
CABELEIREIRO

A lavandaria do S.A.O.M funciona de segunda a 
sexta-feira, no horário das 8h às 17 H, a novidade é 
que agora, todos aqueles que necessitem, poderão 
usufruir deste serviço e não apenas os utentes 
da casa.
Assim poderá trazer a sua roupa suja, ou aquelas 
peças grandes que não cabem nas máquinas 
domésticas. Da mesma forma, irá funcionar o 
gabinete de cabeleireiro, com serviço de manicure 
e pédicure onde pode usufrui de todos os serviços 
que a irão embelezar!

LAVANDARIA
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Finalmente, estão 
em utilização as 
principais melhorias 
trazidas pelas obras, à 
excepção, sobretudo, 
da nova cozinha, ainda 
à espera da ligação 
ao gás de cidade.
Foram obras difíceis, 
pela complexidade 
da intervenção num 
edifício classi( cado, 
sem impedir a 
actividade diária, com 
a responsabilidade de 
defender o património, 
quer pela investigação 
arqueológica, quer, 
sobretudo, pela 
recuperação do tecto 
do salão nobre, que 
estava em grande risco.
Foram portanto meses 
de sacrifícios para 
todos, a começar pelos 
utentes, e todos nos 
regozijamos agora 
com o resultado, 
que, coisa rara entre 
nós em projetos tão 
complexos, pode 
dizer-se que cumpriu 
o seu orçamento, 
correspondendo
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esforço da Segurança 
Social em autorizá-
lo, apesar das 
di( culdades da época.
Das novidades em 
curso e em projecto 
rezam outros textos 
deste Jornal do SAOM.
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O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida 
em equipamento, cujos  objetivos  centram- se  na 
promoção da melhoria da qualidade de vida de 
pessoas, que por vários motivos (idade, saúde, 
exclusão social…) se encontrem impossibilitadas 
de garantir satisfação das suas necessidades e 
direitos. Inclui, além de um conjunto de  atividades  
promotoras de bem estar, pensadas e executadas 
tendo em conta os gostos e necessidades de cada 
utente, um conjunto de serviços, tais como: apoio 
e acompanhamento social, transporte ao domicilio, 
transporte e acompanhamento a consultas e 
( sioterapia, pequeno-almoço, almoço, lanche e 
possibilidade de levar jantar. Usufruem, ainda, de 
serviços comuns à instituição, nomeadamente: 
lavandaria, Serviço de Enfermagem, cabeleireiro, 
manicure/pédicure. 
Gostaríamos de  dar a conhecer, mais uma vez, a 
dinâmica do nosso centro e  algumas das atividade 
que realizamos nestes últimos meses.

Nos meses de maio a outubro, realizamos pequenos 
passeios matinais; é uma ótima forma de fazer 
ginástica, de conviver com os outros e passear um 
bocadinho pela nossa cidade!

Já na nossa edição anterior, vós mostramos os 
trabalho que realizamos na nossa atividade de 
Manualidades e no Workshop de cerâmica.  Além de 
ser uma terapia ocupacional de desenvolvimento 
físico (motricidade ( na) e de estimulação cognitiva, 
a equipa tenta que os projetos desenvolvidos pelos 
utentes sejam úteis e do seu agrado, podendo–os 
levar para suas casas e mostrar aso seus familiares e 
amigos os seus trabalhos.

O QUOTIDIANO NO CENTRO DE DIA
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MEU TESTEMUNHO
AMIGOS ÍNTIMOS
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Quando no último mês de Junho comecei a receber o 

apoio da SAOM, não imaginava sequer o alcance e o 

resultado social do referido apoio.

Sou um idoso a caminho dos 89 anos e nunca pensei 

que, no ocaso da minha vida, pudesse vir a desfrutar 

da felicidade que mês está a ser proporcionada com o 

referido apoio social, o qual vem completar, e bem, o 

meu conceito de ( loso( a de vida.

Por natureza sou uma pessoa otimista, sem deixar  de 

olhar para a realidade.

Se em consequência de uma eventual di( culdade, 

inesperadamente surgida, e ao acordar, me sentir mal 

humorado, tento sempre ultrapassar essa situação. 

Assim vou-me sentindo cada vez mais rejuvenescido.

