
 

ANO 9 | NÚMERO 35
JUL | AGO | SET | 2018BOLETIM INFORMATIVO       DO LAR DE S. MATEUS

ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO E ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE TERCEIRA IDADE | FUNDADA EM 18/11/1979

32 Anos 
– Parabéns ao Lar!
Agora com Certificação 

de Qualidade



O Lar de S. Mateus certificou a 
Qualidade 
dos seus serviços

editorial
Escrevo este texto num 

momento de enorme sa-
-tisfação por ver concre-
tizada a certificação do 
Sistema de Gestão de 
Qualidade do Lar de S. 
Mateus, em conformidade 
com a norma NP EN ISO 
9001:2015, por um lado, 
e pelos Modelos de Ava-

liação da Qualidade das três Respostas Sociais 
que proporcionamos: Estrutura Residencial 
para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia.

Não se trata de um simples ato formal con-
substanciado num conjunto de “papéis”, os cer-
tificados. É bastante mais que isso!

É o compromisso com a Qualidade e com 
a melhoria contínua do nosso sistema de gestão, 
mobilizando de uma forma eficiente todos os 
recursos, internos e externos, melhorando con-
tinuamente a sua eficácia e eficiência, de forma 
a satisfazer as necessidades e expectativas dos 
nossos clientes e partes interessadas e assegurar 
a sustentabilidade da Instituição.

Quando em 2014 se decidiu aceitar o apoio 
da Nersant para implementar o Sistema de Ges-
tão de Qualidade, a Direção estava consciente 
do trabalho complexo, exigente e volumoso 
que nos esperava. Confesso, no entanto, que 
esse trabalho excedeu tudo o que esperávamos. 
Mas está feito!

Após a implementação do Sistema de Gestão 
de Qualidade estava já subjacente o futuro pedi-
do da respetiva certificação, o que agora foi con-
seguido e consolida aquele nosso compromisso.

É devida uma palavra de reconhecimento 
pelo trabalho árduo, meticuloso e muitas 

vezes invisível desenvolvido ao longo deste 
período pelo Diretor Geral, Rui Lopes, e pela 
Diretora Técnica, Mónica Antunes, porque fo-
ram eles o “motor” deste processo.

Não é possível falar de qualidade do serviço, 
sem salientar o trabalho das nossas colaborado-
ras nas diversas áreas de trabalho que, todo o dia 
e todos os dias, dão o seu melhor na prestação 
de cuidados aos nossos clientes e estão, forço-
samente, envolvidas neste processo. Sem a sua 
dedicação, empenho e profissionalismo não se-
ríamos uma Instituição de referência.

É também inevitável referir as designadas 
partes interessadas – entidades oficiais, forne-
cedores, sócios, familiares dos nossos clientes, 
Bancos, IPSS’s nossas parceiras nas atividades 
realizadas, etc. – que com a sua colaboração e 
parceria contribuem para sucesso da Instituição.

Obrigado a todos e esperamos continuar a 
contar com a vossa colaboração e empenho.

Embora o frio ainda não aperte, estamos já 
próximos do Natal. O Natal é a festa da famí-
lia e, como tal, também a festejaremos no Lar  
de S. Mateus.

Votos de um Feliz Natal para todos.

José Maia

NOTA DO DIRETOR:
O nosso sócio e amigo Guilherme Duarte que há nove anos, 
quase ininterruptamente, vem colaborando neste boletim 
com a sua coluna “O meu Ponto de Vista”, brinda-nos nesta 
edição com um texto muito do seu íntimo e que nos compete 
respeitar.
– Caro Guilherme Duarte para além de agradecer a cola-
boração ao longo deste tempo, bem como a sugestão que nos 
faz, tenho de dizer-lhe que este espaço estará sempre aberto 
à sua colaboração, senão permanente pelo menos pontual.
Obrigado pela frontalidade e até breve.
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continua na pág. 4

Porquê e o que é um Sistema de Gestão 
da Qualidade?
Em qualquer sector de atividade, a qualidade é 
um conceito pouco claro e fundamentalmente 
relacionado com as perceções de cada pessoa, 
ou seja, depende de vários fatores tais como 
a cultura envolvente, o tipo de produto ou 
serviço e as necessidades e 
expectativas dos clientes.

