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Editorial 

 
Desde há uns tempos que nos deparamos com diversas manifestações que se espalham pela capital e cidades 
do País. Todas elas demonstram a insatisfação dos portugueses com a política, segurança, economia e os 
problemas sociais no geral.  

O que mais ouvimos nos cafés, nos supermercados, nas paragens dos transportes públicos ou mesmo no 
trânsito, são frases do tipo: “Aonde é que vamos parar” “O preço das coisas aumentam e os salários continuam 
sempre na mesma”. Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de pessoas indicam-nos que a 
insatisfação e a crise económica crescem cada vez mais no País e os que têm possibilidade (São uma parcela 
mínima) estão-nos a deixar, procurando vidas melhores longe da Pátria que os viu nascer.  

Mas será que essa é a solução? Vale a pena ressalvar que muitos dos que deixam o País têm conhecimentos 
superficiais sobre a política e a economia e na maioria das vezes são os mais preconceituosos. Sabemos que a 
chave para a solução dos problemas instaurados entre nós, de ordem social, política e económica têm somente 
uma alternativa: O investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no País, 
sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e género. 
Mas isso é somente a ponta do iceberg. Ou seja, a solução não é deixar o País, mas lutar para a melhoria do 
nosso Portugal que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase “Salve-se quem puder” deve ser 
mudada para “Salvemos o nosso País todos juntos”. 

Neste mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Nada melhor que reunir a família e curtir esse 
momento tão especial de encontro, amor, compreensão e tolerância. Aproveitem também o final do ano para 
se divertirem com a família e amigos e não se esqueçam que o espírito de Natal deverá ser aproveitado para 
nos tornar pessoas cada vez melhores. 

Encham os vossos corações de tudo que há de melhor: Amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. 

Na esperança de que o ano 2023 nos traga tudo aquilo que ambicionamos… 

Desejo a todos um Santo e Feliz Natal e um próspero Ano Novo! 

 

 
 

Mesa Administrativa agradece, a todos os colaboradores, pelo trabalho prestado e pela 
resiliência demonstrada em tempos difíceis como os que temos atravessado. 

 
 

Joaquim Ramos Marto                                                                 

Tesoureiro SCMA                                                                     
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Coluna do Presidente da MAG 
 
O meu apelo… 
 
Os meus votos de Boas Festas para todos os 
irmãos, irmãos com responsabilidades nos órgãos 
sociais, para todos os colaboradores e para todos 
os utentes e seus familiares. 
A Misericórdia de Alfeizerão é uma instituição 
com uma enorme responsabilidade social e 
económica, com grandes desafios que enfrenta na 
sua gestão diária. 
A Misericórdia graças ao esforço das pessoas que 
trabalham na mesma, sejam os colaboradores 
sejam os irmãos elementos dos vários órgãos 
sociais que a compõem, todos apresentam uma 
vontade máxima de todos os dias fazerem mais e 
melhor. Conseguindo que os objetivos e 
compromissos da instituição prossigam e sejam 
cumpridos. Todos trabalhamos para que o 
conforto, a segurança e o bem-estar dos utentes 
sejam sempre preservados e que a Instituição 
consiga apresentar serviços de excelência em 
todas as suas valências. 
Os elementos voluntários, que fazem parte de 
todos os órgãos sociais, Assembleia Geral, Mesa 
Administrativa, Conselho Fiscal e Conselho 
Consultivo são os irmãos que ao terem sido 
eleitos pelos restantes irmãos da instituição, tem 
como responsabilidade de com o seu trabalho 
voluntário e muita dedicação e empenho a esta 
causa de darem o seu tempo, a sua dedicação e 
conhecimento para servirem a Misericórdia de 
Alfeizerão. Para que seja tenha uma Instituição 
com futuro. 
No entanto, para que esta missão seja cumprida e 
a garantia futura esteja assegurada de geração a 
geração, era ótimo podermos contar com mais 
apoio dos irmãos atuais e futuros que desejo 
muito que venham a dedicar um pouco de 
voluntariado na instituição. De modo que 
possamos ser maiores e mais fortes.  
Eu como voluntário na Instituição como 
Presidente da Assembleia Geral, gostaria de 

apelar para que os irmãos da Misericórdia, fossem 
mais assíduos nas Assembleias Gerais, onde são 
aprovadas decisões importantes para a gestão da 
Instituição. Com a participação de mais pessoas os 
assuntos serão mais discutidos e tomam-se 
decisões provavelmente ainda mais interessantes 
e positivas. Com a vossa maior presença e 
participação também a Misericórdia terá pessoas 
preparadas para dar continuidade com o trabalho 
atual dos elementos com responsabilidade e na 
substituição normal futura. A Instituição, só terá a 
ganhar com a mais-valia da participação e 
afluência de mais pessoas interessadas, 
empenhadas e dedicadas a ajudar a Misericórdia 
de Alfeizerão no presente e no seu futuro. 
A Misericórdia é uma instituição que com todas as 
suas valências contribui com o apoio social para 
muitos utentes e para a comunidade em geral. É 
preciso não esquecer isso. Existimos para ajudar 
quem precisa. 
Hoje ajudamos quem precisa, amanhã poderemos 
ser nós a necessitarmos dessa ajuda. Por isso 
pessoas que pretendam ajudar a Misericórdia 
com seu trabalho voluntário que venham para 
junto de nós a ajudar-nos a crescer, porque a 
Misericórdia de Alfeizerão precisa de si e porque 
nós precisamos do vosso apoio. 
Apelo aos irmãos, que há muito tempo que não 
nos visitam que aparecem que passem a conhecer 
a evolução da Misericórdia de Alfeizerão.  Com o 
vosso apoio e presença seremos mais a trabalhar 
para o mesmo fim.  
 

