.441,10 euros. As receitas inicialmente previstas
no Orçamento de 2021 tinham em conta a ocupação completa do terceiro bloco no final de 2021, o que
não veio a acontecer devido a atrasos na conclusão da obra e respetivo licenciamento. A previsão do
resultado líquido, apresenta-se negativo em 79.418,82 euros. Apesar do aumento do salário mínimo em
4,72%, o resultado previsto para 2021 acabará por ser o melhor resultado desde 2017. Os investimentos
inicialmente previstos não se conseguiram concretizar devido ao atraso da obra e passarão para 2022. O
Sr. Presidente da Mesa de Assembleia, e os irmãos presentes anuíram em que, com as dificuldades
apresentadas, efetivamente se torna muito difícil a gestão da Mesa Administrativa tendo sido
apresentado pela Mesa da Assembleia Geral um voto de louvor à atual Mesa Administrativa, pelo
empenho, dedicação e rigor. Quanto ao Plano de Atividades, sendo um dos objetivos traçados para 2022
assegurar a sustentabilidade económico-financeira da Instituição, o que passará pela admissão de
utentes, cujo custo real atual se cifra em 1327 euros, o Orçamento para 2022 prevê um aumento das
mensalidades dos utentes em 3,65%. A nível de investimentos está a intenção de remodelação da
moradia da Rua da Sacadura Cabral e a compra, subsidiada pelo PRR no âmbito da mobilidade verde, de
uma viatura elétrica para o Serviço de Apoio Domiciliário. Foi unânime a ideia de que a instituição
necessita ter a obra concluída assim como o respetivo licenciamento para poder melhorar o nível das
receitas.
Em Memória . . .
Em memória dos utentes que faleceram este ano, a Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão deixa aqui
o voto de pesar e condolências às famílias enlutadas de:
❖ Emília de Jesus António Duarte
❖ José Neves de Carvalho
❖ Maria Alice Fareleira Cunha
❖ Maria de Jesus Justa Antunes
❖ Maria Luísa Sales da Costa Xavier Nicolau
❖ Maurício Arnaldo Pereira Sá
❖ Maria Odete dos Santos Pupo Dias
❖ Rosa Oliveira Santo
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Respostas Sociais
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
A SCM Alfeizerão dispõe de uma ERPI com capacidade para 40 utentes,
sendo que, dentro de pouco tempo irá abrir a nova Ala passando a ter
capacidade para acolher 80 utentes. A SCM Alfeizerão tem excelentes
instalações e uma equipa multidisciplinar composta por Enfermagem,
Médico, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Animador
Sociocultural, Educador Social e Assistente Social. O principal objetivo da
ERPI é prestar serviços de qualidade com vista a proporcionar o máximo de
bem-estar aos nossos utentes e seus familiares.

Pintura do Altar da
Nova Capela

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
A SCM Alfeizerão presta também apoio no domicílio do utente, esta resposta social funciona de
segunda a sexta-feira, entre as 8:30h e as 17:30h e aos fins-de-semana e feriados das 9:00 às 13:00.
O utente pode usufruir dos seguintes serviços: higiene pessoal, alimentação, limpeza do domicílio e
tratamento de roupa, sem ter de sair do conforto do seu lar.

Centro de Dia (CD)
O Centro de Dia é uma resposta social que visa quebrar o isolamento dos idosos, passando estes
o dia acompanhados por uma ajudante de lar e centro de dia e uma
educadora social, com o objetivo de transformar os dias dos nossos
utentes em dias de satisfação e felicidade, proporcionando-lhes o máximo
de bem-estar.
O Centro de Dia funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9:00h e as
17:30h, com possibilidade de transporte entre o domicílio e a instituição.

Cátia Camacho
Diretora Técnica
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Apoio Alimentar (Banco Alimentar/FEAC)
A Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão apoio cerca de 40 agregados familiares, num total de
102 pessoas, das quais 30 são crianças. A atribuição deste serviço depende de uma avaliação da
situação socioeconómica do agregado familiar, através da qual é posteriormente atribuído um cabaz
de alimentos mensal. Sendo um serviço com impacto positivo para a comunidade, contamos poder
apoiar todas as famílias que manifestem essa necessidade.

Universidade Sénior
Devido à pandemia do COVID 19, prevê-se reiniciar as atividades letivas da
Universidade Sénior quando estiverem concluídas as obras de ampliação/ edifício
novo, pelo que as suas atividades deverão reiniciar no início de 2022.