Mas como se pode assegurar 
que uma “organização” 
produz ou fornece produtos 
ou serviços de qualidade? 
É para procurar resolver esta 
dúvida que surge o Sistema de 
Gestão de Qualidade (SGQ), 
constituído por um conjunto 
de elementos interligados e 
integrados, funcionando de 
maneira articulada para satisfazer 
a política de qualidade e os objetivos da 
“organização”. Assim, o SGQ é uma ferramenta 
que permite o controlo dos processos e 
procedimentos definidos, a avaliação da 
eficácia das ações tomadas para corrigir 
eventuais não conformidades e a procura da 
melhoria contínua dos produtos ou serviços da 
“organização”.
De uma forma resumida, as vantagens da 
implementação de um Sistema de Gestão de 
Qualidade (SGQ) normalmente referidas são as 
seguintes:
• Maior concentração nos objetivos da 

“organização” e nas expectativas dos 
clientes;

• Melhoria da eficiência organizacional;
• Sistematização de tarefas e procedimentos;
• Melhoria da execução, coordenação  

e produtividade;
• Melhoria ou, no mínimo, manutenção 

da qualidade dos produtos ou serviços, 
satisfazendo as necessidades e expectativas, 
explícitas ou implícitas, dos clientes;

• Responsabilização dos colaboradores;
• Melhoria da comunicação interna e externa.

Os requisitos para um Sistema 
de Gestão de Qualidade são 
especificados pela norma NP 
EN ISO 9001:2015. Esta norma, 
tal como inúmeras outras 
aplicadas em todos os setores 
de atividade e mais variados 
objetivos, emana da ISO –
International Organization for 
Standardization, organismo 
internacional sediado na Suíça, 
cujas normas são adotadas por 
todo o mundo.
A NP ISO 9001:2015 define 

os seguintes sete princípios de gestão da 
qualidade:
1. Foco no cliente > satisfação dos clientes e 

esforço para exceder as suas expectativas;
2. Liderança > unidade na ação e criação 

das condições para o comprometimento 
das pessoas em atingir os objetivos da 
organização;

3. Comprometimento das pessoas  
> essenciais pessoas competentes, 
habilitadas e empenhadas a todos os níveis;

4. Abordagem por processos > atividades são 
compreendidas e geridas como processos 
inter-relacionados, funcionando como um 
sistema coerente, para conduzir a resultados 
consistentes e previsíveis do modo mais 
eficaz e eficiente;

Qualidade 



5. Melhoria > organizações com sucesso estão 
permanentemente focadas na melhoria;

6. Tomada de decisões baseada em evidências 
> decisões tomadas com base na análise e 
avaliação de dados e informação concretos 
são mais suscetíveis de produzir os resultados 
desejados;

7. Gestão de relacionamentos  
> as organizações devem gerir as suas relações 
com partes interessadas relevantes  
(ex: fornecedores).

Um longo e trabalhoso caminho
Pelos motivos referidos, a Direção do Lar de 
S. Mateus, que sempre procurou a melhoria 
da qualidade dos serviços que presta aos seus 
clientes, decidiu em 2014, aproveitando o 
apoio disponibilizado pela NERSANT, proceder 
à implementação do seu Sistema de Gestão 
de Qualidade em conformidade com a NP 
EN ISO 9001:2015 e, simultaneamente, com 
os requisitos dos Modelos de Avaliação da 
Qualidade das Respostas Sociais (nível C) do 
Instituto da Segurança Social.
Foi um trabalho árduo e complexo aquele 
que durante cerca de 4 anos foi desenvolvido, 
primeiro com a criação dos conceitos base 
que norteiam a nossa atividade – Missão, 
Visão e Valores – e depois o desenvolvimento 
dos diversos processos, conforme os referidos 
Modelos de Avaliação da Qualidade do 
Instituto da Segurança Social, e criação da 
respetiva documentação.
Alguns dos processos definidos respeitam 
à gestão da Instituição, como sejam, por 
exemplo, “Plano Estratégico”, “Gestão de 
Equipamentos e Infraestruturas”, “Recursos 
Humanos” e “Fornecedores Externos”, 
destinando-se outros processos diretamente 
ao serviço prestado aos clientes como são, 
ainda a título de exemplo, “Admissão e 
Acolhimento”, “Cuidados Pessoais e de Saúde”  
e “Nutrição e Alimentação”.
Após a realização de várias Auditorias Internas 
para verificação do estado de desenvolvimento 
do Sistema de Gestão de Qualidade e 
implementação das medidas necessárias, foi 
entendido, já no corrente ano, que estaríamos 

em condições de solicitar a respetiva 
certificação junto de entidade competente. 
Foi para o efeito selecionada a SGS ICS – 
Serviços Internacionais de Certificação, Lda, 
entidade devidamente acreditada para o efeito.
A Auditoria de Concessão decorreu em duas 
fases, nos dias 16, 17, 30 e 31 de Agosto, 
totalizando mais de 50 horas de trabalho de 
auditoria.
Em resultado desta auditoria foram detetados 
alguns problemas considerados de pouca 
importância, sendo elaborados pela equipa 
auditora os consequentes Pedidos de Ação 
Corretiva. O plano das Ações de Correção e/
ou Ações Corretivas foi submetido à entidade 
certificadora que o aceitou, tendo entrado 
em execução imediata de forma que várias 
Correções e Ações Corretivas foram já 
concretizadas.
Deste modo, foram criadas as condições para 
que a entidade certificadora – SGS – emitisse 
os certificados atestando que o nosso Sistema 
de Gestão de Qualidade se encontra em 
conformidade com a NP EN ISO 9001, e com 
os Modelos de Avaliação da Qualidade do ISS, 
para as três Respostas Sociais.

