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E D I T O R IA L 

Para quem nos está hoje a visitar pela primeira vez, 
gostaria de dizer que apesar de O Mágico comemo-
rar este ano 21 anos de existência, este centro so-
cial só abriu portas a 2 de Setembro de 2013, com 
as valências de Creche, Centro de Dia, Lar e Apoio 
Domiciliário. Presta assistência, neste momento a 
85 utentes, entre crianças e idosos, e emprega 36 
pessoas.

Após alguns anos de sacrifícios e obstáculos, para 
já não falar na alteração da conjuntura económica 
adversa para as empresas e famílias, que acabou 
por prejudicar a instituição, conseguimos erguer este 
centro social, uma obra de muita persistência e tei-
mosia, mas que é um motivo de orgulho para nós. 

As nossas dificuldades começaram logo após a 
candidatura ao financiamento, pois devido a várias 
alterações aos projectos, que nos foram impostas, 
nomeadamente o AVAC (cujos custos representaram 
20% do investimento global), a desenfumagem, e 
o projecto de Segurança; bem como, ao facto de 
termos reformulado o projecto para a inclusão de 
lar, a nossa candidatura ficou com uma estimativa 
muito baixa.

E foi esse o valor que serviu de base à comparticipa-
ção pública, tornando o Mágico na obra do PARES II, 
com a percentagem de comparticipação mais redu-
zida (cerca de 35% do investimento total), o que nos 
obrigou a recorrer a empréstimos bancários suple-
mentares e a empréstimos particulares para poder 
honrar os nossos compromissos.

50% do investimento, ou seja, €900 mil euros tive-
ram origem no crédito à banca e 15% em donativos 
e iniciativas para angariação de fundos.
Chegámos a estar endividados em mais de 1 milhão 
de euros.
Mas mesmo com esta conjuntura financeira adversa, 
conseguimos investir em 2014 e honrámos os nos-
sos compromissos.

Por causa desta asfixia financeira, candidatámo-nos 
ao Fundo de Socorro Social, porque seria a única 
forma de criar alguma estabilidade de tesouraria e, 
felizmente, fomos contemplados com uma verba 
significativa, o que nos traz uma responsabilidade 
acrescida.

E, aproveito a oportunidade, para agradecer publi-
camente ao sr. Ministro, Dr. Pedro Mota Soares e a 

toda a sua equipa, pelo apoio prestado, para que 
esta verba viesse para o Mágico, reconhecendo as-
sim a nossa situação, e confiando no nosso projecto, 
e no nosso trabalho.

Mas mesmo com esta Força, os problemas financei-
ros ainda não ficam resolvidos. Por isso, sr. Ministro, 
continuamos a contar consigo, para que todas as 
IPSS possam atingir patamares de igualdade e sus-
tentabilidade financeira.
E posso dar um exemplo claro, que é a situação dos 
custos por utente. Uma instituição mais recente, se, 
por um lado, oferece condições físicas mais inovado-
ras, também foi obrigada a implementar sistemas de 
desenfumagem, de AVAC, entre outros, que institui-
ções mais antigas não possuem. Logo, o nosso custo 
por utente é muito mais elevado e a comparticipa-
ção da Segurança Social é rigorosamente a mesma, 
criando desníveis.
Ao nível dos rendimentos mensais dos utentes, pela 
nossa localização geográfica, predominantemente 
rural e mais desfavorecida, e pelos salários e refor-
mas mais baixas, somos igualmente prejudicados, 
tendo como ponto de comparação instituições de 
meios urbanos, onde a massa salarial é, por norma, 
mais elevada, tornando as mensalidades mais baixas 
para nós.

Mas, por outro lado, também gostaríamos de ver 
dissipadas as discrepâncias que se verificam nas 
mensalidades cobradas em várias instituições. Os 
patamares mínimos deveriam ser respeitados, em 
função dos rendimentos do utente, fomentando uma 
concorrência leal. Acredito que haja quem possa fa-
zer, pelo fundo de maneio que têm, mas há quem 
não possa e o faça, cavando ainda mais o fosso; e 
depois vêm reclamar apoios.

