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Em final de ano e início do que se segue é comum para as pessoas e para as 
instituições fazer uma retrospetiva do que passou e projetar o futuro  
que aí vem.

Para o Lar de S. Mateus, estas reflexões também fazem todo o sentido.  
Será que cumprimos os objetivos a que nos propusemos? E quais as 
perspetivas para 2019?

O ano de 2018 ficará marcado de forma indelével na vida do Lar de  
S. Mateus como o ano da Qualidade, considerando a obtenção da certificação 
do nosso Sistema de Gestão da Qualidade conforme  
a NP EN ISO 9001:2015, assim como a certificação das três respostas sociais 
que providenciamos, em conformidade com os respetivos Modelos de 
Avaliação do Instituto da Segurança Social.

No entanto, a certificação não é um processo estático. Assim, em 2019 e 
seguintes, haverá não só que consolidar o projeto da Qualidade, mas também 
fazê-lo evoluir, o que virá, certamente, a ser confirmado pelas auditorias anuais 
de acompanhamento. Aliás, como temos referido,  
a própria norma exige a concretização da designada melhoria contínua  
com a implementação de medidas adicionais.

No entanto, nem tudo é objeto de satisfação!
De facto, circunstâncias que escapam à gestão e, por isso, nos preocupam 

podem vir a afetar a Sustentabilidade da Instituição. Confiamos que o Estado, 
nas suas decisões ou falta delas, deixe de “ignorar” os problemas financeiros 
que já afetam muitas IPSS’s, de forma a que não se venham ainda a agravar.

Neste início de 2019, queremos desejar a todos – clientes, colaboradoras / 
colaboradores, sócios, amigos e suas famílias – um Novo Ano com muita saúde 
e que possa satisfazer os seus anseios. Também para os nossos fornecedores, 
Autarquias e restantes entidades com quem nos relacionamos, os nossos votos 
de sucesso nas suas atividades.

Um bom ano para todos!

José Maia
Presidente da Direção

editorial entrevista
Filipa Martinho
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Colabora com o Lar de S. Mateus 
desempenhando funções 
de Nutricionista desde Julho 
de 2018.
Idade: 30 anos
Naturalidade: Tomar 
Residente em: Alqueidão, Olalhas

Uma breve apresentação 
da Filipa Martinho...
Sou Nutricionista formada pela 
Escola Superior de Tecnologias da Saúde de 
Lisboa desde 2010 e tenho curso de formação de 
formadores. Desde então, tenho desenvolvido o meu 
percurso profissional em clínicas de saúde, farmácias, 
centros dietéticos e de bem-estar, nos quais tenho 
trabalhado individualmente ou em parceria com 
outros profissionais de saúde.

Descreva-nos a área em que presta o seu serviço.
Trabalho na área clínica, onde efetuo a avaliação 
do estado nutricional de diferentes grupos etários, 
prestando assistência nutricional individual, 
elaborando o diagnóstico nutricional, com base 
nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos 
e alimentares, tendo por objetivo a promoção da 
saúde e do bem-estar, assim como a prevenção 
e tratamento de doenças, por meio de uma 
alimentação e estilo de vida saudáveis.
Realizo também formação para nutricionistas e 
outros profissionais de saúde, na área das ciências da 
nutrição e suplementação alimentar.

Como conheceu o Lar de S.  Mateus?
Sou natural do concelho de Tomar, e para além disso, 
trabalho em Tomar e o Diretor Geral do Lar de 
S. Mateus, o Sr. Rui Lopes, convidou-me para fazer 
parte da equipa multidisciplinar da Instituição.

Que tipo de trabalho presta a esta Instituição?
O meu trabalho passa por orientar e validar os planos 
das ementas diárias, assegurando a adequação 
alimentar e nutricional das refeições servidas às 
diferentes faixas etárias e a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis.
Os idosos têm uma diminuição das capacidades 
físicas e motoras, o que implica que se tenham 
de conciliar diversos fatores que surgem nesta 
faixa etária, tais como, problemas de deglutição, 

mastigação, desidratação, alterações gastrointestinais, 
perda ou diminuição das capacidades sensoriais, 
desnutrição ou obesidade, entre outras patologias, 
como a diabetes, dislipidemia ou doença renal. 