Um processo que a todos envolve
Encontra-se, assim, firmado o compromisso 
do Lar de S. Mateus com a Qualidade e com 
a melhoria contínua do sistema de gestão, 
mobilizando de uma forma eficiente todos os 
recursos, internos e externos e melhorando 
continuamente a sua eficácia e eficiência, 
de forma a satisfazer as necessidades e 
expectativas dos nossos clientes e partes 
interessadas e assegurar a sustentabilidade da 
Instituição.
De facto, a qualidade que procuramos já não é 
um conceito vago, mas algo bem interiorizado 
na Instituição e que a todos envolve – Direção 
e restantes órgãos sociais, Direção Geral, 
Direção Técnica e todas as colaboradoras 
– para o qual todos contribuem com o seu 
trabalho, empenho e dedicação.
Entretanto, ostentaremos orgulhosamente 
nos nossos meios – edifícios, veículos, 
documentos, meios de comunicação – a Marca 
da Certificação que nos foi atribuída!

continuação da pág. 3
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A PSP falou acerca da atividade policial no concelho, 
fundamentalmente na cidade, desde a segurança 
pública até à prevenção rodoviária, concluindo que 
Tomar é uma cidade segura. 
O encerramento da reunião ocorreu com uma breve 
apresentação da plataforma GEOFUNDOS que 
reúne oportunidades de financiamento nacionais e 
internacionais, enfatizando algumas  
das oportunidades de financiamento nacionais 
e estrangeiras disponíveis para entidades 
e empreendedores da Economia Social.
E porque já se faziam horas de almoço, deu-se 
por encerrada a reunião, permanecendo alguns 
dos participantes que saborearam a refeição 
confecionada e servida pelas nossas colaboradoras.

Reunião do CLAS de Tomar
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No primeiro dia de julho, o Lar de S. Mateus foi 
anfitrião de mais uma reunião do CLAS de Tomar – 
Conselho Local de Ação Social. 
O CLAS de Tomar é um fórum de âmbito concelhio 
que, em articulação com várias entidades públicas 
e de iniciativa social privada, busca a erradicação ou 
atenuação da pobreza e da exclusão social.  
Nesta reunião estiveram presentes representantes de 
várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal 
de Tomar, a UDIPSS Santarém, a União de Freguesias 
de Serra e Junceira e outras Juntas de Freguesia, o 
IPT de Tomar, o Agrupamento de Escolas de Tomar, 
diversas IPSS’s do concelho, a GNR, a PSP, o Hospital 
de Tomar, o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, a GEOFUNDOS, lotando a capacidade  
da nossa sala de reuniões. Uma breve apresentação 
do Lar de S. Mateus pelo nosso Presidente da Direção 
antecedeu o início da ordem de trabalhos. 
Entre procedimentos implícitos a este tipo 
de reuniões, várias foram as intervenções, 
nomeadamente do próprio Município que abordou 
nuances do passado, presente e futuro de múltiplos 
projetos e acontecimentos relevantes no concelho.  
A palavra passou também por alguns dos presentes 
colocando questões ou formulando observações 
como, por exemplo, a UDIPSS de Santarém 
que referiu o facto de os apoios financeiros 
concedidos pela Segurança Social às instituições, 
em grande parte retornarem aos cofres do Estado 
pelas imposições legais a que, como todos os 
contribuintes, estamos obrigados. 
O IEFP fez também uma apresentação sobre o 
trabalho que desenvolve no âmbito da formação 
profissional e empregabilidade, referindo algumas 
das áreas laborais em que há escassez 
de profissionais. 
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17 de julho 
Visita ao Museu do Ar, 
Sintra 
– Lar e InterIPSS’s 
Este passeio juntou várias 
instituições com destino ao 
Museu do Ar em Sintra, local 
onde se encontra a exposição 
principal deste valioso acervo 
que destaca a história da 
aviação mundial. 
Após curta paragem para 
o café e esticar as pernas, 
seguimos até Pêro Pinheiro, 
onde já avistávamos Sintra 
no horizonte entre as 
nuvens, já bem na hora de 
almoço, refeição esta que 
descontraidamente aconteceu 
na casa paroquial daquela 
localidade. 

Depois da refeição partimos 
em direção ao destino final, 
enquanto o nervoso miudinho 
se adensava. A nossa visita 
estava marcada para as 
14h30m.  
Fomos divididos em grupos, 
cabendo ao Lar de S. Mateus 
integrar o primeiro.  
Tivemos a acompanhar-nos 
como guia da visita um oficial 
da Força Aérea que explicou 
tudo, desde os primórdios 
da aviação até aos dias de 
hoje! Foi muito gratificante e 
enriquecedor!  