 
 
 
 
 
 
 

João Vizoso 

Presidente da MAG
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              Notícias 
 

Assembleias Gerais 
De seguida resumem-se os temas tratados na Assembleias Gerais deste ano: 
- MARÇO –  
O Relatório de Atividades e Contas referente ao ano de 2021 apresenta o desempenho económico financeiro 
da Instituição, que se traduziu num resultado líquido negativo de noventa e três mil cento e setenta e seis 
euros e setenta e quatro cêntimos o que, comparativamente com o ano anterior, significa um ganho de vinte 
e nove mil cento e trinta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos. Estes resultados tiveram como principal razão 
o substancial aumento dos custos com pessoal e com combustíveis. Os custos com pessoal representam 57,7% 
da estrutura de custos da Instituição e traduziram-se num aumento de 6,82% relativamente ao ano anterior, 
como resultado do aumento da Remuneração Mínima Mensal decretada pelo Governo, a qual não foi 
acompanhada pelo aumento dos subsídios estatais, que foi de somente 2,52%. O Parecer do Conselho Fiscal, 
bastante rigoroso e completo, recomendou à Assembleia Geral a aprovação do Relatório de Atividades e 
Contas da Mesa Administrativa e elogiou a prontidão, o esforço e a dedicação daquele Órgão. Foi também 
favorável, aos resultados apresentados, o Parecer do Conselho Consultivo que ainda fez questão de elogiar o 
trabalho da atual Mesa Administrativa. O Relatório de Atividades e Contas da Mesa Administrativa foi 
aprovado por unanimidade e aclamação.  
Foram ainda informados os presentes de que: - o cumprimento do Código da Contratação Pública (CCP) passou 
a ser um requisito para as IPSs, pelo que todas as despesas de investimento da Misericórdia estão a ser 
realizadas em conformidade com este requisito e que é intenção da Mesa Administrativa aplicar o CCP às 
restantes aquisições; - a candidatura ao Programa Pares 3 foi aprovada; - também foi aprovada a candidatura 
ao PRR de Mobilidade Verde que permite a compra de uma viatura elétrica para o SAD; - a vistoria realizada 
pela Segurança Social, à Ampliação do Lar, detetou algumas discrepâncias entre o projeto de obra e a 
legislação existente tendo a Mesa Administrativa e a própria Assembleia manifestado a sua estranheza 
relativamente às discrepâncias, já que a obra foi acompanhada por entidades credenciadas.  
- NOVEMBRO – 
O Plano de Atividades e Orçamento para 2023 foi aprovado por unanimidade tendo sido positivos os pareceres 
quer do Conselho Fiscal quer do Conselho Consultivo. Foi aprovada por unanimidade a decisão de acabar com 
o Fundo Solidário, indo o seu saldo reverter para ganhos extraordinários do exercício de 2022, reduzindo assim 
o prejuízo contabilístico do exercício. Logo que, em termos financeiros, a Instituição tenha meios para voltar 
a ter um Fundo Solidário, o tema voltará a ser analisado em Assembleia Geral.  
Foram aprovadas alterações ao Regulamento Eleitoral, a salientar: 1- não se podem candidatar irmãos que 
tenham qualquer pleito judicial com a Misericórdia; 2- só se podem candidatar os irmãos que tenham as cotas 
em dia na data da convocatória; 3- os funcionários da Misericórdia podem fazer parte das listas desde que: a 
Mesa Administrativa não seja maioritariamente constituída por funcionários, o presidente do Conselho Fiscal 
não seja funcionário e não se candidatem pessoas que tenham sido condenadas por apropriação de bens do 
setor público, corrupção, etc. (Isto não se aplica se tiver ocorrido a extinção da pena), 4- As listas podem ser 
propostas por um mínimo de 5 irmãos. 
A União das Misericórdias está pouco operativa no sentido de pressionar o Estado para dar incentivos às reais 
necessidades das Misericórdias. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) está mais 
ativa e negociou um novo contrato coletivo de trabalho com os sindicatos representativos dos seus 
trabalhadores e Ministério do Trabalho publicou uma portaria de extensão em que aplica esse contrato às 
Misericórdias. Assim para os trabalhadores que não estejam sindicalizados, continua-se a aplicar o contrato 
da Misericórdia de Abrantes e para os trabalhadores sindicalizados aplica-se a portaria de extensão, a qual irá 
provocar um custo em retroativos.  
Foi dada à Mesa Administrativa e ao Conselho Fiscal um voto de confiança, por unanimidade, para a 
contratação com a banca dos empréstimos existentes com a Caixa Agrícola e Banco Montepio e que venham 
a ser negociados em melhores condições e sejam mais vantajosos para a Instituição. 
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Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social visita instalações da 
Santa Casa de Misericórdia de Alfeizerão 

 

Ana Mendes Godinho, Ministra 
do Trabalho, visitou a Santa Casa 
da Misericórdia de Alfeizerão no 

passado dia 25 de outubro. A 
propósito desta deslocação da 
responsável pelo Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, o Presidente da 

Câmara Municipal de Alcobaça, 
Herminio Rodrigues, deixou um 
apelo à “sustentabilidade das 
IPSS, que vivem, hoje, fortes 

constrangimentos  
 

 
 

 
Discurso do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Alfeizerão 
Visita às Novas Instalações - 25 de outubro de 2022 

