
  

Santa Casa da Misericórdia 
  

de 
  

Ponte de Sor 
  

  

Bem - vindo   

  
A Mesa Administrativa da Santa Casa  

da Misericórdia de Ponte de Sor e a  

Direção do Lar Residencial da Ponte   

dão as boas vindas a todos os seus  

Clientes, futuros residentes desta  

Casa.   

Tudo se fará para que considere o Lar  

Residencial da Ponte uma extensão da  

sua Casa e Família. A Direção e  

sempre  pessoal  auxiliar  estarão  

disponíveis para satisfação das suas  

expectativas.    

  
  

VENHA CONHECER O LAR  
  

RESIDENCIAL DA PONTE 
  

  

  

  Missão   

  
O Lar Residencial da Ponte tem como  

Missão proporcionar um Serviço de  

Excelência, promovendo bem - estar,  

conforto, cuidados de saúde e um  

saudável convívio social entre a  

comunidade residente. 
  

  

  

“ Um Serviço de Excelência  

ao seu Dispor  ”   

  

  

  

  

  

  
LAR RESIDENCIAL DA PONTE     

                           
Rua Vaz Monteiro nº. 2   7400  -     281 -   Ponte de Sor   

Telefone: 242 292 080   

E:mail: lrp@scmps.pt   

Site: www.scmps.pt   

Facebook: Lar Residencial Scmps   

SANTA   CASA   DA   MISERICÓRDIA   DE   PONTE   DE   SOR   
INSTITUIÇÃO   PARTICULAR   DE   SOLIDARIEDADE   SOCIAL   



 

Destinatários   

São considerados potenciais Clientes  

do Lar Residencial da Ponte as pessoas  

de idade igual ou superior a sessenta e  

cinco  por  optem  que  anos  dar  

continuidade à sua vida num espaço  

de  características  elevadas    com  

das  tanto  ao  nível  qualidade,  

instalações  dos  serviços  como  

prestados.   

                  Capacidade   

O Lar Residencial da Ponte tem  

Clientes    43 para  capacidade  

distribuídos por 26 quartos, entre  

duplos e individuais.    

  Recursos técnicos         

  Diretor Técnico   

  Médico de Clínica Geral   

  Enfermeiro   

  Psicólogo   

  Fisioterapeuta   

  Animador Sociocultural   

  Nutricionista   

  
  
  
  

O Lar conta com uma equipa de saúde  

que garantirá todas as necessidades  

expressas pelos Clientes.   

  

A vertente sociocultural e de animação  

será assegurada pelo Programa Anual  

de Atividades elaborado pela Direção  

conjunto  com  Técnica  um  em  

profissional de Animação Cultural.   

Finalidade   

O Lar Residencial da Ponte é uma  

para  vocacionada  resposta  social  

proporcionar os serviços adequados às  

pessoas que pretendam desfrutar a sua  

vida sénior numa comunidade ativa em  

termos sociais, culturais e de lazer.  

Responde também às problemáticas  

daqueles que, por razões diversas,  

percam a independência e a autonomia  

para realizar as  tarefas elementares do  

seu quotidiano.   

  

  

Horário de Visitas   

É livremente facultada a visita a  

familiares e amigos dos Clientes do Lar  

Residencial, respeitando o seguinte  

horário: das 11:00 às 20:00 horas.   

   
 

   

                         

      

      

   

   