Pretende-se garantir que as refeições 
sejam adequadas às necessidades 
nutricionais das diferentes faixas 
etárias e assegurar que tenham uma 
dieta completa, variada e equilibrada e 
que não percam o gosto pela hora da 
refeição.

Quais os desafios da sua profissão para 
o tipo de clientes da nossa Instituição?
Trata-se de assegurar que as refeições 
servidas são adequadas do ponto de 
vista nutricional e energético, assim 
como as preferências alimentares, de 
forma a satisfazer as necessidades 

de todas as faixas etárias abrangidas. Por um lado, 
as crianças, dado que o Lar fornece as refeições à 
Associação de Pais, para as quais é fundamental 
proporcionar um bom crescimento e prevenção 
de doenças, por outro os idosos, que, sendo uma 
população vulnerável, uma nutrição adequada 
promove um melhor estado de saúde e aumenta a 
esperança média de vida.
Nos idosos as necessidades energéticas são mais 
reduzidas, pois há uma diminuição significativa da 
atividade física e consequentemente uma redução 
de massa muscular. Contudo, as necessidades em 
micronutrientes – vitaminas e minerais – mantêm-se 
inalteradas ou podem mesmo aumentar. 
Uma identificação precoce e adequada dos 
problemas nutricionais pode ajudar a reverter a 
desnutrição e os resultados negativos associados a 
um estado nutricional deficiente. 
A nutrição constitui um determinante-chave da 
saúde da população idosa e afeta o processo de 
envelhecimento que causa alterações (fisiológicas, 
sociais e psicológicas) que interferem diretamente 
com a ingestão alimentar e o estado nutricional dos 
idosos.

Qual a sua apreciação acerca da qualidade 
da alimentação proporcionada pelo Lar 
de S. Mateus aos seus clientes, antes e depois 
da sua intervenção?
Quando comecei a colaborar no Lar de S. Mateus 
verifiquei que já existia um bom plano de ementas, 
no entanto, com algumas lacunas, pois não obedecia 
a todos os critérios recomendados, para as diferentes 
faixas etárias e patologias. Com o meu apoio técnico 
podemos garantir que as ementas obedecem, na 
maioria, aos critérios recomendados para que se que 
se mantenha a adequação nutricional das refeições 
fornecidas, assim como a sua qualidade.
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> 3 de outubro
Peregrinação a Fátima 
– Lar
Habitualmente por esta altura, 
o Lar de S. Mateus em jeito de 
romaria desloca-se até Fátima, 
atividade religiosa muito 
apreciada entre os nossos 
clientes. Este ano calhou no 
dia 3 de outubro.
Esta atividade envolve sempre, 
como é compreensível, uma 
grande logística no que 
respeita a recursos humanos 
e materiais, mas também com 
níveis de satisfação elevados 
num saldo muito positivo em 
todos os seus participantes.
Momentos após a chegada 
bebemos um chá trazido 
da Instituição, de seguida 
assistimos ao Terço e por fim 
à Missa.

Findas as celebrações houve 
quem fosse comprar alguns 
souvenires de Fátima.
O almoço foi servido no 
albergue em ambiente 
descontraído. 
No final, a viagem de regresso 
fez  um desvio pela Nazaré, 
cenário perfeito para encerrar 
este bonito passeio.

> 16 de outubro
Dia da Alimentação 
– Lar e a Área Infantil 
O Dia da Alimentação 
celebrou-se no dia 16 de 
outubro na companhia dos 
nossos mais pequenos amigos 
que se deslocaram 
da Escola e Jardim de Infância 
da Junceira trazendo um 
cesto bem composto de fruta 
variada. No Lar acrescentou-
-se mais alguma fruta e 
iogurtes e com os apetrechos 

> 1 de outubro
Dia Internacional 
do Idoso – InterIPSS’s
No primeiro dia de outubro, 
a bonita cidade de Tomar 
acolheu as comemorações do 
Dia Internacional do Idoso que 
se iniciaram com a celebração 
de eucaristia na Igreja de 
Santa Maria dos Olivais, onde 
estiveram presentes várias 
Instituições e Comunidade
em geral.
A relevância deste dia 
afirma-se na sensibilização da 
sociedade para as questões 
do envelhecimento e na 
necessidade de proteger e 
cuidar a população mais idosa. 
Segundo a Organização das 
Nações Unidas, 1 em cada 
9 pessoas no mundo tem 
60 ou mais anos de idade 
e estima-se que em 2050 