Somos realmente um concelho com muitas IPSS, to-
das diferentes, todas iguais.
O Mágico está inserido na zona nascente da união 
de freguesias Águeda e Borralha, a área mais caren-
ciada, em termos de infra-estruturas, com população 
mais envelhecida, e muitas vezes esquecida. A união 
de freguesias detém cerca de 29% da população do 
concelho, ou seja, 13.500 habitantes. Depois da San-
ta Casa da Misericórdia, somos a única IPSS com res-
posta Lar, na união de freguesias.
Consideramos que em relação à infância, as respos-
tas sociais existentes em todo o concelho são sufi-
cientes. 
Porém, gostaríamos de ressalvar que os apoios à na-

talidade deveriam passar também pelo maior apoio 
às creches.

Em termos de apoio a idosos, continua a haver ne-
cessidade do aumento do número de camas.
E o Mágico também se vê confrontado com essa 
situação, pois mantém lista de espera na resposta 
lar, mantendo uma taxa de ocupação de 100% des-
de Setembro de 2013, quando abriu oficialmente o 
centro social.
E para conseguir rentabilizar toda a infra-estrutura 
montada e todo o capital humano, era importante 
conseguir este alargamento.
Mas também acredito, que não se deve investir só 
porque o vizinho do lado também o fez, é preciso 
investir de forma sustentada, utilizando os recursos 
de forma eficiente. E é o que o Mágico se preocupa 
em fazer.
E é neste sentido também, que um dos nossos pro-
jectos é a implementação do ginásio com hidrogi-
nástica, e fisioterapia, pois espaço já temos, embora 
por motivos financeiros, não o conseguimos concluir. 
Mas era de extrema importância implementar, pois 
uma grande percentagem dos nossos idosos, é mui-
to dependente e necessitada deste tipo de serviço.

Outra das necessidades mais prementes do Mágico 
prende-se com o parque automóvel, que neste mo-
mento, é insuficiente para todas as solicitações. Te-
mos forçosamente de adquirir mais 3 viaturas, uma 
para o transporte de idosos e doentes, outra para o 
apoio domiciliário, e uma outra viatura para recolher 
as crianças para a creche, pois já nos apercebemos 
de que se tivéssemos esse serviço de recolha de 
crianças, a taxa de ocupação da creche alcançaria 
os 100%. 

Outra das nossas ambições e que, aliás, já está em 
curso, é a certificação da instituição e a profissiona-
lização da estrutura na área da economia e gestão. 
Temos de esquecer a mentalidade de que as insti-
tuições só se dirigem por carolice, é necessário pro-
fissionalizar, para conseguirmos inovar socialmente.
Não nos podemos acomodar, temos de nos adaptar 
às novas realidades sociais e económicas. 
Um projecto social nunca está concluído, é uma bus-
ca contínua para melhorar.
Tenho a plena convicção de que o nosso centro so-
cial veio dinamizar de forma inequívoca o meio, quer 
através da criação de novas valências, que vieram 
dar as respostas sociais adequadas; quer através da 
criação de postos de trabalho. 
Estamos certos que a qualidade de serviço que pres-
tamos aos nossos utentes, crianças e idosos, é uma 
das chaves do nosso sucesso. E esta tem sido a nos-
sa grande estratégia, prestar um serviço de proximi-
dade e de qualidade. Só assim, estaremos a construir 
as bases de um futuro mais Solidário e Humano. 
Por último apelava ainda para a necessidade da Cnis 
e das uniões de ipss, concelhias e distritais, se or-
ganizarem, nomeadamente com meios técnicos e 
humanos para darem o apoio adequado às IPSS. 
Temos de estar preparados, nomeadamente, para a 
fusão de algumas IPSS de menor dimensão, pois não 
terão forma de sustentabilidade; ou pela perda de 
algumas valências, por reduzido número de utentes 
e pelas enormes exigências para cumprir todos os 
requisitos. E também pela forte concorrência que vai 
atingir este sector.

Para rematar e como sempre disse, ao longo des-
ta caminhada, esta obra é de todos e para todos! 
Porque todos somos poucos para manter esta obra 
de pé!

Muito obrigado sr. Ministro!

Muito obrigado a todos!