 
Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Excelência, 
Senhora Secretária de Estado da Inserção Social, Excelência, 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, 
Senhor Diretor do Centro Distrital de Leiria do ISS, 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SCMA 
Caros convidados, 
Comunicação Social. 
Partilhamos este momento de visita às Novas Instalações para mais 40 vagas na Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas com uma área total de construção de 1500 m2 e um 
investimento global de 1,5 milhões de Euros. 
O projeto de arquitetura destas novas instalações foi aprovado pelo Município de Alcobaça 
e pelo ISS em 2016, tendo sido iniciada a construção em novembro de 2018 com um prazo 
de entrega previsto para agosto de 2019. 
Por vicissitudes várias, a obra foi-se atrasando, pelo que só agora foi concluída. 
O financiamento do projeto estava pensado com recurso a Fundo Rainha D. Leonor 
Projeto Para a Qualificação das Comunidades Amigas de Pessoas Idosas, conhecido por 
PQCAPI Comparticipação Municipal e Financiamento próprio. 
Como não fomos contemplados pelo fundo Rainha D. Leonor e o Programa PQCAPI ainda 
não viu a luz do dia, a obra civil apenas foi subsidiada pela CMA em cerca de 10% do seu 
custo, sendo o restante projeto financiado com recurso a empréstimo junto da Caixa Agrícola 
de Alcobaça. 
A candidatura ao programa Pares 3 surgiu já numa fase final da obra e contemplou 
essencialmente o recheio das novas instalações e a melhoria das condições da parte antiga, 
nomeadamente as instalações de AVAC. 
A contribuição do Pares 3 para este projeto no valor de 175.697 € constitui a primeira ajuda 
governamental para a Misericórdia de Alfeizerão. 
Senhora ministra, pretendo apresentar uma preocupação que tem a ver com o aumento das 
taxas de juro e os custos com pessoal, salientando alguns indicadores da nossa Instituição. 
A taxa de juro do nosso principal empréstimo, junto da Caixa Agrícola de Alcobaça, será 
revista em janeiro do próximo ano com o indexante médio de dezembro de 2022, para o 
qual se perspetiva um valor da ordem dos 3%. 
Este valor faz com que os nossos encargos bancários para 2023, mais do que duplicam 
relativamente a 2022, ou seja, serão superiores aos de 2022 em cerca de 80.000 €. Neste 
contexto, seria da maior importância a concretização do projeto PQCAPI a uma taxa de juro 
compatível. 
Relativamente aos gastos com pessoal, os mesmos representavam em 2020 53,5 % da nossa 
estrutura de custos e o valor previsto para 2022 é de 62%, como resultado do galopante 
aumento do salário mínimo. 
Por outro lado, a Misericórdia tem mantido em funcionamento o Centro de Acolhimento e 
Emergência Social, CAES, com a mesma comparticipação financeira do ISS, desde 2020, 
quando neste intervalo de tempo se verificou um aumento de 11% no salário mínimo, 
estando esta situação a traduzir-se em perdas significativas para a Instituição. 
Senhora Ministra, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, necessitamos de muita 
ajuda para a manutenção desta Instituição. 
A todos muito obrigado. 

    

 

Fernando Mota Segismundo 

                            Provedor SCMA
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Em Memória . . . 
 

Recordando com saudade e gratidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória do nosso irmão 

Maurício Arnaldo Pereira de Sá, 

nascido a 27 de Novembro de 

1931 na Foz do Douro, Porto, e 

falecido a 24 de Maio de 2021 

com 89 anos, nesta vila de 

Alfeizerão onde residiu por 

várias décadas. Foi Capitão na 

Marinha Mercante até à sua 

aposentação, tendo terminado 

nas embarcações de pesca do 

atum mais do seu agrado 

pessoal.  

 

Como colaborador desta 

Irmandade, foi sempre um 

abnegado e discreto servidor, 

logo de início colaborando no 

arranque da actividade com a 

entrada ao serviço da valência 

Centro De Dia, ajudando com 

os seus conhecimentos na 

utilização das novas 

tecnologias; 

na tentativa de ajudar a resolver 

os problemas que iam surgindo, 

esboçou/projectou o espaço que 

iria ser alterado para servir de 

área a utilizar para a 

permanência dos utentes no 

referido Centro De Dia, pois 

tratava-se de alterar o que até 

então era um andar de cariz 

habitacional, na Rua de Angola, 

o qual mereceu elogio do 

Técnico da Segurança Social e 

foi aceite e considerado para 

aprovação. Acompanhou 

estando sempre presente, a 

então Directora Técnica Dra. 

Helena Neto em todas as 

démarches que foram 

necessárias aquando da 

construção das novas 
instalações desta Irmandade, 

bem assim colaborando com o 

então Tesoureiro Rui Brilhante, 

dando o seu contributo sempre 

que necessário, já como 

membro da mesa 

Administrativa que integrou 

como Secretário, no 

acompanhamento das obras, 

etc., etc. 

Em suma a sua prestimosa 

colaboração acompanha o 

começo da prestação de 

serviços desta Instituição e que 

perdurou até ao seu 

falecimento, já em situação 

difícil de saúde, mas mesmo 

assim estando sempre presente, 

colaborante e activo na sua 

responsabilidade como Vice 

Provedor; teve também um 

papel muito interveniente na 

feitura e não só deste boletim, 

acompanhando a sua elaboração 

até ao envio para os Irmãos, o 

que foi acontecendo dentro das 

possibilidades, uma vez o 

carácter voluntário das 

colaborações.  

 

Estimado e respeitado por 

todos, ajudou nos seus vastos 

conhecimentos a solucionar 

diversas dificuldades que 

aconteceram ao longo dos anos, 

desta Santa Casa da 

Misericórdia. 

 

Embora um pouco desfasado no 

tempo, mas por razões 
conhecidas e atendíveis, não 

esqueceram, todavia, os órgãos 

sociais desta Instituição o dever 

de manifestar a sua gratidão, o 

respeito e admiração ao 

dedicado e amigo Maurício de 

Sá, pelo enriquecimento que 

nos deixou na sua passagem por 

esta Irmandade da Santa Casa 

da Misericórdia de Alfeizerão. 

 

Que a sua alma esteja gozando 

do eterno descanso!  