Dia do Idoso

Viagem a Fátima e à Nazaré

Dia da
Alimentação

certos liquidificaram-se os 
ingredientes obtendo-se 
nutritivos batidos. A algumas 
frutas a plateia piscou o olho, 
a outras franziu a sobrancelha. 
As expressões foram de 
agrado pois esta parceria foi 
a “vitamina” mais importante 
deste encontro!

essa relação aumente para 
1 em cada 5. Por outro lado, 
aquela organização refere que 
Portugal está entre os 6 países 
que estão a envelhecer mais 
depressa e prevê que em 2050 
cerca de 40% da população 
portuguesa terá mais de 
60 anos.
Estes dados constituem um 
forte motivo para reflexão, 
nomeadamente para a 
importância de Instituições 
como a nossa!
Para assinalar esta data, as 
Instituições participantes 
prepararam uma cruz do 
tamanho de um adulto, 
adornada com flores artificiais 
e naturais espalhadas ou 
em arranjo, ramos, plantas 
trepadeiras, fitas coloridas, 
imagens e símbolos religiosos 
que seguiram até ao altar 
onde permaneceram em 
exposição. Momentos 
depois, as responsáveis das 
Instituições integraram o coro 
interpretando cânticos.
Seguiu-se o almoço no Centro 
de Formação Profissional 
de Tomar e não tardou 
o bailarico.
Foi um dia muito agradável!
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> 16 de outubro
Passeio no Barco São 
Cristóvão – InterIPSS’s
Passeio que se quer soalheiro 
para apreciar a paisagem e 
não “revoltar a maré”! Assim 
aconteceu no dia 16 de 
outubro a bordo do Barco 
de São Cristóvão, atividade 
que se repete anualmente 
juntando um grupo de IPSS’s 
num convívio pleno e em 
boa companhia ecom uma 
bonita paisagem em fundo, 
visivelmente recuperada dos 
incêndios do ano passado.
Como o dia estava agradável, 
o que nem sempre tem 
acontecido, as pessoas 
foram circulando pelo barco 
procurando a melhor vista.  

> 20 de outubro
Feira de Santa Iria,  
Procissão 
– Lar e Comunidade
Este ano o dia de Santa 
Iria esteve bem soalheiro 
o que permitiu uma maior 
participação na procissão, 
momento alto que encerra as 
comemorações religiosas. 
Como o dia 20 de outubro 
calhou ao sábado apenas 
participaram as crianças da 
catequese.
Após a missa, celebrada na 
igreja de São João Baptista, a 
procissão seguiu em direção 
à Ponte Velha onde foram 
lançadas pétalas de flores ás 
águas do rio Nabão. 

Barco 
São Cristóvão

O almoço aconteceu a bordo 
e o convívio continuou pela 
tarde com jogos de cartas, 
conversas cruzadas e alguns 
momentos fotográficos. No 
final, o “regresso a casa” com 
a satisfação de um dia bem 
passado.

> 30 e 31 de outubro
Confeção e Troca 
dos Bolinhos 
– Lar e Área Infantil
Mantendo a tradição, 
crianças e idosos assinalaram 
os “Santos” no dia 30 de 
outubro com um momento 
de excelente e doce convívio 
juntando ingredientes para 
os bolinhos que em conjunto 
confecionaram no Lar 
de S. Mateus. 
No dia seguinte deu-se 
continuidade a esta 
atividade intergeracional, 
agora para a troca simbólica 
dos sacos com 
os bolinhos, 
num momento 
de grande 
felicidade.

Bolinhos...