Centro de Acolhimento e Emergência Social (CAES)
A Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão encontra-se em fase de negociação com a Segurança
Social, de forma a ser experimentado um novo modelo, no encaminhamento, acompanhamento e
integração dos utentes do CAES, através de uma seleção dos utentes mais criteriosa.
Adota-se um modelo inclusivo dos utentes na comunidade, através de atividades que possam
realizar e que lhes permitam a aquisição de competências. Neste sentido, os utentes encontram-se
no presente envolvidos nas atividades da loja social e no mercado de trabalho, através de parcerias
com as empresas locais.

Loja Social
A Loja Social irá renovar a sua imagem, no ano de 2022, na Rua de Angola, nº7, Alfeizerão, (antigas
instalações da Santa Casa
da
Misericórdia
de
Alfeizerão) onde pode
encontrar uma vasta gama
de produtos essenciais e
vestuário,
de
forma
gratuita,
atribuído
consoante os rendimentos,
ou para toda a comunidade,
através de um valor
simbólico.
A Loja Social tem o
objetivo de suprir as necessidades de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social e
carência económica, através da recolha de bens usados ou novos, doados por empresas ou
particulares, permitindo assim, que toda a comunidade tenha o acesso a bens essenciais.
Cláudia Silva
Diretora Técnica
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 2021
Depois de um ano 2020 muito difícil para todos, em 2021 fomos retomando, aos poucos, algumas
das atividades e celebrações que os nossos idosos mais gostam.

JANEIRO
Dia de Reis

Na impossibilidade de sairmos para cantar as
janeiras, percorremos os vários setores da
nossa instituição, para animar os nossos
funcionários no Dia de Reis.

Dia de Santo Amaro
Este ano, com as festas e
romarias
canceladas,
fizemos a nossa própria
festa, as nossas fogaças e
recebemos a visita do Santo
Amaro.

FEVEREIRO
Carnaval
Em pleno confinamento, tentámos animar os nossos utentes. As funcionárias mascararam-se e
percorreram os corredores e quartos da instituição a espalhar alegria, música e animação.
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MARÇO
Dia Internacional da Mulher

Festejámos este dia embelezando as nossas
utentes para uma sessão fotográfica,
alusiva a este dia.

Dia do Pai
Os pais da nossa instituição foram presenteados com uma lembrança realizada pelos utentes.

ABRIL
Páscoa

Semana da Saúde e Alimentação Saudável
A Semana da Saúde assinalou-se com várias atividades, desde questionários sobre o corpo humano,
pesagens e medições, promoção de uma alimentação saudável, palestra sobre “O Colesterol” e
ginástica.
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MAIO
Maio foi um mês repleto de datas importantes. Este mês ficou ainda marcado pelas primeiras saídas
da instituição dos nossos utentes, após um ano e dois meses de confinamento, sem poderem sair das
instalações.
Dia da Mãe e da Família
É de salientar o Dia Internacional da Família, no qual os familiares não puderam estar presentes
para festejar. Assim, foram as funcionárias da instituição que se juntaram aos utentes e, como uma
família de coração, jogaram e divertiram-se numa tarde de olimpíadas.

Dando continuidade ao espírito de Família e aproveitando o Dia Mundial do Coração, utentes e
funcionários formaram, no jardim da instituição, um coração humano.
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JUNHO
Santos Populares
O mês de junho é dedicado aos Santos Populares: Santo António, São João e São Pedro.

No Santo António fizemos um belo
piquenique no nosso pátio e
dançámos umas marchas pela tarde
fora. Para o lanche, comemos uns
barquinhos confecionados na nossa
cozinha. Foi um dia em cheio!

Neste mês, não pudemos deixar de apoiar
também a nossa seleção, que marcou presença
no Euro 2020. Equipados a rigor, fomos cantando
o nosso hino e apoiando Portugal.
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JULHO
Piquenique no Parque de Merendas do Gaio

Neste mês mais quentinho, aproveitámos
para sair todos juntos e fizemos um
piquenique no Parque de Merendas do Gaio.

Aqui ficou marcado o reencontro com os nossos
colegas do Centro de Dia, que com o devido
distanciamento e proteção pudemos matar saudades.

Dia dos avós

Em julho assinala-se ainda uma data importante para os nossos
idosos, o Dia dos Avós.

