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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 

No passado dia 19 de janeiro os utentes da Área 

Sénior tiveram a oportunidade de exercer o seu 

direito de cidadania ao votarem para as Eleições 

Presidenciais. Após inscrição e preparação de 

um local para o efeito, deslocou-se à Fundação 

uma equipa para recolher os votos dos nossos 

idosos, onde foi possível a presença do Sr. Presi-

dente da Câmara Municipal de Alcobaça, Dr. 

Paulo Inácio e do Sr. Presidente da Junta de Fre-

guesia de São Martinho do Porto, Joaquim Cléri-

go. Foi um momento ansiado por todos e de 

grande importância para os idosos, a quem nes-

tes tempos têm sido negados tantos direitos. 

Neste curto período que durou a votação houve 

alguma normalidade e por momentos foi só 

uma pequena ação tão normal como tantas ou-

tras. Os utentes fizeram fila, com as suas identifi-

cações na mão e, de máscara posta, lá foram 

exercendo um a um, o seu direito de voto. Espe-

ramos todos que isto passe depressa e que os 

nossos idosos tenham os seus direitos repostos. 
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Esta pandemia trouxe muitas alterações ao nos-

so dia-a-dia e limitou as atividades lúdicas que 

desenvolvemos com os nossos idosos. Se não 

podemos sair ou receber pessoas de fora da 

nossa instituição tínhamos de criar alternativas. 

Foi exatamente isso que a Câmara de Alcobaça 

se propôs a fazer, com a ajuda de Joana Fragoso 

e de Cipriano Simão. Desta forma os nossos ido-

sos têm a oportunidade de se reunirem, via zo-

om, com outras instituições e aprender e parti-

lhar histórias, visitar lugares e terras, fazer exer-

cício físico e jogos interativos. Tudo isto a partir 

dos nossos lugares na sala e em segurança. Os 

nossos idosos adoram esta atividade e reconhe-

cemos todos a sua enorme importância nos 

tempos que correm. Vemos outras instituições, 

interagimos e, acima de tudo sentimos que não 

estamos sozinhos nestes tempos tão difíceis. É 

um conforto e precisamos dele. Obrigada Câma-

ra Municipal de Alcobaça pela iniciativa! 

QUEREMOS ESTAR CONSIGO! 



 

FICHA TÉCNICA JORNAL DA FUNDAÇÃO | Nº13 | Tiragem Semestral 

PROPRIETARIO FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO 

MORADA Rua Manuel Francisco Clérigo | 2460-666 São Martinho do Porto 

TELEFONE  262 985 030 | 96 3633459  | FAX 262 985 031  

E-MAIL geral@fundacaoclerigo.com  

WEBPAGE www.fundacaoclerigo.com 

HORÁRIOS 
SECRETARIA | 09h00 - 17h30 / TESOURARIA |  09h00 - 16h00 [do dia 1 a dia 8 de cada 
mês 08h30 - 17h30] * encerrada no último dia do mês 

REDAÇÃO E FOTOGRA-
FIA 

Colaboradores Área Infância e Área Sénior  
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DIA MUNDIAL DO IDOSO 

A pandemia em muito veio alterar as nossas vi-

das e rotinas, mas a vontade de celebrar as datas 

importantes permaneceu. No dia 1 de outubro, 

assinalou-se o Dia Mundial do Idoso, e os cola-

boradores da Área Sénior tiveram o maior cuida-

do em organizar um dia cheio de boas surpresas 

para os nossos residentes/idosos. Desde um al-

moço e lanche especial, à colaboração do Padre 

Gaetano com as suas sábias palavras, até ao En-

fermeiro Júlio com os seus dotes musicais, tudo 

no sentido de tornar este dia especial, trazer ale-

gria e alento aos nossos idosos/ a todos nós. 

lhes enviado folhetos resumos das nossas ses-

sões educacionais. 

Em situações de doença mais específica e cuja 

alimentação tem um papel predominante, foi 

possível intervir através da elaboração de planos 

alimentares personalizados cujos objetivos são 

melhorar o estado nutricional e situação clínica 

dos nossos utentes sempre adaptado às sua pre-

ferências e necessidades, bem como evitar a 

ocorrência de desnutrição.  

Todas as atividades foram realizadas com o 

apoio e orientação da Drª Inês Moreira (1126N), 

nutricionista na instituição. 

 
Nânci Moniz 

Nutricionista Estagiária (3120NE) 
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VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 
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No dia 21 de janeiro chegou finalmente o dia que 

tanto ansiávamos. Veio dentro de uma pequena 

caixa mas é uma esperança do tamanho do Mun-

do. A Vacina chegou! 

Chegou num tempo tão difícil para o País e de-

pois de um ano que foi tão funesto para todos. 