 

 

 

Bernardo José Rodrigues 

Irmão nº 2

  

 
 

 
 
 
Maurício Sá  
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Recordando com saudade e gratidão 

   

 

 

 

Em memória do nosso irmão 

Teófilo Casimiro Antunes, 

nascido a 03 de Agosto de 1935 

na Lourinhã, e cujo falecimento 

ocorreu a 17 de Novembro de 

2022, com 87 anos, nas Caldas 

da Rainha onde residia tendo 

também residência nesta vila de 

Alfeizerão onde repartia a sua 

permanência, na grande maioria 

da sua vida, era e sentia-se um 

Alfeizerense, veja-se o seu 

empenho em servir as 

instituições nas colaborações 

com os Jornais “O Alcoa” e 

“Gazeta das Caldas”, era o seu 

mais antigo colaborador 

segundo estes assim o 

escreveram, onde 

permanentemente colocava 

artigos sobres as preocupações e 

interesses nesta vila e na sua 

defesa, os alertas dos desejos 

mais prementes das suas gentes, 

reivindicando benfeitorias e 

anseios perante as entidades 

públicas e não só, pois atestam 

isso mesmo. 

Colaborou com a nossa 

Instituição em diversos 

momentos, nesta altura fazia 

parte do Conselho Consultivo, 

como Primeiro Secretário, 

tendo também sido Presidente 

do Conselho Fiscal e foi 

colaborador assíduo deste 

boletim, sempre com grande 

disponibilidade e sentido de 

responsabilidade e dedicação. 

 

Disseram nos seus artigos a 

“Gazeta das Caldas” e “O 

Alcoa” acerca da figura do 

nosso Irmão Teófilo, 

descrevendo-o como 

“simpático, afável e discreto, 

“Um Senhor” com quem era 

agradável conversar durante 

muito tempo, Teófilo Antunes 

vai deixar muitas saudades”, 

predicados que subscrevo 

completamente.  

Profissionalmente foi 

Administrativo na empresa 

Thomaz dos Santos estando 

actualmente já aposentado. 

Colaborou nos órgãos sociais da 

Santa Casa da Misericórdia de 

Caldas da Rainha e em várias 

outras associações em Caldas da 

Rainha e Alfeizerão, sendo 

estimado e respeitado pela sua 

grande disponibilidade, 

afabilidade e dedicação ás 

causas que abraçava. 

Por tudo e em tudo o que nos 

ajudou a engrandecer esta 

Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Alfeizerão, os 

órgãos sociais manifestam a sua 

gratidão, a admiração e respeito 

devidos ao Irmão e amigo 

Teófilo Casimiro Antunes. 

No sentimento de estar também 

de luto, com a partida deste 

nosso Irmão, apresenta esta 

Instituição á família enlutada, as 

mais sentidas condolências. 

 

Que a sua alma esteja e 

descanse em paz!  

 

 

 

 

 

 

 
Bernardo José Rodrigues  

Irmão nº2  

 

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: 
❖ Sócio 370 - Amadeu de Sousa Tornada – Faleceu a 23/01/2022 (ERPI) 

❖ Sócio 15 – Maria Leonor Rebelo Vieira - Faleceu a 09/02/2022 (ERPI) 

❖ Sócio 1090 – Aida Florinda Miguel – Faleceu a 24/03/2022 (ERPI) 

❖ Não Sócia – Maria Agostinho – Faleceu a 27/03/2022 (ERPI) 

❖ Sócia 284 – Amélia Mota Tempero – Faleceu a 14/04/2022 (ERPI) 

❖ Sócia 854 – Mª Ana Camacho Guerreiro Mendes – Faleceu a 06/06/2022 (SAD) 

❖ Não Sócia – Leonilde Almeida Cruz Bernardino – Faleceu a 01/07/2022 (ERPI) 

❖ Sócio 1019 – João Abílio da Assunção Ferreira – Faleceu a 30/10/2022 (ERPI) 

❖ Sócio 103 – José Hilário Antunes – faleceu a 30/11/2022 (ERPI) 

❖ Não sócio – Mª Virgínia Dias Ventura – Faleceu a 08/12/2022 (ERPI) 

 
 
 
 
 
 

Teófilo  
Antunes 
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Respostas Sociais 
 
 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

A SCM Alfeizerão inaugurou a sua Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) em 2013 com uma capacidade 
de 40 camas, dentro de pouco tempo passará a sua capacidade para 80 camas. 
 A ERPI dispõe de instalações espaçosas, com muita luz natural e um espaço exterior que convida os seus utentes 
a fazerem caminhadas, promovendo um envelhecimento ativo. 

A SCMA conta com uma equipa multidisciplinar composta por Enfermagem, Médico, Fisioterapeuta, Terapeuta 
Ocupacional, Psicólogo, Animador Sociocultural e Educador 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. 
 
 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem capacidade para 60 utentes e mantém 42 Acordos de Cooperação com o ISS, 
I.P. – Centro Distrital de Leiria, integrando em 2022, em média, 36 utentes residentes, maioritariamente, na freguesia de 
Alfeizerão.  
O custo real do utente estimado para 2023 é de 631,54 €. 
Esta resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e/ou pessoas que se encontrem no seu 
domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida 
diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.  
O Serviço de Apoio Domiciliário tem como objetivos fundamentais: 
a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;  
b) Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;  
c) Contribuir para a permanência dos utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso 
a estruturas residenciais;  
d) Promover estratégias de desenvolvimento da autonomia;  
e) Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes, sendo estes objeto de contratualização;  
f) Facilitar o acesso a serviços da comunidade;  
g) Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores. 
O envelhecimento da população constitui um dos maiores desafios. Este envelhecimento é acompanhado de profundas 
alterações e desequilíbrios sociais, como tal a necessidade de medidas pluridisciplinares para a promoção da saúde, a 
prevenção de doenças e a prestação dos cuidados sociais. 
Com o propósito da concretização efetiva dos seus objetivos, o SAD dispõe de um conjunto diversificado de serviços 
adequados às necessidades biopsicossociais dos utentes.  
Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal – Prestação de cuidados de higiene e conforto pessoal, com a periodicidade 
semanal de acordo com as necessidades do utente.  
Higiene habitacional – Estritamente necessária à prestação dos cuidados prestados 
Fornecimento e apoio nas refeições – Confeção transporte e/ou apoio nas refeições.  
A alimentação é equilibrada e variada, respeitando as necessidades dietéticas dos utentes.  
Tratamento de roupa – A prestação do serviço de lavandaria inclui a recolha de routa de uso pessoal do utente no 
domicílio, para posteriormente engomadoria (nas instalações da Instituição) e seguidamente entregue no domicílio.  
Atividades de Animação e Socialização – Este serviço inclui a animação, lazer, cultura, aquisição de bens e géneros 
alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades da comunidade;  
Serviço de Teleassistência – Este serviço contempla, através da colocação de uma pulseira ao utente, bem como de um 
aparelho sincronizado com um telefone fixo, o atendimento telefónico 24 horas por dia, 365 dias por ano, no que 
concerne a: 