O percurso estava organizado 
segundo uma sequência 
cronológica, isto é, à medida 
que íamos avançando 
pelos diversos espaços, 
as exposições traduziam 
a evolução da aviação, 
nomeadamente a portuguesa.  
A visita estava dividida 
em oito áreas: loja, hangar 
principal, sala Transportes 
Aéreos Portugueses (TAP); 
sala Aeroportos e Navegação 
Aérea (ANA); hangares 
históricos e sala dos pioneiros. 
Alguns não estavam muito 
esclarecidos do que iriam 
encontrar no museu do 
“ar” – estaria lá alguém a dar 
à roda para gerar ar? – mas 
outros, porém, já tinham a 
noção do que encontrariam e 
a expetativa de estar junto a 
aviões grandes carregados de 
histórias, feitos e aventuras, 
era mais que muita! Estavam 
boquiabertos com o que os 
olhos viam e ficaram ainda 
mais radiantes quando 
entraram num avião, o que 
para muitos foi uma estreia! 
Quase no fim, uma agradável 
surpresa... três elementos 
da Fanfarra da Força Aérea, 
brindaram-nos com três 
excertos de peças musicais 
bem conhecidas, fazendo a 
delícia dos nossos clientes!  
Foi um momento musical 

muito apreciado e com 
alguma admiração 
– como é que três 
instrumentos diferentes 
conseguiram produzir 
tamanha sinfonia 
(bombardino, trompete, 
fliscorne), mas o que é 
certo é que fizeram e foi 
muito agradável. 
Finda a visita voltámos 
ao autocarro para  
o regresso a casa.  
Algum  descontentamento 
da parte dos mais gulosos 
pelo facto de não terem a 
oportunidade de provar as 
queijadas ou travesseiros  
de Sintra...  
fica para a próxima! 
Foi um dia muito bem 
passado, com mais 
conhecimento  
e divertimento e com algum 
cansaço à mistura. 
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30 de julho 
Visita de jovens do Campo 
de Férias do Castelo de 
Bode – Lar  
Um grupo de jovens 
integrados no Campo de 
Férias de Castelo de Bode 
da EDP quiseram enriquecer 
o seu tempo de lazer com 
a companhia dos nossos 
clientes realizando algumas 
atividades em conjunto. 
Vieram acompanhados pelo 
seu monitor e passaram o dia 
na Instituição. 
Esta iniciativa pretendeu 
incutir os valores 
intergeracionais que devem 
estar presentes em todas as 
idades – solidariedade, bem-
estar do próximo, transmissão 
de saberes e de experiências. 
Se, por um lado, as novas 
tecnologias permitem alargar 
horizontes, neste  
dia um belo jogo de bóccia  
e de setas permitiu  
regressar a tempos passados 
e divertir conjuntamente  
os mais e menos jovens.  

Foram bons momentos os 
passados neste dia com a 
alegria transmitida por estes 
jovens! 
O final deste dia não poderia 
ter sido mais agradável 
pois coincidiu com a festa 
de aniversário dos nossos 
clientes na qual todos 
participaram.  
Bem hajam pela vossa visita!

26 de Julho 
Dia dos Avós – Lar e Área Infantil 
Um dia muito especial, feito de e para pessoas especiais!  
O entusiasmo foi unânime! 
Organizou-se uma gincana com vários jogos tradicionais: 
Bowling; jogo do rato; jogo da roda; chinquilho; jogo do 
pião; arcos; jogo da batata. Muita música à mistura e uma 
surpresa final que havia sido preparada nos dois dias 
anteriores e muita curiosidade levantou.  
Com a chegada dos meninos do ATL, deu-se início a uma 
manhã bem animada, que levou a anos de ouro... e que 
boas memórias trouxeram aos nossos clientes! 
Sem dúvida que o chinquilho e o pião foram os jogos 
mais apreciados pelos nossos clientes... já os mais novos 
gostaram de tudo e quiseram experimentar tudo! Até o chá 
e as bolachinhas foram partilhadas por miúdos e graúdos! 
No fim da pausa para restabelecimento de energias chegou 
a hora da surpresa! Os miúdos estavam em êxtase, pois 
sabiam o que os esperava, já os graúdos estavam numa 
enorme expetativa... e lá começou a investida à pinhata e, 
aí sim, começaram a perceber o que os esperava!  
Também eles participaram com energia na destruição da 
pinhata, e finalmente quando ela cedeu, a alegria foi geral!  
Confettis e guloseimas por todo o lado e para todos! 
Foi desta forma que nos despedimos dos meninos do ATL e 

que demos por concluída 
uma manhã cheia de alegria, 
atividade e muito convívio.