O apoio da SAOM, prestado por excelentes e 

atenciosas colaboradoras, de todos os sectores, 

desde o escalão inferior, da  higiene da minha casa, 

da lavandaria, das refeições, do corte de cabelo e 

barba, dos tratamentos dos pés, etc, até ao escalão 

hierarquicamente superior é um bem precioso. Tudo 

nas melhores condições.

Pena é que não tenha sido possível também passar a 

usufruir do bene( cio das refeições aos ( ns de semana 

e dias de feriado. Estou convencido que esta situação 

irá ser ultrapassada.

Por tudo o que acabo de expor considero 

importantíssimo o precioso apoio social que me tem 

sido concedido.

Bem haja.

Alberto Queiróz 

utente do Serviço de Apoio Domiciliário

Em certa medida todas as pessoas podiam ser nossas 

amigas, pois não existe ninguém à face da terra que 

não tenha alguma coisa a ver connosco, alguma coisa 

em comum. Acontece que nos é concedido ter apenas 

um punhado de amigos íntimos pois na verdade 

existem muito poucos seres no mundo com quem 

temos quase tudo em comum. Quando digo quase 

tudo, quero dizer referências, valores, princípios, 

sonhos, códigos, gostos e até outros amigos. Esta 

questão da amizade verdadeira e íntima remete-

nos para um plano que, muitas vezes, nos passa 

despercebido mas vale a pena considerar o plano 

da lealdade a nós próprios. Pretender ter mais coisas 

em comum com alguém do que na realidade temos 

é uma falta de lealdade connosco mesmo. Explico 

melhor: de cada vez que por razões mais ou menos 

subterrâneas, mais ou menos interesseiras, fazemos 

de conta que alguém tem «imenso a ver connosco» 

quando na realidade sabemos que não tem assim 

tanto, estamos a ser desleais com essa pessoa e a 

revelar um enorme egoísmo, estamos a querer a todo 

o custo fazer concessões essenciais em nome da dita 

amizade. Acontece-nos frequentemente ouvir pessoas 

enunciar nomes sonantes de supostos amigos, exibir 

perante terceiros a qualidade «sempre superior 

dessa amizade. Existe, aliás, uma tentação comum 

de anunciar a meio mundo os nomes do outro meio 

inteiramente composto de «amigos nossos». Essas 

pessoas facilmente passam por ser amigos de todos e 

de ninguém. São pessoas que estão mais interessadas 

no valor social de uma amizade do que no valor da 

amizade em si. São pessoas que acham que é possível 

ter muitos amigos verdadeiros. A consciência desta 

tentação ajuda-nos a calibrar melhor as amizades e a 

valorizar os amigos verdadeiros.

P.S: Vale a pena lembrar que uma das armadilhas 

mais comuns neste campo consiste na capacidade 

que o amor egoísta tem em criar uma aparência 

de desinteresse na medida em que facilmente faz 

concessões a troco de os manter prisioneiros 

da amizade!

Anabela Pereira Ribeiro

Utente do SAOM



A gripe e a constipação são a mesma doença?

- Não. Os vírus que as causam são diferentes e, ao 

contrário da gripe, os sintomas/sinais da constipação 

são limitados às vias respiratórias superiores: nariz 

entupido, espirros, olhos húmidos, irritação da 

garganta e dor de cabeça. Raramente ocorre febre alta 

ou dores no corpo. Os sintomas e sinais da constipação 

surgem de forma gradual. 

A gripe e a constipação são a mesma doença?

- Não. Os vírus que as causam são diferentes e, ao 

contrário da gripe, os sintomas/sinais da constipação 

são limitados às vias respiratórias superiores: nariz 

entupido, espirros, olhos húmidos, irritação da 

garganta e dor de cabeça. Raramente ocorre febre alta 

ou dores no corpo. Os sintomas e sinais da constipação 

surgem de forma gradual.

Qual a gravidade da gripe?

- A maioria das pessoas recupera da doença dentro 

de 1 ou 2 semanas mas, nalguns casos, como por 

exemplo, pessoas mais idosas ou portadoras de 

algumas doenças crónicas, pode ser mais grave. 

Assim, o quadro clínico pode complicar-se com uma 

pneumonia por infeção viral ou bacteriana ou com 

um agravamento da doença crónica existente (asma, 

diabetes, doenças cardíacas, pulmonares ou renais), 

necessitando, eventualmente de internamento 

hospitalar.