• Atendimento e acompanhamento de situações de emergência;  

• Serviço de alerta (toma de medicamentos, despertar, aviso de consultas, …);  

• Combate à solidão.  
O SAD assegura ainda outros serviços, nomeadamente:  
• Formação/Sensibilização – Consiste na sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados nos utentes;  
• Apoio psicossocial – Visa acompanhar o utente, famílias e cuidadores na possível prevenção/resolução de problemas, 
procurando uma melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias. 
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• Cuidados de imagem – Pode passar pelo corte de cabelo, arranjo de unhas, massagens, entre outros.  
• Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio – Colocação de lâmpadas, etc. 
• Realização de atividades ocupacionais – Atividades de estimulação cognitiva, nomeadamente, palavras cruzadas, jogos 
de memória, jogos de cartas e dominó, música, leitura, entre outros. 
Pretende-se a continuidade no desenvolvimento da qualidade de vida dos mais idosos. Como tal, esta Resposta Social 
incluirá o Plano de Atividades Socioculturais, contribuindo desta forma, para a estimulação de um processo de 
envelhecimento ativo.  
 
 

Centro de Dia (CD) 

O CD em 2022 já funcionou normalmente, embora com uso de máscara de proteção por parte dos utentes e 
num espaço não partilhado pelos utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).  
A Misericórdia de Alfeizerão dispõe de um Acordo de Cooperação com o ISS, IP – Centro Distrital de Leiria para 

14 utentes, mas tem capacidade para 30 utentes.  
O custo real de utente do CD previsto para 2023 é de 673,92 € mensais. 
Enquanto não terminar a pandemia de COVID 19 e com o objetivo de criar um ambiente adaptado aos interesses e 
necessidades dos seus utentes, o CD funcionará de forma autónoma da ERPI no planeamento das suas rotinas e 
atividades, contando sempre com colaboração e participação ativa dos utentes, bem como da equipa técnica  
Todo o trabalho desenvolvido nesta valência, nomeadamente para o ano de 2023 terá como principal objetivo fomentar 
as relações interpessoais entre as pessoas idosas integradas nesta Instituição, bem como entre outros grupos etários, 
potenciando assim a sua autonomia e a sua capacidade de socialização, de forma a evitar e/ou retardar o fenómeno do 
isolamento social, bem como a institucionalização.  
Em 2023 o CD pretende continuar a proporcionar um conjunto de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal 
tendentes ao bem-estar dos utentes e ao seu equilíbrio emocional e físico. Deste modo, esta resposta social, visa alcançar 
como objetivos: 

• Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes;  

• Promover relações do utente com a comunidade e na comunidade;  

• Prestar apoio psicossocial;  

• Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; 

• Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitacional de vida;  

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia, funcionalidade e 
independência;  

• Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional. 
Para o efeito, o CD pode desenvolver os seguintes serviços, de acordo com as potencialidades e vulnerabilidades 
identificadas em cada utente: 

• Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, motricidade e de estimulação cognitiva;   

• Nutrição e alimentação, nomeadamente almoço e lanche; 

• Administração de fármacos, quando prescritos;  

• Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário e em situação de ausência/diminuída retaguarda 
familiar;  

• Cuidados de higiene pessoal e tratamento de roupa;  

• Cuidados de imagem;  

• Transporte; 

• Disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia;  

• Acompanhamento psicossocial e afetivo. 
 
 

Centro de Acolhimento e Emergência Social (CAES) 

O Centro de Acolhimento e Emergência Social (CAES) funciona em instalações alugadas na Rua de Angola em Alfeizerão 
(antigas instalações da Misericórdia), tendo iniciado o seu funcionamento em dezembro de 2014. 
Este equipamento social dispõe de 20 camas, sendo a sua ocupação gerida pela Segurança Social e tendo no corrente 
ano de 2021 uma ocupação média de 14 camas. 
O número de funcionários afetos a esta valência é o seguinte: 
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✓ 3 ajudantes de lar e centro de dia 

✓ 1 trabalhador dos serviços gerais 

✓ 1 diretor técnico  

✓ 1 psicólogo a 50% 
A comparticipação da Segurança Social para esta valência é de 10846,60 euros mensais, estando a decorrer um contrato 
que termina em dezembro de 2023 e que a Mesa Administrativa pretende denunciar com efeitos a partir de maio de 
2023. 
O custo real mensal previsto para 2023 é de 14 993,87 €, apresentando assim um prejuízo mensal de 4507,27€. 
 
 

Serviço de Ambulâncias 

Este serviço dispõe de 2 ambulâncias e 3 motoristas, sendo 1 a tempo parcial. Como as ambulâncias têm de 
circular sempre com 2 tripulantes, por vezes são deslocados para esta valência funcionários da ERPI. 
Para 2023 está previsto um resultado operacional (sem amortizações e depreciações) de 2920 €. 
 
