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Introdução 

Serve a execução do presente documento para sintetizar as atividades realizadas ao 

longo do ano de 2018 e as quais deram resposta às necessidades apresentadas à 

instituição. 

 

Respostas Sociais 

1. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

Esta resposta funcionou na sua plenitude e com capacidade completa de 27 

utentes. 

2. Centro de Dia 

O Centro de dia funcionou, de forma geral, muito bem. Utentes e familiares 

mostraram-se muito agradados com este serviço especialmente com o horário 

alargado que este possui. Desta forma, esta resposta tem sido uma alternativa 

bastante eficaz à escassez de vagas em ERPI. 

3. Centro de Convívio 

A resposta social de Centro de Convívio foi cessada em Novembro de 2018 uma 

vez que a comunidade não nos procura para este tipo de resposta. 

4. Serviço de Apoio Domiciliário  

O serviço de apoio domiciliário revelou-se uma resposta muito procurada e com 

bastante impacto, suprimindo as necessidades apresentadas e promovendo a 

melhoria do conforto e da qualidade de vida da comunidade. 
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Atividades Religiosas  

As atividades religiosas foram asseguradas ao longo de todo o ano, não só com as idas à 

missa à Igreja de Pêro-Pinheiro, mas também com as habituais rezas do terço e leituras 

bíblicas realizadas, na instituição, uma vez por semana.  

Ocorreram também visitas do Padre Avelino em épocas festivas nomeadamente na 

celebração da Páscoa e Natal, tendo sido celebrada Missa.  

 

Atividades Lúdicas e Culturais  

As atividades realizadas permitiram estimular o desenvolvimento cognitivo 

promovendo o convívio entre utentes. 

Desta forma realçam-se as seguintes atividades, de caracter permanente: 

• Terapias ocupacionais, realizadas todas as 2ª e 4ª feira; 

• Ginástica, realizada duas vezes por semana; 

• Natação, realizada uma vez por semana; 

• Torneio de Bowling, realizado todas as 5ª- feiras  

• Tarde de Culinária, realizada todas as 6f da 3ª semana de cada mês; 

Importa ainda salientar que se realizaram atividades no decorrer do ano de 2018, no 

interior e exterior da instituição, das quais se destacam: 

06/01/2018 – Comemoração do dia de Reis, com a realização de um lanche para utentes, 

sócios e amigos e com o cantar da Confraria da Igreja de são Pedro de Pêro-Pinheiro; 

07/01/2018 – Inicio da preparação para a decoração do corso de Carnaval. 

03/02/2018 – Comemoração da festa de Carnaval; 

10/02/2018 – Desfile de Carnaval com participação no corso da freguesia; 

13/02/2018 – Desfile de Carnaval com participação no corso da freguesia; 

14/02/2018 – Celebração do dia dos namorados (amizade) com a realização de 

lembranças alusivas ao dia. 
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08/03/2018 – Comemoração do dia internacional da mulher com a confeção de 

lembranças alusivas ao dia; 

14/03/2018 – Eleição da canção de encerramento do “Encontro de Grupos Corais”; 

15/03/2018 – Início do campeonato sénior de Bowling; 

21/03/2018 – Ida ao Olga Cadaval assistir ao musical “Amália”; 

23/03/2018 – Comemoração do dia Mundial da Poesia com a preparação de um poema 

referente ao Centro e Comunidade; 

23/03/2018 – Celebração do dia Mundial do Teatro com ida ao Teatro Maria Vitória; 

25/03/2018 – Ida à Missa dos Ramos em Pêro-Pinheiro; 

27/03/2018 – Visita do Senhor Padre ao Centro para realização da Missa dos Ramos na 

instituição. Participação das funcionárias e utentes; 

01/04/2018 – Comemoração do Domingo de Páscoa com a realização de lembranças 

feitas pelos utentes; 

06/04/2018 – Comemoração do dia Mundial da Atividade Física com a realização de 

atividades físicas promovidas pelo fisioterapeuta; 

13/04/2018 – Comemoração do dia Mundial do Beijo; 

03/05/2018 – Comemoração do dia Mundial do Sol com pintura de desenhos alusivos 

ao dia; 

10/05/2018 – Comemoração do dia da Espiga com a realização de um passeio para 

recolha da espiga e posteriormente elaboração dos ramos; 

13/05/2018 – Comemoração das aparições em Fátima com realização de bandeiras e 

visualização, através da televisão, das reportagens alusivas ao tema; 