3

A ALIMENTAÇÃO DO IDOSO

O envelhecimento é um processo natu-
ral que se quer activo e com qualidade 
de vida. No entanto, actualmente, cada 
vez é mais frequente verificarmos situa-
ções de deterioração da capacidade físi-
ca e mental do idoso, que condicionam 
o seu bem-estar. Sabemos que durante 
o envelhecimento várias são as condi-
ções físicas, mentais, emocionais, eco-
nómicas e sociais que, caso não sejam 
devidamente sinalizadas e controladas a 
tempo, podem colocar o idoso em risco. 
A má nutrição e alimentação dos idosos 
é frequentemente um dos primeiros si-
nais de perigo.
O que pode condicionar uma situação de 
carência alimentar e nutricional?
Muitos idosos põem em causa a sua 
alimentação por falta de recursos eco-
nómicos, mas existem também causas 
sociais, como o isolamento e a perda de 
capacidade física e intelectual que afec-
tam a ingestão alimentar e que tornam 
o idoso mais dependente. Mas existem 
outras causas. O idoso tem frequente-
mente alterações a  nível da mastigação 
e deglutição, por problemas ao nível da 
dentição ou pela presença de próteses e 
da diminuição da capacidade de produzir 
saliva; tem também alterações a nível do 
paladar e cheiro, que reduzem o apetite; 
a desidratação é também bastante co-
mum, já que o idoso perde a capacidade 
de regular a sensação de sede; também 
a função gastrointestinal está alterada, 
sendo comuns problemas de digestão e 
situações de obstipação; o uso de múl-
tiplos fármacos, a presença de doenças 
crónicas como a diabetes ou a hiperten-
são arterial e o surgimento de situações 
de demência têm igualmente o seu im-
pacto a nível nutricional.
Um idoso desnutrido é um idoso que 
apresenta um défice entre as necessi-
dades nutricionais e o que efectivamen-
te ingere. Este desequilíbrio, quando 
prolongado, leva à alteração da função 

de vários órgãos. Esta 
situação aumenta a 
probabilidade de de-
senvolver outras doen-
ças, amplia o risco de 
infecção, atrasa a re-
cuperação de outras si-
tuações, como cirurgias 
e tumores e retarda os 
processos de cicatriza-
ção. Simultaneamente, 
contribui para uma di-
minuição da resposta à 
medicação. 
E como deve ser a ali-
mentação do idoso?
Os idosos, tal como a 
população em geral, 
devem seguir as reco-
mendações da Nova 
Roda dos Alimentos. 
Devem priviligiar o con-

sumo de cereais, derivados e tubérculos, 
a todas as refeições, na forma de pão 
escuro, cereais integrais, batata, arroz e 
massa;
Também a fruta e hortícolas devem estar 
presentes no dia a dia alimentar, com a 
fruta a servir como sobremesa do almo-
ço e jantar, e nas refeições intermédias, 
num total de 3 a 4 peças de fruta por dia.  
Os hortícolas devem estar presentes na 
sopa  e como acompanhamento do 2º 
prato ao almoço e jantar.
Os lacticínios também não devem ser 
esquecidos, sendo importante a inges-
tão de leite, iogurtes e queijo numa base 
diária. 
Carnes, pescado e ovos, devem estar 
presentes alternadamente, idealmen-
te duas vezes por dia, ao almoço e jan-
tar. Deve dar-se preferência a carnes 
magras, como o frango, peru, coelho, 
incluindo a carne de vaca e porco com 
menor frequência. Os peixes gordos são 
essenciais, podendo optar-se cerca de 
duas vezes por semana, pela sardinha, 
cavala ou salmão. O ovo é também uma 
excelente e barata fonte de proteínas que 
deve ser incluída na nossa alimentação. 
A alimentação deve ser complementada 
pelas leguminosas, como as ervilhas, 
feijão, grão de bico ou  favas), por exem-
plo na sopa.
Por fim, não nos devemos esquecer dos 
óleos e gorduras, idealmente recorren-
do ao azeite para tempero e confecção 
dos alimentos e aos frutos oleaginosos 
(nozes, amêndoas, avelãs, amendoins, 
pinhões). 
E claro, não esquecer a água.
Desta forma, estamos a garantir uma 
correta ingestão de energia, hidratos de 
carbono, proteínas e lípidos, mas tam-
bém de múltiplas vitaminas e minerais, 
que estão frequentemente em défice no 
idoso. A suplementação alimentar pode-
rá ter que ser ponderada quando estes 
princípios não são conseguidos na ali-