 

Universidade Sénior  

Estão a decorrer negociações com as juntas de freguesia de Alfeizerão e S. Martinho do Porto, no sentido de 

ser constituída uma universidade conjunta desta área geográfica. 
 

 

Loja Social 

A Loja Social apoia as famílias carenciadas, em termos de vestuário e outros bens materiais essenciais. 
Pretende-se no próximo ano apoiar um maior número de famílias. 
Também se pretende fomentar a venda de alguns bens. 

 

 

Banco Alimentar  

A Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão apoia, em colaboração com o Banco Alimentar Contra a 
Fome cerca de 27 agregados familiares num total de 77 pessoas, sendo que destas 29 são crianças. Este 
serviço consiste numa avaliação da situação socioeconómica do agregado e posterior atribuição de um 
cabaz de alimentos mensal. 
 
 

FEAC – Fundo Europeu de Apoio a Carenciados 

O Fundo Europeu de Apoio a Carenciados é um programa de apoio alimentar que consiste na 
distribuição de bens alimentares a agregados com baixos rendimentos.  
Este é um protocolo da Segurança Social onde a Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão é parceira da 

Confraria Nossa Senhora da Nazaré. Este protocolo estará em vigor até 2023.  
Inicialmente a Misericórdia dispunha de 20 vagas, mas devido à Pandemia as vagas aumentaram. Em 
novembro estivemos a apoiar 29 pessoas. 
A sinalização e avaliação socioeconómica das famílias é feita pelos técnicos da Segurança Social. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 2022 
  
No decorrer deste ano, foram muitas as atividades e Datas Comemorativas concretizadas pelos nossos 
utentes, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida a nível físico e psíquico.  
 

Cantar as Janeiras 

Os utentes comemoraram esta data com um reportório de várias músicas, alegrando as várias secções da 
Instituição. Ainda neste dia, no período da tarde, atuaram para algumas instituições, através da atividade 
da C.M. Alcobaça, por Zoom. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comemoração de Santo Amaro 
 

 Mais um ano em que os utentes comemoraram a rigor o Santo Amaro. Na Instituição, organizou-se a 
procissão, comeu-se o frango assado e as típicas fogaças. Esta foi a forma encontrada para que esta data, 
tão especial para os nossos utentes, ficasse registada. 
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Carnaval 

Na Segunda-feira de Carnaval, utentes e funcionários vestiram-se a rigor para festejar a data. Ao som de 
muita música animada, dançaram e desfilaram no jardim exterior e no final houve um lanche muito 

agradável. 

 

 

 

 
 
 

Dia Internacional da Mulher 
 

Neste dia dedicado às mulheres, presenteámo-las com um passeio ao Mosteiro de Coz e com um lanche 
especial.  

 
Com uma flor ao peito,  

executada por elas, tiveram um dia 
diferente e feliz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana da Saúde “O Nosso Planeta, a Nossa Saúde” 

Mais uma vez, assinalámos a semana direcionada à saúde.  
Este ano esta semana teve como tema “O Nosso Planeta, a Nossa Saúde”, indo ao encontro 
do lema da Organização Mundial de Saúde. Fizemos panquecas saudáveis, 
a plantação de uma horta,  
a sensibilização para a reciclagem,  
ginástica e ainda  
a avaliação de parâmetros de saúde. 

 
   
 

 
 
 

 

Dia do Amor 
 

 Como é habitual, todos os anos comemoramos o Dia do Amor e este ano não foi exceção. 
 

Alguns dos nossos utentes confecionaram umas 
bolachas alusivas ao tema e distribuíram por 

utentes e funcionários, de forma a demostrarem 
que existem vários tipos de Amor. 
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Páscoa 

Mais um ano passou, e mais uma vez comemorámos o dia de Páscoa, tão importante para os valores 
cristãos, sob os quais a nossa instituição se rege. Os nossos utentes também realizaram alguns trabalhos 
alusivos à época. 

 
Caminhada em S. Martinho 

Com a diminuição das restrições e com o bom tempo que se fazia sentir, aproveitámos para fazer uma 
atividade diferente, uma caminhada pela marginal de São Martinho seguida de lanche 
no exterior da instituição. 

 

 
 

Dia Internacional da Família “Pedipaper” 
 
 
Comemorámos este dia com a nossa família do coração, visto que 
os nossos familiares diretos ainda não podiam entrar sem 
restrições na nossa instituição. Desta forma, organizados por 
equipas, fizemos um Pedipaper, bem divertido e competitivo, nas 

nossas instalações com utentes e funcionários. 
 

 
 

 

Dia da Espiga 

Neste dia, demos corda aos sapatos e fomos apanhar as plantas que compunham o nosso raminho. Fomos 
ainda visitar os andores da procissão, que ia decorrer na capela do Vale Paraíso, ao que se seguiu um lanche 
no parque de merendas.  
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Dia Mundial da Criança 

Neste dia os nossos utentes reviveram alguns jogos, brincadeiras, 
canções e professores do tempo da escola. Na tarde bem animada 
realizaram alguns jogos e fizeram partilhas pessoais de quando eram 
criança. 

 
 
 

 
Santos Populares  

 
 

 
 

No mês dedicado aos 
Santos Populares, 

comemorámos os 3 
santos, no dia de São 

Pedro, com um desfile 
tradicional de marchas. 

 
 

 
Semana de Praia  

 
Como tradição, todos os anos nos deslocávamos, durante uma semana à praia de São Martinho para os 

nossos idosos “tomarem uns banhos de 
sol”. 

Há alguns anos que andávamos a adiar 
esta atividade mas este ano, finalmente, 

pudemos retomar. 
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Dia dos Avós 
 

Num dia tão especial para tantos dos nossos idosos propusemo-nos proporcionar-lhes um almoço 
diferente. Assim no parque de merendas do Gaio o almoço foi um piquenique. 