Como se evita a gripe?

- A gripe pode ser evitada através da vacinação anual 

e da redução de contactos com as pessoas infetadas. 

Esta vacina só confere proteção contra a gripe sazonal. 

Lavar frequentemente as mãos reduz o risco de 

contrair a gripe e outras infeções.

CANTINHO DA SAÚDE: 

Quem deve ser vacinado contra a gripe?

Devem ser vacinadas as pessoas que têm maior risco 

de sofrer complicações depois da gripe:

- Pessoas com 65 e mais anos de idade, principalmente 

se residem em instituições;

- As pessoas com mais de 6 meses de idade que 

sofram de:

-Doenças crónicas dos pulmões, do coração, dos rins 

ou do fígado;

- Diabetes em tratamento (comprimidos ou insulina)

- Outras doenças que diminuam a resistência às 

infeções.

A vacina contra a gripe é e( caz?

- Sim. A vacinação reduz muito o risco de contrair a 

infeção e se a pessoa vacinada for infetada terá uma 

doença mais ligeira.

Quando deve ser feita a vacinação?

- Como, em Portugal, o pico da atividade gripal tem 

ocorrido entre Dezembro e Fevereiro, a vacinação 

deve ser feita, preferencialmente em Outubro/

Novembro, podendo, no entanto, decorrer durante 

todo o Outono e Inverno.

Onde se compra a vacina?

- A vacina compra-se nas farmácias .

Como se deve guardar a vacina?

- Depois de comprada, a vacina deve ser administrada 

assim que possível. Até a levar ao serviço de saúde 

para ser administrada, a vacina deve ser conservada 

dentro da embalagem, no frigorí( co, entre +2º e +8ºC 

(nas prateleira do meio do frigori( co e não na porta)

fonte: Direcção-Geral da Saúde
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Mais uma vez, à semelhança do ano passado, 
participamos na construção da cascata de S. João, 
promovida pela Casa Museu Guerra Junqueiro, e com 
a participação de outras instituições, e de escolas, 
tornando esta uma atividade interinstitucional e 
intergeracional.

Contámos sempre com a colaboração preciosa da 
Polícia de Proximidade, que regularmente promove 
workshops cuja temática envolve a segurança 
dos idosos, atuando de uma forma preventiva e 
aproximando a população à atuação da polícia.

Nos meses de Verão, e já com a nossa casa nova, 
foram muitos os momentos de convívio e de 
diversão. Ressalvamos o teatro de fantoche 
apresentado pelas técnicas da Casa Museu Marta 
Ortigão, que amavelmente se deslocaram ao SAOM, 
para apresentar esta pequena peça que muitos nos 
divertiu!

O QUOTIDIANO NO CENTRO DE DIA

II EDIÇÃO DA SEMANA DA 
ALIMENTAÇÃO E DA SAÍDE

Nos dias 25,26 e 27 de julho realizamos a II Edição da 
Semana da Alimentação e Saúde para a 
terceira Idade.
Além da venda de produtos biológicos e da 
exposição de produtos naturais e diatéticos 
da Ervanária Coutinho, o programa foi muito 
interessante e com convidados muito especiais! 
A programação neste três dias  foi diversi( cada, 
tivemos vários workshops cujas temáticas se 
centraram na alimentação equilibrada e na adoção 
de comportamentos saudáveis! Realizamos um 
rastreio de saúde gratuito, onde os utentes tiveram 
a oportunidade de fazer vários despistes, tais como 
à glicose, TA, e colesterol. Além de tudo isto não 
faltou animação, protagonizado pelos seguintes 
grupos: Grupo de Cavaquinhos, Grupo coral do 
Círculo Católico Operário do Porto,  Grupo de teatro 
do projeto LCd- Carmen, Centro Social e Paroquial do 
Santíssimo Sacramento e Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora da Vitória.
Foram três dias de muita animação, boa disposição 
mas acima de tudo de convívio intergeracional.
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Bolo de Chocolate
                                                                                
Ingredientes:

-300 gr manteiga
-12 ovos
-300 gr de farinha com fermento
675gr chocolate em barra derretido
Cobertura:
-675 gr manteiga sem sal
-1725 gr chocolate barra

Preparação: 

-Mexa tudo muito  bem e leve ao forno  a 180º 
durante 40 minutos. Para a cobertura derreter o 
chocolate c/manteiga deixar arrefecer e barrar o 
bolo.