mentação diária do idoso.
E de que forma podemos fazer os idosos 
ter mais apetite?
1. Fraccione as refeições ao longo do 
dia, sem saltar refeições e evitando es-
tar mais de 3h sem comer. Começar o 
dia com um pequeno-almoço completo é 
também essencial;
2. As refeições devem ser de pequenos 
volumes e nutricionalmente adequadas. 
Escolha alimentos locais e sazonais e 
opte por hortícolas e carnes e pescado 
congelados: permite reduzir os custos e 
ter sempre os alimentos disponíveis;
3. Garanta uma mastigação adequada 
ou quando não é possível, altere a tex-
tura dos alimentos, triturando-os ou li-
quidificando-os. Batidos, sumos de fruta, 
sopas enriquecidas com carne, pescado 
ou ovo, purés e papas, caldeiradas e en-
sopados poderão ser boas opções;
4. As refeições devem ter diversas cores, 
sabores, formas, texturas e aromas, para 
aumentar o apetite. Use e abuse de ervas 
aromáticas e especiarias para potenciar 
o sabor dos alimentos e melhore o as-
pecto dos alimentos apresentados;
5. O momento da refeição deve ser agra-
dável, num ambiente calmo e sempre 
que possível partilhado; 
6. Prepare mais quantidade de refeições 
previamente e congele as porções em 
recipientes individuais para outras refei-
ções;
7. Evite refeições pré-confeccionados e 
alimentos pobres em termos nutricio-
nais, com açúcares adicionados e eleva-
do teor de gordura;
8. Ingira água ou infusões regularmente, 
mesmo que não sinta sede. Pelo menos 
1,5L por dia será o objectivo.
9. Modere o consumo de bebidas alcoó-
licas; 
10. Esteja atento às modificações do 
apetite e do peso;
11. Caso seja possível, faça alguma ac-
tividade física. Para além dos benefícios 
claros para a saúde, é também uma boa 
forma de estimular o apetite.

Diana Saraiva
Nutricionista
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13 DE MAIO…

Águas do Caramulo e S. João do Monte – 25-06-2015

DIA DA CRIANÇA - VISITA AO AVIÁRIO

 13 de Maio, Dia de Nossa Senhora de Fátima, dia pleno de pura tranquilidade emocional. Uma data emotiva para muitos de nós. 
O Mágico festejou este dia, proporcionando a todos os nossos utentes de Lar, Centro de Dia e Creche, assim como, a todas as funcionárias 
uma tarde, onde se centraram todos os nossos sentimentos e simbolismos. Aconteceu no Centro de Dia uma missa celebrada pelo Senhor 
Padre Jorge Fragoso, e posteriormente no exterior da nossa instituição fizemos em família uma largada de balões brancos, simbolizando 
os nossos desejos que foram escritos em cada pomba branca. Um momento único, com pura simbologia…Foi simplesmente MÁGICO! 

 Subindo a Serra para mais uma visita, os utentes de Lar e de Centro de Dia fizeram a sua paragem nas instalações das Águas 
do Caramulo na localidade de Varzielas. Viram todo o processo de fabricação do plástico, para a confeção das garrafas e garrafões, e, o 
processo de engarrafamento das mesmas. 
 Almoçaram no Parque da Mata de S. João do Monte. O almoço teve como prato principal o típico Leitão da Bairrada. Sendo o 
menu, iniciativa dos utentes. Aproveitando o resto da tarde para visitar o envolvente.

