
 
 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 
Após um período de tormenta que vivenciámos a propósito do surto de COVID 19 no lar de idosos, 
iniciamos o novo ano em águas mais calmas e com renovada esperança, embora alerta face ao que 
possa estar mais à frente. 
 
Já não há utentes com teste positivo ao COVID 19 no lar, permanecendo um utente internado no 
Hospital Distrital de Santarém. As colaboradoras estão progressivamente a regressar às suas funções.   
 
Quanto à vacinação, neste momento o que sabemos é aquilo que é do domínio publico, veiculado pela 
Comunicação Social. De qualquer modo, iniciámos já o processo prévio à vacinação quanto à recolha 
de declarações de consentimento por parte de utentes e funcionários. 

Agradecemos o apoio recebido por parte dos familiares dos utentes, voluntários, colaboradoras da 
SCMA, elementos das equipas externas, Pe. António Vicente e entidades oficiais e parceiros que nos 
acompanharam desde a primeira hora: Segurança Social, Direção Geral de Saúde, Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, Bombeiros Voluntários de Alcanede, Unidade de Saúde 
Familiar Foral Novo e Câmara Municipal de Santarém.  

Neste comunicado, gostávamos de enfatizar o nosso reconhecimento pela presença e confiança de 
pessoas e empresas da nossa comunidade que se têm manifestado com gestos solidários e altruístas 
nestes tempos tão exigentes para a nossa Instituição: Farmácia Apolinário, Pe. António Diogo, Maria 
da Glória Alves Vieira, Qualical Lda, Interalcanede Lda, Eng. Luís Melo, Junta Freguesia de Alcanede, 
Lusical-Lhoist, Pedramoca SA, M. Jacinto Martinha & Fls Lda, Agro-Alcanede Lda, Exaclean Lda, 
Fravizel SA, Elvira Catarino Batista, Grupo José Rodrigues Lda, Ludistones Lda, Grupo Frazão Lda, 
Américo Duarte Paixão Lda, Xiaobu,  Moca Stone Lda, Limestone Lda, Pneus 32, Eduardo Pereira Lda, 
António Jorge Mendo, Casimira Frazão Piedade e Joaquim Reis&Reis Lda. 

Gostávamos de enviar um abraço de solidariedade e esperança para os lares do país que se debatem 
com surtos ativos de COVID e que vivem momentos difíceis, tais como nós passámos. Estas situações 
são duras e exigem muita resiliência, mas passam.  
 
Renovamos os nossos votos de um bom ano de 2021, que gostaríamos que fosse vivido com 
segurança e esperança por todos.  
 
 
 

A Provedora 
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