Na impossibilidade de recebermos as
famílias e, principalmente, os netos,
convidámos o fadista Emanuel Moura
para vir cantar os parabéns connosco
e animar a nossa tarde.
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AGOSTO
Dia Mundial da fotografia

Todos os anos, em agosto assinalamos o Dia
Mundial da Fotografia.
Habitualmente, fazemos uma exposição e
este ano não foi exceção. Recolhemos
fotografias de atividades, passeios entre
outras e expusemos no hall de entrada da
instituição.

Dia da Bola de Berlim

O Verão a poucas semanas de terminar… não podíamos deixar
de saborear a típica bola de Berlim, enquanto fazíamos uns Tik
Toks.

Sardinhada

Com o bom tempo a ajudar realizámos ainda
uma sardinhada, no pátio das nossas
instalações.
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SETEMBRO
Lojinha dos Sábios
Este mês iniciámos os trabalhos para a nossa Lojinha dos Sábios.

Dia dos biscoitos
Como não pode ser só trabalhar, fizemos uns biscoitos de manteiga, chocolate e laranja que ficaram
deliciosos.

Dia do Doente de Alzheimer
Infelizmente, esta doença está cada vez mais presente nas nossas vidas. Para assinalar este dia, o
nosso Psicólogo Edgar apresentou uma pequena palestra onde sensibilizou os utentes e esclareceu
algumas dúvidas. Para saber podemos consultar a:

Linha de Apoio na Demência: 963 604 626
(em funcionamento em dias úteis das 9.30h às 13h e das 14h às 17h)
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OUTUBRO
Dia do Idoso
Na nossa instituição, este é um dia bastante relevante e de grande festa.

Este ano realizámos um almoço especial, seguido de
Karaoke, entrega de lembranças e de um lanche
bem docinho, com waffles, empadas e bolo
para todos.

Halloween e Pão por Deus

Neste mês, começámos ainda as decorações de Outono e
também de Halloween. Foi ainda tempo de preparar os frutos
secos que encheriam o nosso saquinho de Pão por Deus.

Foi ainda tempo de preparar os
frutos secos que encheriam o
nosso saquinho de Pão por Deus.
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NOVEMBRO
São Martinho e Pinhata

O dia 11, foi um dia de homenagem ao São
Martinho. Pela tarde dentro, realizámos um
jogo tradicional com uma pinhata, comemos as
típicas castanhas assadas e saboreámos umas
ótimas filhoses, feitas na nossa instituição.

Decorações de Natal

Este mês é ainda altura de tornarmos a nossa
instituição ainda mais bonita com as decorações
de Natal. É tempo de realizar todos os
preparativos para umas das mais bonitas
épocas do ano.
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NOVEMBRO (Cont.)
O Aniversário da Santa Casa
Parabéns à SCMA!
Com a celebração de uma missa e apagando as 26 velas de mais um aniversário da sua refundação,
no dia 23 de novembro, utentes, funcionários e membros dos Órgãos Sociais, reuniram-se para
assinalar a data.

Dirigindo-se aos presentes o Senhor Provedor proferiu o discurso que se transcreve na íntegra:
«Boa tarde a todos
Faz hoje dois anos que me coube a mim fazer o discurso de abertura das
comemorações do 24º aniversário da refundação desta nossa Santa Casa,
então como Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral e em substituição
do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. João Vizoso por
impedimento do mesmo por motivos profissionais.
Referia então nessa nota que nas instituições como nas famílias, existem
momentos bons e momentos menos bons e que esta nossa Instituição não foge
a essa regra. Todavia, estava longe de pensar na turbulência dos tempos que
se seguiram com a Pandemia Covid 19, a que se juntou uma grave crise diretiva
da Misericórdia.
Como normalmente acontece neste tipo de Instituições, a solução das crises
diretivas passa por devolver a palavra aos membros da Irmandade e foi
exatamente isso que o Sr. Presidente da Assembleia Geral fez, nos termos do Compromisso da Misericórdia,
com a convocação da Assembleia Geral de 28 de agosto de 2020 que culminou com a destituição do anterior
Provedor.
Na sequência das decisões da Assembleia Geral de 28 de agosto de 2020, colocou-se a questão da constituição
das listas para a recomposição dos vários Orgãos Sociais e foi com muita honra que aceitei o convite do Sr.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral para liderar a Mesa Administrativa da Misericórdia.
Devo confessar que não estava então consciente das dificuldades que iriamos encontrar. Todavia, com a
prestimosa colaboração de todas as partes interessadas (ISS, utentes, corpos sociais, colaboradores,
fornecedores, bancos, etc.), colaboração essa que aqui agradeço em meu nome e em nome da Mesa
Administrativa, temos vindo a ultrapassar essas mesmas dificuldades.
Levamos de mandato 1 ano, 1 mês e 9 dias e nem tudo tem corrido como desejamos, nomeadamente a
conclusão do 3º bloco que tem sofrido sucessivos atrasos pelas mais variadas razões, apresentando neste
momento um atraso superior a 2 anos. Contudo, tudo está a ser feito para que a abertura se realize no início
do próximo ano.
A atual Mesa Administrativa tem como principal objetivo assegurar a sustentabilidade Economico Financeira
da Instituição, estando os resultados do corrente ano e o orçamento do próximo em linha com esse objetivo.
Assim, o resultado líquido previsto para este ano é o melhor desde 2017 e para o próximo ano está previsto o
melhor resultado desde a abertura do lar em 2013.
A todos muito obrigado.»
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DEZEMBRO
A Festa de Natal
No dia 22 de dezembro os funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão ofereceram,
aos utentes, um espetáculo que, tal como em anos
anteriores, teve surpreendentes
atuações. À festa, seguiu-se
lanche recheado de coisinhas
apetitosas.