Foi um dia muito agradável! 
 
 
 
 
 
 

bastante agradável! 

 
 
 

 
 

Dia Mundial da Fotografia 
 
 Este dia foi assinalado com uma caminhada pela instituição, enquanto realizávamos várias sessões 

fotográficas. 
 
 
 
 

bastante agradável! 

  
 

   
 

Torneio Dominó 

Aos poucos as nossas rotinas vão podendo voltar ao normal. Assim organizámos um torneio de dominó 
onde utentes da ERPI e Centro de Dia se defrontaram até encontrar um vencedor.  

 
 
 
 
 

bastante agradável! 
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Baile encerramento do Verão  

Este baile teve como objetivo assinalar o encerramento do verão e, aproveitando o bom tempo que ainda 
se fazia sentir, os utentes da ERPI e Centro de Dia juntaram-se no pátio. Este baile culminou da melhor 
forma, com uma tradicional bola de Berlim para cada um! 
 
 
 
bastante agradável! 

  
 
  

 
Dia Internacional do Idoso 

Mais um dia dedicado aos nossos idosos e, desta vez, o programa passou por uma bela tarde de Karaoke 
onde utentes e funcionários mostraram os seus dotes, seguindo-se um baile para todos.  
 
 
bastante agradável! 

  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Ida ao Santuário de Fátima 

Finalmente retomámos as nossas idas a Fátima, ao fim de alguns anos de pandemia. Os idosos estavam 
desejosos de poderem voltar a sentir a paz que por lá se sente, com a participação na missa, seguindo até 

à capelinha das aparições e colocarem as suas velas arder. 
 
bastante agradável! 
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Torneio de Boccia 

Mais uma atividade para promover de novo a 
integração do Centro de Dia nas atividades com os 
utentes da ERPI. Divididos por equipas, todos deram o 
seu melhor para vencer. 

 

 
  

 
Pão por Deus 

 

Como é habitual, foi distribuído pelos idosos de todas as valências: ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário o tradicional “bolinho”. 

 

 
 
 

 

Comece por aquecer 100g de água, 50g de manteiga sem sal e 100g de azeite. 
Misture 300g de farinha de trigo, 50g de farinha de milho, 2g de cravinho, 200g de açúcar 
amarelo, 12g erva-doce, 12 g canela e 1g de sal. 
Verta os ingredientes líquidos quentes sobre os restantes ingredientes na batedeira e misture 
tudo até formar uma massa. 
Faça bolinhas da massa e coloque-as num tabuleiro de forno. Distribua uma amêndoa sem 
pele em cima de cada bolinha. 
Leve ao forno a 170ºC durante 15 minutos. 

 
 

          Broas (uma receita…) 
300g Farinha de trigo 
50g Farinha de milho 
200g Açúcar amarelo 
12g Canela em pó 
12g Erva-doce 
2g Cravinho em pó 

1g Sal fino 
100g Água 
100g Azeite 
50g Manteiga sem sal 
100g Amêndoas sem pele (decoração) 

 

Magusto 

Neste dia recebemos a visita do tão conhecido São Martinho, através da representação teatral, pelos idosos, 
desta lenda. Não faltaram ainda os cantares e as tradicionais castanhas assadas.  
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Aniversário da Santa Casa 

Mais um ano passou e mais uma vez a Santa Casa está de 
Parabéns.  
No dia 23 de novembro, membros da Mesa Administrativa, 
utentes e funcionários reuniram-se para assinalar esta data, 
celebrando uma missa e apagando as 27 velas de mais um 
aniversário de refundação. No período da tarde os utentes 
prepararam uma tarde bem animada com a leitura da história da 
casa, seguindo-se obras e quadras.  
Para terminar houve uma entrega de “emojis de ouro” em algumas categorias para que foram nomeados 

utentes, funcionários e elementos da Mesa Administrativa. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Natal 

Esta é a nossa última e grande festividade anual, que tanto aguardamos o ano inteiro. Este ano, 
nesta festa, já podemos contar com a presença de alguns familiares.  

E neste dia não vão faltar atores e cantores famosos para alegrar e preencher a nossa tarde de 
Natal. 

 
 
 
 

 
Para além de todas as datas comemorativas e atividades destacadas, importa ainda referir que, 
mensalmente, são realizadas outras atividades, tais como: Alfabetização, Culinária, Atividades 

Virtuais com a C.M. de Alcobaça, Caminhadas, Ginástica, Cinema, Musicoterapia, Trabalhos 
Manuais, Informática, Reza do Terço e Missa e ainda vários tipos de jogos (lúdicos, tradicionais, 

cognitivos, mesa, sensoriais e obstáculos). 

 

 
 

Os Nossos utentes desejam a todos os seus Familiares e Amigos 
umas Boas Festas!!!!!! 

 
M.ª Adelaide Carmo  

Educadora Social SCMA 

Cátia Feliciano   

Técnica de Diagnóstico e Terapêutica SCMA 

Catarina Camacho 

Técnica de Diagnóstico e Terapêutica SCMA 
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ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – Ano 2023 
 

Atividade Objetivos Calendário e local Destinatários 

Festa dos Reis 
Proporcionar momentos  
de festa e convívio. 

Dia: 6 de janeiro 
Local: várias secções da 
Instituição ERPI 

Centro Dia 
Festa do Santo 
Amaro 

Comemoração do santo da 
terra. 

Dia: 16 de janeiro 
Local: sala de estar e refeitório 

Dia Internacional 
do riso 

Proporcionar momentos de 
descontração e alegria. 

Dia: 18 de janeiro 
Local: sala de estar 

ERPI 
Dia do Amor 

Estimular a criatividade com 
várias formas de amar. 