Santa Iria

Os nossos clientes 
viveramm estes momentos 
muito intensamente, numa 
tradição que se enquadra 
na identidade tomarense 
e que todos gostamos de 
preservar. Por isso mesmo 
levámos pétalas de flores 
que se juntaram ao lindo 
manto colorido que cobriu 
parte do rio.
A Santa Padroeira recolheu 
depois à capela de Santa 
Iria mesmo ali ao lado e 
nós regressámos ao Lar.
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> 9 de novembro
São Martinho – Escola 
Primária Junceira / Lar 
e Área Infantil
Por calhar num sábado, 
o São Martinho aconteceu 
por antecipação na sexta 

Magustos
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> 13 de novembro
“São Martinho” 
– Associação de CDSS 
Paço da Comenda/ 
/ InterIPSS’s
O Magusto é sempre um 
acontecimento que junta as 
IPSS’s vizinhas para passarem 
algum tempo juntas, 
revivendo esta tradição 
de Outono.
Este ano, mas só com 2 dias 
de atraso, fomos até Paço da 
Comenda onde lanchámos e 
comemos castanhas, como 
não poderia deixar de ser. 
Depois, o bailarico pôs toda 
a gente a fazer o “comboio” 
e alguns pares lançaram-se 
à pista de dança.
Para a recordação deste dia 
ofereceram-nos saquinhos de 
papel com castanhas.
Foram bons momentos de 
convívio com pessoas muito 
simpáticas! 

feira 9 de novembro no 
pátio da Escola Primária da 
Junceira onde crianças e 
idosos confraternizaram numa 
manhã de magusto. 

Boas castanhas foram 
assadas na caruma 
e a azáfama que depois 
se seguiu para as apanhar 
transformou-se num 
momento sempre bem 
divertido.
Por fim um copo de groselha 
a acompanhar, a mesma 
“casta” dos outros anos!

> 16 de novembro
Apresentação do processo 
de Certificação da Qualidade
Na sequência da obtenção da 
Certificação do Sistema de Gestão 
de Qualidade pela norma NP EN 
ISO 9001:2015 e pelos Modelos 
de Avaliação da Qualidade do 
Instituto da Segurança Social 
para as três Respostas Sociais que 
proporcionamos, no passado dia 16 
de Novembro foi promovida uma 
sessão de esclarecimento sobre todo 
o processo desde o seu início em 2015 até à 
concretização em Outubro de 2018, em que 
nos foram entregues os respetivos certificados 
pela entidade certificadora.
Para a sessão foram convidadas as designadas 
partes interessadas, ou sejam pessoas ou 
entidades que, de alguma forma, connosco 
se interrelacionam, como, por exemplo, 
clientes e familiares, colaboradores, entidades 
governamentais e autárquicas, bancos, 
fornecedores de bens e serviços, etc.
Estiveram presentes a Vereadora da Câmara 
Municipal de Tomar, Dr.ª Filipa Fernandes, o 
Presidente da União de Freguesias de Serra 
e Junceira, Américo Pereira, o Presidente 
da União Distrital de Santarém das IPSS’s, 
Eduardo Mourinha, representantes de 
entidades bancárias e fornecedores com quem 
trabalhamos, membros dos Corpos Sociais e 
colaboradoras do Lar de S. Mateus.
Depois de dar as boas vindas aos presentes, 
o Presidente da Direção, José Maia, explicou 
detalhadamente todo o processo que 
conduziu à certificação do Lar de S. Mateus e 
o esforço que tal representou e as principais 
exigências normativas, nomeadamente a 
melhoria contínua, não deixando de salientar 
o facto de esta Instituição ser pioneira 
destas qualificações na região, bem como o 
indispensável envolvimento e participação de 
todas as colaboradoras e colaboradores. 
No final da sessão todos desceram à rua para 
hastear as bandeiras nos mastros da entrada 
principal do Lar de S. Mateus, entre elas e pela 
primeira vez a bandeira azul da certificação 
pela norma NP EN ISO 9001:2015 cujo direito 

conquistámos. Os aplausos que se seguiram 
selaram a importância deste ato.
Tudo terminou, como é habitual neste tipo de 
acontecimento, com um modesto beberete 
que proporcionou um saudável convívio entre 
os presentes.
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> 24 de novembro
Festa do Marmelo 
– Mercado Municipal, 
Tomar – Lar e outras 
Instituições
No sábado 24 de novembro, 
decorreu a primeira Festa 
do Marmelo na tenda do 
Mercado Municipal, cujo 
objetivo foi a mostra de 
produtos relacionados com 
o marmelo e a abóbora, 
iniciativa preconizada pela 
Rede Social de Tomar e que 
envolveu várias Instituições 
 de cariz social.
O Lar de S. Mateus também 
participou, naturalmente, 
levando vários produtos 
confecionadas na Instituição 
com a ajuda de colaboradores 
e clientes.
Algum tempo antes 
prepararam-se os licores. 
Mais perto da festa, um 
grupo de clientes juntou-se 
para fazer as bolachinhas 
de abóbora com pepitas de 
chocolate e não tardaram 
outras iguarias com o 
marmelo e a abóbora 
na composição. Foram 
tartes, tortas, bolos, doces, 
marmeladas, rissóis e até 