Página 17

BOLETIM INFORMATIVO
Nº 45

Ano 2021

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – Ano 2022
Objetivos
Gerais
Áreas de
Intervenção

Promover a autonomia e qualidade de vida a cada utente
Fomentar a integração institucional dos utentes
Descrição de
atividades
Ginástica
Jogos Tradicionais
Classes de
Movimento

Caminhadas no
exterior/ interior
Animação
física

Trabalhos Manuais
(papel, feltro, eva,
recorte, pintura,
colagem e
moldagem)

Jogos de associações
e do quotidiano
Musicoterapia /
Cantares

Animação
Cognitiva

Jogos de mesa
(cartas, dominó,
bingo)
Jogos de memória
Jogos de cultura
Geral

Objetivos
- Combater o
sedentarismo vivenciado
pelos utentes no
quotidiano institucional;
- Melhorar o equilíbrio e
coordenação motora;
- Reduzir o stress e
ansiedade;
- Melhorar o
funcionamento
Cardiovascular;
- Fomentar o
relacionamento
interpessoal;
- Manter a destreza
manual;
- Fomentar o convívio
entre utentes;
- Valorizar as habilidades
e qualidades pessoais.

- Aumentar a atividade
cerebral;
- Reduzir perdas de
memória e velocidade
percetiva;
- Reforçar a Autoestima;
- Exercitar a capacidade
de memória e de
atenção.

Intervenientes

Destinatários

Animadora
Fisioterapeuta
Auxiliares

Utentes
da
ERPI
e
do
Centro
De
Dia

Animadora
Fisioterapeuta
Auxiliares
Cozinheira
Enfermeiros

Jogos de provérbios
e adivinhas
Página 18

BOLETIM INFORMATIVO
Nº 45

Ano 2021

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL- 2022(Cont.)
Objetivos
Gerais
Áreas de
Intervenção

Promover a autonomia e qualidade de vida a cada utente
Fomentar a integração institucional dos utentes
Descrição de
atividades

Objetivos

Intervenientes

Destinatários

Animadora

Utentes
da
ERPI
e
do
Centro
de
Dia

Jogo das sensações
(5 sentidos)
Animação
Cognitiva

Trabalhos Manuais
(papel, feltro, eva,
recorte, pintura,
colagem e
moldagem)
Celebração das
festas populares
(Santo Amaro, São
João Batista e Nossa
Senhora do Rosário)
Tardes de cinema
Realização de
atividades em
parceria com as IPSS
do concelho de
Alcobaça

Animação
Psicossocial

Atelier de culinária
Comemoração de
datas festivas
Celebração dos
aniversários dos
utentes

- Exercitar a capacidade
de memória e de
atenção.

- Proporcionar
momentos de convívio e
lazer;
- Evitar o isolamento
institucional;
- Proporcionar a
interação, a alegria e o
dinamismo entre utentes
e colaboradores;
- Promover a valorização
espiritual e pessoal;
- Promover a autonomia;
- Promover a saúde;
- Fornecer informações e
alertas sobre temas de
saúde.

Auxiliares
Fisioterapeuta
Enfermeiros
Cozinheira

Palestras
Medição dos sinais
vitais

Página 19

BOLETIM INFORMATIVO
Nº 45

Ano 2021

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – Ano 2022 (Cont.)