 Para festejar o Dia da Criança, a Creche foi passar uma manhã diferente, visitando o aviário em Belazaima. Fomos recebidos de 
forma calorosa e simpática. Lá dentro estavam á nossa espera mais de dez mil pintos. Uma experiência marcante para todas as nossas 
crianças, que como recordação quiseram trazer para a Creche um pinto. Lá veio o pinto para a Creche, as crianças evidenciaram todas as 
suas atenções e cuidados para com o pinto.
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CAMINHADA

DIA DA ESPIGA/Quinta-feira de Ascensão

7º CONVÍVIO E PASSEIO DE CICLOTURISMO

ATELIER DE PINTURA – JUNTOS SOMOS ARTE 
No passado mês de Maio, alguns dos nossos utentes participaram ativamente num atelier de pintura de tecidos, cujo objetivo seria pintar 
um quadrado para que este fosse cosido a outros formando uma faixa a colocar em exposição no Agitágueda. Este atelier contou também 
com a presença de outras instituições do concelho, com o mesmo objetivo.

Tradicionalmente, o Dia da espiga ou Quinta-feira da espiga é uma celebração portuguesa, que ocorre no dia da Quinta-feira da Ascensão 
com um passeio matinal, em que se colhe espigas de vários cereais, flores campestres e raminhos de oliveira para formar um ramo, a 
que se chama de espiga. 
Segundo a tradição, o ramo deve ser colocado por detrás da porta de entrada e só deve ser substituído por um novo no dia da espiga do ano 
seguinte. O dia da espiga era também o “dia da hora” e considerado “o dia mais santo do ano”, um dia em que não se devia trabalhar. Era 
chamado o dia da hora porque, ao meio-dia, tudo 
parava, “as águas dos ribeiros não correm, o leite 
não coalha, o pão não leveda e as folhas se cruzam”. 
Era nessa hora que se colhiam as plantas para fa-
zer o ramo da espiga e também se colhiam as ervas 
medicinais. Em dias de trovoadas queimava-se um 
pouco da espiga no fogo da lareira para afastar os 
raios. A simbologia por detrás das plantas que for-
mam o ramo de espiga: Espiga – pão; Malmequer – 
fortuna; Papoila-amor; Oliveira-luz; Alecrim – saú-
de; Videira-alegria.
Assim foi relembrada a tradição pelos utentes de lar 
e centro de dia, com as crianças da creche. 

Como já tem vindo a ser habitual, “O Mágico”- Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo organiza todos os anos um Passeio de Ciclo-
turismo com Almoço Convívio no final. 
No passado dia 21 de Junho, realizou-se o 7º Convívio e Passeio de Cicloturismo, o qual contou com a participação de funcionárias, sócios 
e utentes, assim como, dos seus familiares. O Passeio de Cicloturismo teve um percurso de 
20kms, com partida da sede da Instituição às 9h em direção à Maçoida, Á-dos-Ferreiros, So-
breiro, Agueira, Cumeada, Gravanço, Ameal, Assequins, Raivo e por fim, regresso novamente 
à Giesteira. A meio do percurso foi feita uma paragem para descanso e fornecimento de água 
e alimentação. No final, realizou um almoço convívio na Instituição, em que a ementa foi porco 
no espeto.
O gosto por pedalar juntamente com a boa disposição de todos os presentes tornou este dia 
bastante agradável. Atividades como estas são sempre uma mais-valia tanto para quem parti-
cipa, como para quem organiza. Para além ser uma atividade que contribui para um estilo de 
vida saudável, permitiu aos participantes conhecer melhor a zona envolvente da Instituição. 
Fique atento ao nosso site (www.omagico.pt) e participe em atividades futuras deste género. 

Após a integração do estágio profissional 
da técnica de desporto, foi realizado um 
plano para o desenvolvimento de práti-
cas desportivas adequadas aos utentes 
da Instituição. A caminhada é um dos 
exercícios incluídos no respetivo plano, 
bem como, ginástica adaptada, hidrogi-
nástica, entre outras atividades. 
Efetivamente, a caminhada é das ativi-
dade com maior aderência por parte de 
todos. 
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III OLIMPÍADAS SENIORES – CEDIARA 12-05-2015

SARDINHADA MÁGICA

MARCHA DAS BENGALAS 17-06-2015
MELHOR LETRA

IV CONCURSO “MARCHA DAS BENGALAS” 2015 - Letras

No passado dia 12 de Maio de 2015, alguns utentes de lar e centro de dia, deslocaram-se ao pavilhão desportivo de Telhadela, para parti-
cipar na III Olimpíadas Seniores. Os mesmos, participaram em diversos jogos, tais como; bola ao poste, bowling e obstáculos. 
Foi um grande convívio desportivo e animado durante a tarde pelo grupo de cavaquinhos de Oliveira de Azeméis. 
Por fim foi entregue o premio de participação pela desportista nacionalmente conhecida Anália.  