RECIETAS DA AVÓ

No dia 23 de Outubro, realizamos a I Edição do 
MASTERCHEF SAOM, onde vários concorrentes, 
da SAOM e de outras instituições convidadas, 
colocaram à prova os seus dotes culinários. As 
categorias incluíam apresentação de pratos 
principais e sobremesas. O júri desta prova, foi 
constituído pela Dra. Ana Maria Pereira ( Presidente 
da Direção SAOM), pela Dra. Gabriela Fonseca 
(Direção da SAOM) e pelo júri convidado, o 
Professor Carlos Carneiro.
Os grandes vencedores foram a D. Etelvina Soares 
do Circulo Católico Operário do Porto, pelo Doce de 
Amêndoa, e a D. Orquídea Silva do Centro Social e 
Paroquial de S. Nicolau com a feijoada de marisco. 
Houve ainda a atribuição de 3 
menções honrosas.
O prémio atribuído foi gentilmente oferecido pela 
Direção do Douro Acima, que incluía  uma viagem de 
barco pelas pontes do Rio Douro e um almoço para 
duas pessoas no restaurante Chez Lapin, 
na Ribeira.

MASTERCHEF SAOM

4

CANTINHO DA SAÚDE: 

GRIPE SAZONAL

O que é a gripe?

- É uma doença infeciosa aguda das vias respiratórias, 

causada pelo vírus da gripe.

                      

Em que altura do ano é que surge a gripe?

-  A gripe ocorre, geralmente, entre Novembro e 

Março, no hemisfério Norte, e entre Abril e Setembro, 

no hemisfério Sul (meses frios locais), pelo que é 

designada por sazonal (relacionada com a estação 

do ano). Durante a Primavera e o Verão podem surgir 

doenças que, eventualmente, se confundem com a 

gripe mas que são provocadas por outros vírus.

Como se transmite a gripe?

- O vírus é transmitido através de partículas de saliva 

de uma pessoa infetada , expelidas sobretudo através 

da tosse e dos espirros, mas também por contacto 

direto, por exemplo, através das mãos.

Qual o período de incubação?

- O período de incubação (tempo que decorre entre 

o momento em que uma pessoa é infetada e o 

aparecimento dos primeiros sintomas) é, geralmente, 

de 2 dias, mas pode variar entre 1 e 5 dias.

Qual o período em que uma pessoa infetada pode 

contagiar outras?

- O período de contágio começa 1 a 2 dias antes do 

início dos sintomas e vai até 7 dias depois; nas crianças 

pode ser maior.

Quais os sintomas/sinais da gripe?

- No adulto, a gripe manifesta-se por início súbito de 

febre alta, calafrios, dores de cabeça, dor de garganta, 

dores musculares e articulares, tosse seca, congestão 

nasal e mal-estar geral. Para além da febre alta, nas 

crianças são frequentes os sintomas gastrointestinais 

(náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal) e a 

prostração, que ocorre em metade das crianças 

doentes até aos 4 anos de idade.

Pois é!! O ano de 2012, trouxe consigo muitas 
novidades, não só uma casa nova com ótimas 
condições físicas  bem como um conjunto de 
novos  serviços/respostas, abertos à comunidade. 
Pretendemos acima de tudo, que o SAOM  possa ser 
vivido e aproveitado, não só pelos nossos utentes, 
mas por todos aqueles que, por um motivo ou 
outro, necessitem de apoio numa fase mais difícil 
da sua vida. Para que isso seja possível, criamos e 
reformulamos alguns serviços que possam estar mais 
próximos da comunidade e das pessoas.  Falamos 
na abertura de um Gabinete de Enfermagem, com 
preços  reduzidos, apostando num serviço de 
qualidade e de proximidade à população em geral. 
São prestados todos os serviços de enfermagem, 
educação para a saúde e articulação com outros 
serviços de saúde. Funcionará de Segunda a Sexta-
feira, mediante marcação, e tabela de preços sob 
consulta na instituição.

GABINETE DE ENFERMAGEM
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