Datas a
comemorar

Janeiro: Dia de Reis, Dia Internacional do Obrigado, Santo Amaro; Dia do Riso e
Dia da escrita à mão.
Fevereiro: Dia de S. Brás, Dia da Rádio e Dia do Amor.
Março: Carnaval, Dia Internacional da mulher, Dia do Pai, Dia Mundial da
Árvore, Água e Meteorologia.
Abril: Páscoa, Semana da Saúde, Dia Mundial da Voz, Dia Mundial do Livro, 25 de
abril e Dia da Dança.
Maio: Dia da Mãe, Aparições de Fátima, Dia da Espiga, Dia Internacional da
Família e Dia Mundial da Pastelaria.
Junho: Dia da Criança, Dia Mundial do Ambiente e Oceanos, Dia de Portugal de
Camões e das Comunidades Europeias e Santos Populares.
Julho: Dia Mundial do Chocolate, Dia do Amigo e Dia Mundial dos Avós.
Agosto: Dia Mundial da Fotografia e Passeios.
Setembro: Nossa Senhora do Rosário, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, Dia
da Fisioterapia e Dia Mundial do Coração.
Outubro: Dia Internacional do Idoso, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial
dos Animais e Dia Mundial do AVC.
Novembro: Dia de todos os Santos, Dia Mundial do Cinema, S.
Martinho/Magusto, Dia Mundial da Criatividade e Aniversário da SCMA.
Dezembro: Dia da Bolacha, Dia Internacional do Chá e Natal.
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A Crise e a Pandemia

Com este breve apontamento venho, novamente, apesar dos anos já passados, dar uma ajuda a bem
do nosso Boletim da Misericórdia e dos seus leitores.
Queremos com este escrito partilhar com os nossos irmãos sócios e não sócios, algo que nos alimenta
a fé e a esperança nesta época de pandemia que nos tem cortado, de certo modo, a liberdade e
criado ao mesmo tempo medos que possam ocasionar outros males maiores. O facto de se ter que
andar de máscara para nossa defesa e a dos outros, até dificulta o reconhecimento de um vizinho
quando nos cruzamos com ele na rua. O não podermos estar com a família devido ao confinamento
ainda mais isolam as pessoas. Tem sido também um tempo de reflexão sobre o que foi o nosso
passado. É a oportunidade para refletirmos sobre o valor da vida, o valor de cada pessoa para nós
mesmos.
Como cristão lembro a história do Bom Samaritano, que é aquele que caminha com o outro na
dificuldade da sua vida. É aquele que se dá em prol do outro, que olha para ele e que o ajuda. É
aquele que não para perante uma doença ou qualquer outro problema que afete o seu irmão. É
possível fazer deste mundo um muito melhor, para que os que sofrem tantas injustiças encontrem
alguém que se interesse por eles, que os defenda e ajude, até que os homens aprendam a viver como
irmãos, que acabe a exploração, a injustiça e toda a ganância que divide e escraviza tantas pessoas.
Este Boletim será o último relativamente ao ano de 2021. Vai sair, possivelmente em cima do Natal,
pelo que aproveitamos a oportunidade para desejar Boas Festas e um Feliz Ano Novo.

Texto escrito pelo Irmão Nº 140 – Teófilo Antunes
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Se tiver febre, tosse, “pingo” no nariz, dificuldade respiratória, perda de olfato ou paladar e
dores de cabeça
ou
Se tiver estado em contacto com alguém que tenha testado positivo ao Covid-19, então:
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SEJA SOLIDÁRIO
SEM QUALQUER CUSTO
Transfira gratuitamente,0,5% do imposto que o Estado retém do seu IRS,
para a Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão.
Como? É simples, faça como se indica abaixo:

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Alinhada com a necessidade urgente de proteção do ambiente e redução da
nossa pegada de carbono a SCMA pretende atualizar a Base de Dados dos
Irmãos.
Assim solicitamos a todos que possam e queiram colaborar connosco nesta
missão, de redução do consumo de papel, que nos façam chegar o nome,
número de irmão e e-mail/endereço através de:
s.c.m.alfeizerao@gmail.com
Agradecendo antecipadamente a vossa colaboração, informamos que as
comunicações entre a SCMA e os Irmãos (Boletim Informativo, Convocatórias
para Assembleias, etc.) passarão a ser enviadas por e-mail.
O Planeta agradece!
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A todos os que colaboram connosco, Muito Obrigada!
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