Dia dos Avós
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19 de julho 
Exposição de LEGO, 
Festa da Junceira  
– Lar 
Visitámos a exposição de 
LEGO instalada no edifício 
da Junta de Freguesia, aqui 
mesmo ao lado, pela altura 
da festa anual da Junceira 
e de iniciativa dos nossos 
sócios Mário Francisco e 
Carlos Morgado, que há 
vários anos brindam os 
visitantes da festa com o seu 
trabalho meticuloso. 
Surpreendente pela minúcia, 
trabalho bem atento aos 
pormenores das várias 
construções fixas e móveis 
em peças de LEGO. Entre 
espaços de diversão, áreas 
urbanas, representaram 
também a Festa dos 
Tabuleiros com o desfile da 
Junceira, assim como um 
mini tabuleiro em tons rosa, 
cópia integral do verdadeiro 
à sua retaguarda.  
Excelente e bonito trabalho 
muito apreciado por todos!

22 de julho 
Procissão da Festa  
da Junceira  
– Lar e Comunidade 
A procissão da festa anual 
da Junceira, em honra do 
padroeiro S. Mateus, é uma 
tradição com participação 
ativa da comunidade  
e paróquia que a todos 
envolve.  
Como habitualmente, o Lar 
de S. Mateus participa com 
um andor ornamentado e 
transportado pelos nossos 

Expo
LEGO

clientes, sinal da integração 
da instituição na comunidade 
junceirense. 
Tudo correu de feição:  
o tempo bem agradável, 
a música afinada e os 
nossos clientes a postos e 
empolgados por participarem 
na festa. 
Apesar do trajeto sinuoso 
da procissão, não houve 
desistências a registar. Alegria 
e devoção transpareciam 
mesmo naqueles que apenas

puderam assistir das janelas 
e varandas da Instituição, 
tal como em outras casas 
da Junceira. Houve quem 
atirasse pétalas de flores 
e as colchas estendidas 
embelezavam as ruas.  
No final todos estavam 
satisfeitos e ainda mais 
satisfeitos ficaram quando 
viram que tudo se vendeu... 
até as flores feitas por eles.

Fe
st

a
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22 de agosto 
Passeio Sénior da União 
de Freguesias de Serra  
e Junceira à Lousã  
– Lar e Comunidade 
É sabido que deitar cedo e 
cedo erguer dá saúde e faz 
crescer e nada como viajar 
cedinho em direção a um 
património ecológico, verde 
pulmão do nosso país. Foi 
o habitual passeio anual 
destinado aos menos jovens, 
promovido pela Junta de 
Freguesia. 
Por lá o calor não era tão 
forte.  
A primeira paragem foi 
no Ecomuseu da Serra da 
Lousã – Museu Etnográfico 
Dr. Louzã Henriques, 
uma coleção de caráter 
etnográfico onde se destaca 
um conjunto de instrumentos 

agrícolas, que fez os nossos 
clientes e os outros viajantes 
recordarem os tempos do 
trabalho árduo no campo 
que começavam mal tinha 
nascido o sol e acabavam 
quando este se punha. 
Carroças com as juntas, 
arados, charruas e até a 
recriação das casas adornam 
e enriquecem aquele espaço. 
Pelo meio houve também 
a oportunidade de apreciar 
uma exposição de pintura. 
O caminho faz-se 
caminhando e a próxima 
paragem foi no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade, 
num lugar lindo, fresco, 
bem no coração da Serra 
da Lousã. Face às limitações 
físicas de alguns dos nossos 
clientes nem todos puderam 
desfrutar do Santuário, mas 
seguramente contemplaram 
uma paisagem única! 
As horas voavam e chegara a 
hora do almoço. 
Fomos muito bem recebidos, 
comemos bem, num 
ambiente agradável e a 
tarde prometia ser animada! 

Passeio Sénior à Lousã
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A música não era a mais 
indicada para dançar, mas lá 
demos o jeito e o bailarico 
aconteceu! 
Antes do regresso tivemos 
um aconchego com caldo 
verde.  
A foto de grupo foi tirada 
num sítio magnífico, com a 
animadora a fazer algumas 
acrobacias para conseguir o 
melhor ângulo. 
Regresso calmo e satisfação 
geral! 