Em Junho foi celebrado na nossa instituição a Sardinhada, para festejar o S. João. Os utentes do Lar e Centro de Dia passaram o dia no 
parque da instituição. Acompanhados com música popular, as sardinhas foram assadas, a broa cortada e o caldo verde feito e assim foi 
servido um almoço tipicamente tradicional da época. Muito delicioso! Depois do almoço foram apresentadas as Marchas Populares aos 
restantes utentes que não puderam participar. Foi um dia bem passado!

Pelo segundo ano consecutivo, o nosso Centro Social, participou no Concurso de Marchas 
de Bengalas, das Atividades Interinstitucionais. Este ano realizado no dia 17 de Junho, 
na Santa Casa da Misericórdia de Águeda. Foi com muito orgulho que todos os utentes e 
colaboradoras participaram, pois, o empenho de todos na realização dos fatos, dos arcos, 
na música, na letra e na elaboração da coreografia foi incansável e notável. Todos estão de 
parabéns… O sentido de responsabilidade e dedicação foi grande entre os utentes. 
Por fim, trouxemos o prémio de melhor letra da autoria de Ana Martins e, fomos única 
Instituição participante com uma letra original.

1ª
A festejar o São João
Lá vai o Mágico
Com a varinha na mão
Cheio de amor e alegria 
Pela nossa instituição
Lá vai o Mágico
Com seu arquinho e balão
Com cantigas na boca
E amor no coração

Lá vai o Mágico
Com a varinha na mão
Cheio de amor e alegria 
Pela nossa instituição
Lá vai o Mágico
Com seu arquinho e balão
Com cantigas na boca

2ª
Na noite de São João, pois então
Ninguém quer ficar sozinho
Mágico no coração, que emoção
E um vaso de manjerico
Vamos todos para a festa, la ró
E eu também vou contigo
Entre apertões, aos encontrões
A dançar pelo Mágico
Batem mais os corações!

Olha o giro que se farta d’apitar
Ri pi pi pi pi pi pi
E nunca mais desafina!
Rapaziada o Mágico é que está a dar 
Ri pi pi pi pi pi pi
Vai ver que o anima
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TORNEIO DE SUECA INTERINSTITUCIONAL

VISITA AO SÃO GERALDO

ATELIER DE CULINÁRIA

SUDOKU

No final do mês de Maio realizou-se um torneio de sueca interinstitucional no Centro Social e Paroquial da Borralha que contou com a 
presença da Santa Casa da Misericórdia de Águeda e com a LAAC. Os utentes da nossa instituição ficaram muito entusiasmados e obtive-
ram o 1º lugar. Foi um dia cheio de animação!

No dia seguinte à festa do S. Geraldo os utentes do Lar e Centro de Dia foram até Bolfiar visitar o Santo padroeiro. Rezaram, fizeram pe-
didos e colocaram velas de cêra a arder. No final deixaram esmolas e levaram cravos para casa.

O atelier de culinária que aconteceu numa manhã do mês de Maio teve como objetivo a 
inserção e entreajuda dos idosos nas atividades quotidianas do Mágico. 
A confeção diária dos almoços contou, desta vez, com a ajuda e experiência entre os nos-
sos utentes e a equipa da cozinha, descascando e debulhando favas. 
Desta forma não só serviram de auxílio na preparação da refeição como também lhes 
permitiu reviver tantas outras memórias de quando eles próprios preparavam e confecio-
navam as suas refeições familiares. 
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EMAILS