Sabemos que não irá mudar tudo de um dia para 

o outro, mas é um pequeno passo para voltar à 

normalidade. Todos fomos acompanhando, uten-

tes e colaboradores, as informações que vinham 

sendo noticiadas na televisão e criando expetati-

vas de quando a vacina chegaria a nós. Depois da 

primeira dose e passados 21 dias, no dia 11 de 

fevereiro, foi administrada a segunda dose encon-

trando-se os utentes e os colaboradores vacina-

dos. Agora é tempo de esperar que as vacinas 

cheguem a todo o país e que possamos estar jun-

tos novamente dos nossos familiares. Até que es-

se dia chegue vamos continuar a combater este 

vírus da maneira que nós sabemos, mantendo to-

dos os cuidados e salvaguardando os nossos ido-

sos.     

RASTREIO AOS COLABORADORES- COVID-19 

Perante a situação epidemiológica que o país atravessa e como medida preventiva, o Conselho de Ad-

ministração da Fundação Manuel Francisco Clérigo, deliberou que fossem realizados a todos os colabo-

radores, a partir do dia 13 de janeiro de 2021, testes de diagnóstico de Sars-cov-2, com uma periodici-

dade quinzenal.  

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

NA ÁREA SÉNIOR 

A relação entre 

alimentação e sa-

úde encontra-se 

bem estabelecida 

nos dias de hoje. 

Com o avançar da 

idade, a ingestão 

alimentar e, con-

sequentemente, o 

estado nutricional da população idosa pode ser 

comprometido por alterações fisiológicas 

(capacidade de mastigação, deglutição e absor-

ção) mas também por condições crónicas 

(demência e problemas de saúde), psicossociais 

(depressão e autoperceção da solidão), uso de 

um número avultado de medicação, entre outros.  

O risco de ocorrência de desnutrição (deficiências 

nutricionais, excesso ou desequilíbrio na ingestão 

de energia e/ou nutrientes) tem sido identificado 

como um problema prevalente entre idosos, prin-

cipalmente entre aqueles que se encontram insti-

tucionalizados, por outro lado o excesso de peso 

também é visto nesta população, mascarando a 

diminuição da massa muscular. 

Estas condições encontram-se associadas a resul-

tados negativos para a saúde, incluindo o aumen-

to do risco de quedas, diminuição da qualidade 

de vida, hospitalizações cada vez mais prolonga-

das e maior mortalidade. 

Assim, ao longo do meu período de estágio, e 

sempre com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida e nutricional dos nossos utentes, foi pos-

sível a realização de algumas atividades. Estas que 

passaram maioritariamente por sessões educacio-

nais cujo principal objetivo foi aumentar a litera-

cia alimentar nesta faixa etária, mas também des-

mistificar alguns mitos relacionados com a ali-

mentação.  

De seguida descrevo as sessões educacionais de-

senvolvidas: 

- “Dia Mundial da Alimentação”: explicação e de-

mostração do que é uma alimentação saudável, 

completa, variada e equilibrada, na terceira idade 

com o auxílio do guia alimentar português “Roda 

dos Alimentos”. Este dia ainda foi assinalado com 

a oferta de uma sobremesa diferente, mas bas-

tante saborosa e sem adição de açúcar; 

- “Dia Mundial da Diabetes”: da parte da manhã 

explicou-se o que é esta doença e como é se po-

de controlá-la através da alimentação, nomeada-

mente, através da diminuição da ingestão de açú-

car. Da parte da tarde apresentaram-se alguns 

alimentos bastante ricos em açúcar e que não de-

vem fazer parte da nossa alimentação diária. O 

objetivo desta demostração foi explicar aos nos-

sos utentes porque é que alguns dos produtos 

demostrados não são oferecidos com regularida-

de na instituição; 

- “Saúde Óssea e Envelhecimento”: demostração 

da importância de alguns nutrientes essenciais 

para o fortalecimento da saúde óssea, nomeada-

mente o cálcio, a vitamina D e a proteína, e em 

que alimentos é que os podemos encontrar; 

- “Dia Mundial do AVC”: elaboração de um folhe-

to explicativo sobre o que é esta condição e co-

mo é que se pode evitar a sua ocorrência através 

da alimentação. 

Uma vez que os nossos utentes de Centro de Dia 

e de SAD não se encontram nas nossas instala-

ções, e de forma a incluí-los nestas atividades, foi-
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

O Dia Mundial da Alimen-

tação é comemorado a 

dia 16 de outubro, sendo 

uma data importante para 

consciencializar a opinião 

pública sobre questões 

relativas à nutrição e à alimentação. A come-

moração deste dia teve início em 1981 e todos 

os anos é adotado um tema diferente. Este 

ano o mote era “Crescer, Nutrir, Sustentar. 

Juntos”. 

Durante o mês de outubro o tema 

“Alimentação” foi trabalhado em todas as salas 

através de leitura e exploração de histórias, 

músicas e elaboração de alguns trabalhos de 

expressão plástica. No pré escolar também pu-

demos contar com a colaboração da Nânci 

Moniz (nutricionista estagiária) que através de 

uma sessão via Zoom, nos falou da importân-

cia de ter uma alimentação saudável e nos en-

sinou, passo a passo, a confeção uma sopa 

saudável!  