sopa, num sem fim de fazer 
crescer água na boca, fazendo 
jus à boa qualidade da nossa 
culinária.
Também a criatividade que 
aplicámos na ornamentação 
da nossa banca foi muito 
elogiada. 
Os nossos clientes estiveram 
presentes e ficaram 
encantados com o espaço 

e com as múltiplas atividades 
promovidas durante o dia. 
Foi o Grupo de Gaiteiros de 
Carregueiros a Thomarhonoris 
com danças medievais, 
a Tuna da Universidade Sénior 
e a Sociedade Recreativa 
e Musical da Pedreira. 
É sempre muito gratificante 
participar em atividades que 
valorizam os nossos produtos, 
o nosso trabalho e a dinâmica 
que queremos para as nossas 
Instituições.

Projeto “Mente Sã” 
da Biblioteca Municipal 
de Tomar – Lar 
Mensalmente a Biblioteca 
Municipal de Tomar vem até 
nós como projeto “Mente Sã”.
Na primeira sessão do projeto 
deste trimestre, realizada 
em 19 de outubro, o tema 
foi Música referindo-se 
às comemorações do Dia 
Mundial desta arte no 
passado 1 de outubro.
Bem sabemos que a 
música é uma atividade 
artística que promove a 
expressão de um povo, 
de uma cultura. Presente 
no dia a dia, pela força da 
emoção, da criatividade e 
da comunicação, a música 
promove bons momentos de 
lazer como aqueles que se 
fizeram sentir naquela manhã.
Os nossos idosos começaram 
por ser questionados 
sobre as suas atividades, 
distrações, gostos preferidos 
nos seus tempos livres, se 
apreciavam música e até 
se, eventualmente, tocaram 
algum instrumento ou se 
gostariam de o fazer. Para 
assinalar o momento a Canto 
Firme providenciou alguns 
instrumentos musicais para 
esta atividade.
No final da sessão foram 
lidos alguns excertos do 
livro “Este rapaz vai longe” 
que retrata a vida e obra de 
Fernando Lopes-Graça, ilustre 
tomarense, considerado 
um dos maiores maestros e 
compositores portugueses do 

século XX. 
Na segunda 
sessão deste 
trimestre, a 23 
de novembro, 
falou-se de 
poesia e, 
para o efeito, 
foi lido um 
excerto poético do poema 
de José Paulo Paes “Poesia 
é...brincar com as palavras”. 
É bem verdade, a poesia é 
tudo isso e muito mais, é 
magia, energia renovável 
das emoções, a música das 
palavras.
Para ajudar neste dia veio 
também a escritora Ermelinda 
Alves, estabelecendo-se 
uma interação muito 
enriquecedora entre todos 
rebuscando-se memórias 
da infância e das vivências 
de cada um. Procurou-se 
perceber até que ponto 
a poesia influencia os 
sentimentos e de que forma 
também eles influenciam a 
poesia. 
No mês que se assinala 
o Natal, as festividades 
enchem-se de diversos 
sentimentos, entre os quais, 

amor, união, alegria. O riso 
é parte integrante desta 
felicidade e como tal foi a 
abordagem escolhida.
Na terceira sessão do 
projeto “Mente Sã”, no dia 
7 de Dezembro,  fomos até 
ao auditório da Biblioteca 
Municipal de Tomar onde 
assistimos a uma sessão 
de risoterapia, conduzida 
por elementos do “Nariz 

vermelho” 
(Instituição 
que se 
dedica a um 
programa de 
intervenção 
dentro dos 
serviços 

pediátricos portugueses 
através da visita de palhaços 
profissionais). 
O riso é contagiante, 
influencia o nosso humor, a 
forma como interpretamos 
e reagimos perante diversas 
situações, existindo alguns 
profissionais que se dedicam 
à terapia do riso, pois provado 
está que é uma importante 
ajuda a ultrapassar algumas 
adversidades e a viver com 
mais serenidade. Caso para se 
dizer, rir é o melhor remédio!
No final todos receberam um 
nariz vermelho!