1 de setembro  
Comemorações  
do 32º Aniversário  
– Lar Familiares  
e Comunidade 
Entre muitas datas importantes, 
o calendário da nossa Instituição 
assinala uma de grande relevo 
– a entrada em funcionamento 
oficial do Lar de S. Mateus, em 
Setembro de 1986.  
Assim, comemorámos este ano 
32 anos funcionamento oficial 
num dia soalheiro, ideal para 
um bom convívio no exterior. 
O programa das comemorações começou com 
a celebração de uma missa pelo  
Padre Rui Tereso em memória dos sócios  
e clientes falecidos. 
Os convidados íam chegando e a festa foi-se 
compondo. Estiveram presentes a Vereadora 
da Câmara Municipal de Tomar, Dr.ª Filipa 
Fernandes, o Presidente da Junta da União 
de Freguesias de Serra e Junceira, Américo 
Pereira, o Presidente da União Distrital de 
Distrital de Santarém das IPSS’s, Eduardo 
Mourinha, membros dos órgãos sociais da 
Instituição, dirigentes de outras IPSS’s do 
concelho, dirigentes das associações da 
freguesia de Junceira, órgãos da comunicação 

social e muitos sócios e 
conterrâneos, para além, 
naturalmente, dos nossos 
clientes. Depois de dar as 
boas vindas e agradecer 
a presença de todos, o 
Presidente da Direção 
informou com grande 
satisfação acerca dos últimos 
passos relativamente à 
implementação do Sistema 
de Gestão de Qualidade 
no âmbito da NP EN ISO 
9001:2015 e dos Modelos 
de Avaliação das Respostas 

Sociais (nível C) do Instituto de Segurança 
Social, cuja auditoria com vista à respetiva 
certificação fora concluída na véspera com 
excelentes resultados, ou seja que o Lar de 
S. Mateus iria ter o seu Sistema de Gestão de 
Qualidade certificado a muito curto prazo, 
sendo a primeira IPSS do concelho de Tomar e 
uma das poucas da região a ser certificada em 
conformidade com aqueles dois documentos. 
Depois de breve explicação acerca 
dos objetivos deste processo e da sua 
complexidade, o Presidente não quis deixar 
de referir que para este sucesso foi indispensável 
o empenhamento de todo o pessoal, porque 

Comemorações do 32.º Aniversário do Lar de S. Mateus

(continua na pág. 14)
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a qualidade diz respeito a todos e todos são 
importantes, o que foi sublinhado por uma 
grande salva de palmas dirigida a todo o pessoal. 
O Presidente fez ainda referência a duas 
outras novidades: a disponibilização de um 
computador – oferta da IBM/Softinsa –  
para que os nossos clientes possam 
experimentar as novas tecnologias e a 
contratação da prestação de serviços de 
uma Nutricionista para apoiar 
tecnicamente a elaboração das 
ementas. 
Seguiram-se as intervenções do 
Presidente da UDIPSS de Santarém, 
do Presidente da Junta e da 
Vereadora da Câmara Municipal 
de Tomar que felicitaram o Lar de 
S. Mateus por este aniversário e 
salientaram a sua importância no 
serviço à população idosa. 
De seguida, entregaram-se os 
emblemas comemorativos dos  
25 anos aos sócios que comemoram em 2018 
as suas bodas de prata como associados da 
Instituição. A animação musical esteve a 
cargo de Sílvia Alcobia que animou a festa  
e proporcionou alguns passos de dança. 
A terminar, o habitual lanche convívio 
confecionado com a qualidade já reconhecida 
pelas nossas colaboradoras da cozinha.  
Pelo meio sopraram-se as velas e formularam-
-se os desejos de “até para o ano”!

18 de setembro  
Passeio à Praia Fluvial  
de Olhos de Água, 
Alcanena  
– Lar e InterIPSS’s 
A partida aconteceu por volta 
das 09h30  
e o dia prometia boas 
temperaturas. 
O encontro estava 
combinado com as outras 
IPSS’s no próprio local. Como 
fomos dos primeiros a chegar 
arranjámos bons lugares, com 
bastante sombra, juntando 
algumas mesas para termos 
espaço para todos. 
Esta praia fluvial é muito 
bonita, verdadeira expressão 
da natureza pela sua 
vegetação abundante e 
águas límpidas. A diretora e 
uma cliente ainda molharam 
o pezinho mas a frescura 
parece que estava “um gelo”.  
Entretanto um bom 
entretenimento com jogos de 
cartas e conversas da vida e 
fizeram-se horas de almoço.

Seguiu-se um passeio que, 
embora um pouco longo, foi 
bom para a digestão e que 
nos levou até ao café mais 
próximo. Aí a disputa foi 
renhida entre dois clientes 
que queriam pagar a conta. 
Na volta, mais umas 
“cartadas”, alguns “dedos 
de conversa”, o lanche não 
tardou e o regresso fez-se 
com serenidade! 

Olhos d'Água
(continuação da pág. 13)

32.º Aniversário
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Almoços de Convívio nas Festas do Poço 
Redondo e da Fonte de D. João  
– Lar e Comunidade 
As festas anuais dos diversos lugares da 
freguesia são sempre um alegre convívio que 
junta gentes da terra e não só. Habitualmente 
é feito um almoço no último dia para aqueles 
que ajudaram e participaram na mesma. 
Alguns amigos são também convidados. 
Assim acontece com o Lar de S. Mateus, 
que foi convidado pelas respetivas 
Comissões de Festas do Poço 
Redondo e Fonte de D. João.
Estivemos presentes com 
alguns clientes com origem 
ou que foram residentes 
nestes lugares vizinhos
e, é claro, adoraram. 
Obrigado pelo convite!