PRESIDENTE
presidente@omagico.pt

DIRECÇÃO
direccao@omagico.pt

DIRECTORA TÉCNICA
dtecnica@omagico.pt

SECRETARIA
geral@omagico.pt

COORDENAÇÃO
coordenadora@omagico.pt

ENFERMEIRA
enfermeira@omagico.pt

CRECHE
educadora@omagico.pt

www.omagico.pt PERIOCIDADE TRIMESTRAL

COLABORADORES
CARLOS ABRANTES

ANA CASTILHO BALREIRA
JOANA RAMALHEIRA

INÊS SANTOS
JÉSSICA RODRIGUES
PATRICIA GUARINO

ANA MARTINS
ANA MONTEIRO

JORNAL INFORMATIVO

IMPRESSÃO JOARTES
TIRAGEM 400 EXEMPLARES

CONTACTOS
TELEFÓNICOS

SECRETARIA
234 625 627
917 373 929

FAX
234 698 352

DIRECTORA TÉCNICA
Ana Castilho Balreira

964 216 800

ADMINISTRATIVA
Inês Santos Ferreira

924 073 493

CRECHE
Joana Ramalheira

964 212 128

HORÁRIO DE VISITA
ERPI

CENTRO DIA

Dias úteis
14:00 às 16:00
17:00 às 18:30

Fins de Semana
14:30 às 16:00
17:00 às 18:00

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

Atendimento Direcção
Horário pós-laboral

Atendimento Directora Técnica
Terça-feira 14:00 às 17:00
Sexta-feira 14:00 às 17:00

Atendimento a fornecedores
Quinta-feira 14:00 às 17:00

marcação requerida em todos
os atendimentos

CENTRO DE APOIO SOCIAL,
CULTURAL E RECREATIVO

SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO:

MÚSICA
Agradecimentos

PARÓQUIA
Agradecimentos

Cuidados Domiciliários asseguram a prestação de cuidados individualizados e personalisados no domicilio do Idoso, por motivos diversos, o Idoso não pode 
assegurar por si próprio de forma temporaria ou permanente, a satisfação das necewssidades básicas ou das atividades de vida diária.
Permite modelo de serviços mais flexiveis que os disponiveis e, uma interação explicita com o sistema  de cuidado informal.
Permite o Alivio ao Cuidadores informais – visam essencialmente possibilitar uma pausa ao cuidador na prestação de cuidados. Dirigem-se, sobretudo, aos 
cuidadores que prestam cuidados frequentes a idosos com um elevado grau de dependencia. 
Objetivo principal – manter a população idosa no meio que escolheu,  no seu meio natural. 
SAD implica – diagnósico, tratamento, monitorização, reabilitação e serviço de suporte, para a autonomia do individuo.
Conceito holistico que procura restaurar, manter e promover qualidade de vida ao seu beneficiário e à sua rede de suporte, através da prestação de serviços 
de saúde e sociais.
O SAD deve proporcionar um conjunto diversificado de cuidados e serviços, em função das necessidades dos utentes.

No SAD pode prestar os seguintes cuidados e serviços: 
a) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
b) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
c) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;
d) Tratamento da roupa do uso pessoal do utente;
e) Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, 
deslocação a entidades da comunidade;

O SAD pode, ainda, assegurar outros serviços, designadamente:
a) Formação e sensibilização dos familiares e
cuidadores informais para a prestação de cuidados 
aos utentes;
b) Apoio psicossocial;
c) Confeção de alimentos no domicílio;
d) Transporte;
e) Cuidados de imagem;
f) Realização de pequenas modificações ou
reparações no domicílio;
g) Realização de atividades ocupacionais.

365 dias / ano
7 dias/  semana

A Direção vem pelo presente fazer um agra-
decimento público à cantora Tita, ao Grupo 
Prata da Casa dos Pioneiros, ao Conservatório 
de Música de Águeda, à Banda da Castanhei-
ra, ao Grupo Mundo Novo e ao Sr. Padre Ma-
nuel Armando (Ilusionista), pela presença em 
eventos d’O Mágico.

A Direção vem pelo presente agradecer à Pa-
róquia Santa Eulália de Águeda, pela disponi-
bilidade e prontidão na realização de eucaris-
tias na Instituição, sempre que solicitado. 

PORQUE UNIDOS
CRESCEMOS…
Uma equipa unida, companheira, moti-
vada e feliz… Trabalham com motivação 
e dedicação pelos utentes desta Institui-
ção. Esta é a nossa equipa Mágica.
Bem-Haja a todas as funcionárias.