26/05/2018 – Comemoração do dia da Família e do aniversário do Centro com a 

preparação de um lanche para utentes, sócios, amigos e familiares com actuação de 

alguns utentes, de uma fadista e do nosso grupo coral;  
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22/06/2018 – Comemoração dos Santos Populares com realização de uma sardinhada 

com utentes e sócios da instituição; 

26/06/2018 – Encerramento do campeonato de Bowling com a realização de um almoço 

com todas as instituições participantes. Respetiva troca de prémios e medalhas. Centro 

Social de Morelena ficou em 2º lugar; 

30/06/2018 – Passeio ao Alentejo com o grupo coral; 

01/07/2018 – Realização de saída: Assistir à missa e às atuações de grupos corais em 

Pêro-Pinheiro; 

18/07/2018 – Espetáculo Musical apresentado pela “Real Companhia” no Olga Cadaval; 

26/07/2018 – Comemoração do dia dos Avós com realização de diversos jogos e um 

lanche especial; 

23/08/2018 – Passeio à praia de Magoito; 

20/09/2018 – Passeio à praia de Magoito; 

01/10/2018 – Celebração do dia do Idosos com entrega de lembranças e um lanche 

especial; 

04/10/2018 – Passeio à sociedade recreativa, em conjunto com os alunos da escola 

primária, para assistir a um concerto; 

07/10/2018 – Ida à missa a Pêro-Pinheiro; 

11/10/2018 – Passeio à feira da Malveira; 

15/10/2018 – Passeio pelas praias de Sintra; 

16/10/2018 – Comemoração do dia Mundial da Alimentação com a elaboração de 

bolachas saudáveis; 

26/10/2018 – Passeio a Vila Franca do Rosário para receber uma doação de maçãs; 

30/10/2018 – Realização de broas para o lanche; 

31/10/2018 – Realização do desfile de Halloween com colegas e utentes; 
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11/11/2018 – Comemoração do dia de São Matinho com realização de lanche e atuação 

do grupo coral da instituição; 

30/11/2018 – Montagem da Quermesse e das decorações de Natal; 

05/12/2018 – Montagem da Quermesse e das decorações de Natal; 

8/12/2018 – Missa na capela de Morelena e Procissão da Nossa Senhora da Conceição; 

14/12/2018 – Realização do Jantar de Natal com utentes, famílias e funcionárias; 

20/12/2018 – Saída para ver as iluminações de Natal; 

21/12/2018 – Saída para ver as iluminações de Natal; 

 

Outras Atividades 

Assegura-se ao longo de todo o ano a cedência de ajudas técnicas aos sócios. 

 

Relações com Instituições Parceiras e da Comunidade  

O Centro Social de Morelena privilegia o bom relacionamento com instituições 

parceiras. Deste modo importa salientar a sua presença nos eventos promovidos e 

realizados e pela Câmara Municipal de Sintra bem como pela União de freguesias de 

Almargem do Bispo, Pêro-Pinheiro e Montelavar, tais como as reuniões de Cuidados 

Continuados realizadas mensalmente no Centro de Saúde de Pêro-Pinheiro juntamente 

com as seguintes instituições parceiras: Ferrinhos, Bispinhos, CERCITOP e enfermeiros 

do Centro de Saúde. 

São também parcerias importantes para o Centro Social de Morelena o Centro Clínico e 

Dentário Quinta da Cavaleira, a Opticlinic Pêro-Pinheiro, e o Continente de Montelavar. 

Por fim, mas não menos importante, conta-se com a ajuda do banco alimentar com as 

suas doações semanais.  
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Relatório de Contas 2018 

Ao analisar o relatório de contas do ano de 2018 conclui-se que o saldo final é bastante 

positivo, como é possível constatar através do seguinte quadro: 
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Demonstração do resultado por naturezas 

a 31 de Dezembro 2018 

 

 

Conclusão 

A qualidade e quantidade do trabalho realizado no correr do ano de 2018 permite 

analisar todo o percurso efetuado de forma muito positiva.  

A Direção agradece a todos os funcionários e colaboradores todo o empenho e 

dedicação demonstrada ao serviço desta casa.  

Agradece-se também aos utentes, familiares, sócios e comunidade em geral pelo apoio 

e disponibilidade sempre prestada à instituição. 

O Conselho fiscal emitiu parecer favorável para aprovação das contas e relatório de 

atividades em Assembleia Geral. 

 

   

 

 

 