ESTAÇÕES DO ANO 

Este ano, apesar, de não ser possível dar pas-

seios e contactar com a natureza, explorando 

e observando as alterações que ocorrem du-

rantes as diferentes estações do ano, as crian-

ças não deixaram de realizar atividades e brin-

cadeiras alusivas ao Outono e ao Inverno. 

No Outono que teve início em setembro, as 

educadoras, trouxeram para a escola vários 

elementos da natureza (folhas, pequenos tron-

cos, frutos, ...) para as crianças conhecerem e 

explorarem. Todos realizaram atividades sen-

soriais, de conhecimento do mundo e de ex-

pressão plástica, de onde resultaram trabalhos 

muito criativos e interessantes. 

Em dezembro, com o começo do Inverno, que 

este ano trouxe muito frio e chuva, também 

foram realizadas várias atividades com o obje-

tivo de dar a conhecer todas as alterações am-

bientais que esta estação do ano traz consigo. 

Realizaram-se atividades com chapéus de chu-

va, roupas quentinhas e bonecos de neve, to-

das com muita diversão e imaginação. 

 

A tão desejada Primavera, já vem a caminho, 

esperando que traga uns bonitos dia de Sol, 

para que as crianças possam levar a sua ale-

gria para o recreio da Instituição.  
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DIA DOS SUSTOS 

 

O Dia dos Sustos foi mais um dia de muitas sur-

presas e diversão! No Pré-escolar levaram o nome 

à letra e pregaram sustos a sério! Disfarçados de 

fantasmas, alguns meninos apareceram  nas outras 

salas para assustar os amigos! Eles não estavam à 

espera e foi muito divertido! Todas as salas fize-

ram vários trabalhos e atividades alusivas ao tema. 

Foi um dia em cheio. 

DIA DE SÃO MARTINHO 

Tal como é tradição todos os anos festejamos 

o São Martinho na nossa instituição.  

Durante toda a semana as crianças das salas 

da Creche e Pré-escolar fizeram várias ativida-

des alusivas a este tema: cantaram, dançaram, 

fizeram jogos e vários trabalhos de expressão 

plástica utilizando técnicas variadas.  

No dia de São Martinho, as crianças tiveram 

direito a um lanchinho especial com casta-

nhas, batata doce, broas e sumo. E no final as-

sistiram a um pequeno teatro sobre a “Lenda 

de São Martinho” que as crianças da sala dos 

5 anos tinham preparado.  Foi um excelente 

momento de convívio, tradição e muita diver-

são. 

NATAL 2020 
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O Natal é sempre uma quadra muito esperada por to-

das as crianças e adultos. Existem inúmeros valores e 

atividades natalícias que dão para trabalhar todas as 

áreas pretendidas na Creche e Pré-Escolar e CATL. Fa-

lamos em Amor, Partilha, Cumplicidade e União e de-

pois disto é dar asas à imaginação. Em cada sala foi 

realizada uma árvore de natal, todas elas bem diferen-

tes, umas de parede, outras de chão e todas as salas 

ficaram com um “cheirinho a Natal”. Também realiza-

ram presentes muito criativos para os encarregados de 

educação. Além das árvores de natal e dos presentes 

foram realizados trabalhos de artes plásticas e cada sala 

fez também uma apresentação para ser visualizada pe-

las famílias. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, a 

tradicional festa de natal (presenciada pelas famílias, na 

Instituição) não pôde ser realizada. Para contornar a 

situação, cada sala elaborou uma apresentação (música; 

dança; teatro; etc.) e foram partilhadas com os encarre-

gados de educação através da plataforma “Padlet”. 

Acabou por ser uma opção muito produtiva uma vez 

que as crianças usufruíram muito desta experiência, 

podendo assim ter o seu dia da “Festa de Natal” para se 

visualizarem a eles próprios e ao resto da Instituição, 

vendo-se nos rostos deles a satisfação pelo resultado 

final. Também tiveram um lanche especial com tudo o 

que gostam. O Pai Natal veio a cada sala dar os mereci-

dos presentes às crianças, e desta vez trouxe o Panda 

que também fez muito sucesso. Foram  momentos mui-

to divertidos que ficaram registados e onde se visuali-

zou a felicidade das crianças.  

Juntos conseguimos fazer as crianças felizes! 

A Área Sénior não foi exceção e também teve de reinven-

tar a forma de celebrar o Natal! Este ano cada utente 

enviou um postal aos familiares com os seus votos de 

Natal, de forma a diminuir a distância exigida por esta 

pandemia. No dia 17 de dezembro realizámos a nossa 

Festa de Natal. Para tal contamos com a presença do 

Padre Gaetano que celebrou uma missa, houve a tão es-

perada distribuição de presentes e o visionamento dos 

vídeos de natal da área da infância. Para terminar, um 

lanche especial.  