Dia: 14 de fevereiro 
Local: sala de estar 

Carnaval 
Proporcionar momentos de 
diversão e convívio entre 
utentes e funcionários. 

Dia: 17 e 20 de fevereiro 
Local: pela Instituição e 
exterior 

ERPI 
Centro Dia 

Dia da Mulher 
Proporcionar tratamento de 
beleza e bem-estar. 

Dia: 8 de março 
Local: salão de beleza (SCMA) 

Mulheres da ERPI 
Mulheres do 
Centro Dia 

Dia do Pai 

Promover a aproximação com 
a família;  

Valorizar o papel do utente na 
família. 

Dia: 20 de março 
Local: sala de estar  

Pais da ERPI 
Pais do Centro 

Dia 

Primavera 
Estimular a criatividade na 
confeção de flores. 

Dia: 22 de março 
Local: sala 

ERPI 
Centro Dia 

Semana da saúde 

Promover a saúde; 

Fornecer informações e 
alertas sobre temas de saúde;  

Fomentar e discutir ideias, 
opiniões e mitos. 

Dia: 17 a 21 de abril 
Local: sala de estar 

Páscoa 

Comemoração de datas 
festivas na confeção de folares 
e decoração do espaço. 

Dia: de 3 a 6 de março 
Local: sala de estar 

25 Abril Reviver e recordar a data. 
Dia: 24 de março 
Local: sala de estar 

Dia da Mãe 

Promover a aproximação com 
a família;  

Valorizar o papel do cliente na 
família. 

Dia: 5/8 maio 
Local: sala de estar 

Celebrações de 
Fátima 

Manter/promover hábitos 
religiosos;  

Expressar a fé. 

Dia: 13 de maio 
Local: sala de estar 
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ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL- 2023(Cont.) 

 

Atividade Objetivos Calendário e local Destinatários 

Dia Internacional 
da Família 

Promover a aproximação 
entre os utentes, familiares, 
direção e funcionários. 

Dia: 16 de maio 
Local: sala de estar/ pátio 

ERPI 
Centro Dia 

Dia da Espiga 
Manter Hábitos e recordar 
tradições. 

Dia: 18 de maio 

Dia Mundial da 
Criança 

Reviver e recordar jogos e 
brincadeiras. 

Dia: 1de junho 
Local: sala de estar 

Comemoração 
dos Santos 
Populares 

Promover o gosto pela 
comemoração de dias 
festivos; 

Estimular o convívio e 
momentos de lazer. 

Dias: 13, 24 e 29 de junho 
Local: sala de estar/ pátio 
exterior/ piquenique 

Semana de Praia 

Incutir nos idosos o gosto pela 
praia; 

Proporcionar momentos de 
lazer no exterior. 

Dias: 4 a 8 de julho 
Local: praia de S. Martinho 
  

Passeios 

Proporcionar um momento de 
convívio; 

Promover o contacto com o 
exterior; 

Contrariar o desenraizamento 
social dos idosos. 

Dia: julho 
Local: praias, parques 

Dia dos Avós 
Estreitar laços entre avós e 
netos. 

Dia: 26 de julho 
Local: sala de estar 

Dia Mundial da 
Fotografia 

Promover o gosto pela 
fotografia; 

Valorizar os utentes. 

Dia: 19 de agosto 
Local: vários sectores da 
Instituição 

Passeio a Fátima 
Proporcionar momentos de 
paz e reflexão. 

Dia: a definir 
Local: Santuário de Fátima 

Dia Mundial do 
Coração 

Promover de hábitos de vida 
saudáveis;  

Alertar para os cuidados de 
uma alimentação saudável. 

Dia: 29 de setembro 
Local: Sala de estar 

Dia Internacional 
do Idoso 

Fomentar o convívio entre os 
idosos e momentos de lazer. 

Dia: 2 de outubro 
Local: refeitório 
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ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – Ano 2023 (Cont.) 

 

Atividade Objetivos Calendário e local Destinatários 

Dia Mundial dos 
Animais 

Sensibilizar para a proteção 
dos animais;  

Fomentar o contato dos 
idosos com os animais. 

Dia: 4 de outubro 
Local: Sala de estar 

ERPI 
Centro Dia 

Halloween Comemorar datas festivas 
Dia: 31 de outubro 
Local: Sala de estar 

Magusto 

Reviver a tradição do 
Magusto; 

Partilha e convívio.  

Dia: 11 de novembro 
Local: refeitório 

Natal 
Festa de Natal 

Proporcionar a interação, 
alegria e dinamismo entre 
utentes e funcionários; 

Elaboração de decorações 
natalícias; Promover a 
participação das famílias e 
comunidade - Estimular o 
convívio e momentos de 
partilha e afeto. 

Dia: dezembro 
Local: sala de estar / refeitório 

 

 
 
Os Indicadores de avaliação das atividades a realizar são:  
- o Número de participantes na atividade; 
- e o Grau de satisfação dos clientes face à atividade. 
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NO DESFOLHAR DO TEMPO 

 

 
Aqui, neste lugar 

Vou-me deixando ficar… 

Até que os meus olhos se cansem! 

 

As folhas vão tombando uma a uma 

Vestindo o meu corpo, com amor 

Tons fortes, quentes, como se alguma 

Passasse pelas mãos d´algum pintor 

 

E nesta tela onde me encontro 

Há tanto que queria perceber 

Porque se vestem destas cores, no desencontro 

Se caem pelo chão e vão morrer 

 

Ah, como eu quero entender a natureza 

Ah, como eu quero misturar-me nesta cor 

Ah, como eu quero terminar nesta beleza 

E que me pintem também assim quando eu me for! 
 
 
 
 
 

Teresa Lino Vicente 
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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:  
 

geral@scmalfeizerao.pt 
 

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! 
 

 
 
 

 

mailto:geral@scmalfeizerao.pt
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