21 de setembro 
Projeto “Mente Sã”  
da Biblioteca Municipal 
de Tomar  
– Lar e Biblioteca  
de Tomar 
O regresso após férias 
do projeto “Mente Sã” 
veio dar as boas vindas à 
chegada do Outono pois 
o dia 23 seria no domingo 
seguinte. 
No início desta sessão foi 
lido um excerto do livro 
“A Casa dos Quintais” o 
qual retratava a história 
da vida de um gato preto 
chamado Gatuno que 
vivia em vários quintais, 
comportando-se segundo 
a sua vontade felina e a 
época do ano.  

Depois foi preparada uma 
mesa para servir de apoio 
a uma atividade dedicada 
ao Outono. – Trouxeram 
algumas folhas de árvores 
que foram decalcadas 
em cartolinas com tintas 
coloridas. Disponibilizaram 
também alguns carimbos 
que foram utilizados 
em pequenos sacos de 
tecido com uma flor seca 
pregada. Os clientes 
participantes ficaram com 
o respetivo saquinho.

28 de setembro  
Visita ao Convento  
de Cristo 
– Lar e InterIPSS’s  
Situado numa bonita 
encosta da cidade de Tomar, 
o Convento de Cristo é um 
monumento de notável 
relevância patrimonial, jóia 
arquitetónica atualmente 
classificada como 
Monumento Nacional e 
Património Mundial. 
Pela sua natureza cultural, 
turística e devocional foi 
escolhido para uma visita 
sénior a qual integrou 
clientes da nossa Instituição e 
de outras IPSS’s.  
À chegada tivemos uma 
receção com guias do 
Convento e fomos divididos 
em três grupos. 
À medida que íamos 
percorrendo os vários 
Claustros, os guias contavam 
a história desses espaços, 
onde também estavam 
grupos de jovens vestidos 
com trajes templários que 
dramatizavam pequenas 
peças teatrais. 

Por exemplo no Claustro da 
Hospedaria fomos recebidos 
por um “monge” cuja função, 
à época, seria acolher os 
peregrinos que iam para 
Santiago de Compostela, 
o qual interagia com os 
visitantes colocando várias 
questões. Noutro claustro 
estava a “Rainha Santa 
Catarina“ que declamou um 
texto muito bonito. 
Assim continuou até 
chegarmos à Sala do Forno 
onde estavam a cozer pão 
e é claro foi o tema para a 
conversa que se seguiu. 
Por fim e porque tinha sido 
aberto o apetite, fomos 
todos para o refeitório onde 
lanchámos.

Convento  
de Cristo

Festas de aniversário  
de colaboradoras(es)
Também mensalmente cantamos os 
parabéns às colaboradoras(es) do Lar de 
S. Mateus que fazem anos nesse mês. 
Procuramos que este seja um momento 
de salutar convívio entre todos!

Peditórios  para as festas da freguesia: 
Festa da Junceira; Festa do Poço 
Redondo; Festa da Fonte de D. João 
– Comunidade
Simpáticos grupos destes lugares da freguesia 
dirigiram-se à nossa instituição, fazendo o 
habitual peditório para a sua festa anual.  
A sua presença é sempre motivo de grande 
animação.
Por boas causas gostamos sempre de ajudar!
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Na rota da vida

18

JULHO

AGOSTO

António José 
Francisco Gomes

08/08/1955

Ilda Garcia Rosa 
Gonçalves
05/08/1936

José Antunes Lopes 
10/08/1940

Glória Monteiro 
Godinho

28/08/1938

António Duarte 
30/08/1932

Diotela Maria 
Nunes 

04/07/1925

Brígida Grácio 
de Sousa

25/08/1931

Vitória Maria 
Duarte

05/07/1932

Cidalina Maria 
25/07/1932

Maria Amélia 
Moura

28/07/1933

Isaura da Silva
07/07/1925

Maria Manuela de
Jesus Gomes António 

15/09/1956

Irene Varela Ferreira 
Damas

28/09/1942

Felismina Jesus 
08/09/1926

SETEMBRO

José Rosa Claro
18/09/1925

Francelina 
de Jesus 
Carvalho 
Antunes

01/08/2018

Ilda Garcia 
Rosa 

Gonçalves
09/08/2018

Emília Rosa
Ribeiro

01/09/2018

João 
da Graça

26/09/2018

Hoje era só para escrever sobre a construção 
do Lisboa mais um em Tancos, mas mudei de 
opinião e fazer também uma reflexão. 

E porquê? – O primeiro ministro veio à 
televisão esclarecer a opinião pública que 
está decidido que o novo aeroporto de apoio 
à Portela vai ser no Montijo. Disse também 
claramente que, o que falta é o estudo de 
impacto ambiental. Portanto podemos 
concluir que o tal estudo é apenas uma 
papelada que não serve para nada, (ponto 
final). É mais um erro grosseiro, que lamento.

A reflexão é sobre mim próprio: há uns 
trinta anos atrás, eu escrevia de vez em quando 
um artigo, sobre qualquer injustiça ou falta 
de transparência por parte das autoridades 
estatais, autárquicas ou outras, mas, sempre 
em defesa dos mais fracos e desfavorecidos, 
que somos todos nós, “O POVO”. 

As coisas foram evoluindo e até a convite  
de diretores de jornais e revistas, (embora 
sem mudar de estilo) dei por mim a colaborar 
em vários órgãos da comunicação social. 
Acabei escrevendo um livro e tenho matéria 
preparada para outro se o criador me conceder 
capacidade e tempo suficientes para tal. Vale o 
que vale, mas, eu não sendo velho, sou idoso e 
o meu “mundo” atual não está no seu melhor.

Também a minha colaboração neste boletim 

“REVIVER”, de que tanto gosto e aprecio 
e que deve em meu entender continuar e 
melhorar tem os dias contados. Quero com 
isto lançar um desafio à Direção e à Redação, 
no sentido de procurarem outras pessoas que 
abundam felizmente entre nós e muito mais 
bem preparadas para dar continuidade e mais 
brilho a este tão simpático boletim. 

Dirão que este assunto poderia ser 
tratado na secretaria, mas, eu gosto muito de 
transparência e prefiro que todos os leitores 
fiquem ao corrente, até porque se trata 
apenas de algum cansaço e admito de vez em 
quando se esse for o desejo da Exma. Direção 
colaborar com um ou outro artigo. 

Tudo o que começa tem fim e eu prefiro 
preparar a minha saída em consciência. Foi 
com muito prazer que ao longo destes nove 
anos dei a minha modesta colaboração e 
quero deixar aqui um agradecimento a todos 
os responsáveis pelas diversas Direções e 
especialmente ao agora Diretor Geral Rui 

Lopes, pela compreensão que 
sempre tiveram para comigo.

Desculpem qualquer 
coisinha.

Guilherme Duarte
gcduarte80@gmail.com

O meu Ponto de Vista

BENVINDOS 
AO LAR DE S. MATEUS

19

parabéns a Você...

Festas de aniversário 
dos Utentes
A comemoração dos 
aniversários é sempre sentida 
com boa disposição, muitas 
velinhas a apagar,
boa comida 
e música alegre 
a acompanhar.  
É sempre assim 
em cada final 
de mês.

ATIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA 4.º TRIMESTRE 
DE 2018

OUTUBRO
Dia 01 – Feira Social/Dia 
Internacional do Idoso, 

Tomar
– Lar, InterIPSS´s 

e Rede Social;
Dia 03  

–  Passeio a Fátima – Lar
Dia 16 

– Dia da Alimentação
– Lar e Área infantil;
– Passeio no Barco  

S. Cristóvão 
– Lar e InterIPSS’s;

Dia 20 – Procissão de 
Santa Iria – Lar

Dia 30 
– Confeção dos Bolinhos 

– Lar e Área infantil;
Dia 31 – Troca / Festa  

dos Bolinhos  
– Lar e Área infantil;

NOVEMBRO
Dia 9 – Magusto 

– Lar e Área infantil;
Dias 10 e 11 – Mostra 
de Artesanato, Poço 

Redondo – Lar
Dia 13 – S. Martinho, 

Paço da Comenda 
– Lar e InterIPSS's;

DEZEMBRO
Dia 8 – Festa de Natal 

da Instituição 
– Lar, Familiares 
e Comunidade;

A definir – Festa de Natal 
da Área Infantil 

– Lar e Área Infantil 

SEMANALMENTE:
Missa às quintas-feiras 

– Lar e Paróquia da Junceira

MENSALMENTE:
Festa de Aniversário – Lar

Projeto “Mente Sã” 
– Lar e Biblioteca de Tomar

Vacinação contra  
a gripe
Conforme vem sendo hábito, os nossos clientes irão 
ser vacinados contra a gripe, logo que essas vacinas 
sejam disponibilizadas pelas entidades de saúde. 
Recorde-se que a gripe pode ter consequências 
graves para as pessoas mais vulneráveis  
como são os idosos.
Tal como no ano passado, o Lar de S. Mateus 
suportará os encargos com a vacinação das 
colaboradoras que assim o desejem.

Valentim Vieira 
Mineiro

21/09/1932



Lar de S. Mateus
Uma IPSS certificada conforme
 NP EN ISO 9001:2015
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