Mente Sã
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em família, festa, alegria e partilha...
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> 8 de dezembro
Festa de Natal – Lar, 
Familiares e Comunidade
O mês de dezembro reserva 
um acontecimento muito 
aguardado por todos – a Festa 
de Natal – este ano realizada no 
dia 8 de dezembro.
Foram propiciados momentos 
que ficam gravados nas 
memórias dos nossos clientes 
pois famílias, amigos e outros 
rostos queridos vêm visitar-nos, 
somando alegria, união, afetos 
na comemoração desta quadra.
Os nossos amigos da Escola 
e Jardim de Infância, fizeram 
a sua atuação natalícia, com 
ternos momentos que renovam 
sorrisos e rejuvenescem o 
espírito. No final receberam 
chocolates, miminho da época.
Na animação musical contámos 
com a artista Sílvia Alcobia que 
nos foi acompanhando ao longo 
da tarde. 
E como se celebrava o Natal 
não faltaram as lembranças 
para clientes, colaboradores e 
membros dos órgãos sociais do 
Lar de S. Mateus.
Lanche convívio e o sorteio dos 
cabazes fizeram as honras finais 
da festa.

> 7 de dezembro
Peça de Teatro 
– Lar de Nossa Senhora 
da Purificação Serra 
– InterIPSS’s
A convite do Lar de Nossa 
Senhora da Purificação da 
vizinha Serra, no dia 7 de 
dezembro fomos assistir 
a uma peça de teatro que 
aconteceu no átrio daquela 
Instituição.
Foi muito hilariante, 
começando pela própria peça 
que basicamente descrevia 
um funeral – “O funeral da 
Mariana” – interpretada 
pelas personagens Maria e 
Ana, amigas da “defunta”. 
Ora quando uma contava a 
história a outra gesticulava 
como da amiga Mariana se 
tratasse. Cantaram, dançaram 
e tiveram uma interação 
fantástica com 
a assistência.
Por coincidência uma 
das atrizes era também 
professora de danças 
medievais. 
No final convidou os 
presentes a dançarem 
um pouco.
Foi muito divertido!  

 Natal
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Convívio natalício com prendas para todos 
                                os gostos
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> 13 de dezembro
Canções de Natal – Lar e Área Infantil
Para celebrar o Natal os nossos amigos mais 
pequenos da Escola Primária e Jardim de Infância 
convidaram-nos para, no dia 13 de Dezembro, 
assistir aos cânticos natalícios que interpretaram 
numa das salas de aula da Escola Primária.
Muito bonito!

> 14 de dezembro
Sessão de cinema, Torres Novas
– Lar e Área Infantil
Como forma de assinalar a Festa de Natal das 
crianças da Área Escolar de Junceira, em 14 de 
dezembro fomos até ao TorreShopping, em Torres 
Novas, assistir a uma sessão de cinema “Beatriz e 
Romeu”, uma história de romântica de um jovem 
que aspirava a tornar-se cavaleiro.
A oportunidade de ouro surge quando a princesa 
daquele reino é raptada por um malvado mágico 
que rejuvenesceria se roubasse a “juventude” da 
princesa.
Após inúmeros desafios, Romeu não só impediu 
esse trágico acontecimento como no final ainda 
se casou com a linda princesa Beatriz.
A satisfação era visível nos rostos de todos e ainda 
maior ficou com o pacote de pipocas que levaram 
para assistir ao filme.
Um momento com muita graça foi quando se 
depararam com o elevador avariado e, portanto, 
as escadas rolantes tiveram de ser a alternativa 
mais viável para chegar ao destino! 

> 14 de dezembro
Jantar de Natal 
– Membros dos Corpos 
Sociais e Colaboradores
Conforme é já tradição os 
membros dos Órgãos Sociais 
e Colaboradores do Lar de S. 
Mateus conviveram no Jantar 
de Natal realizado nas 
instalações da Instituição, 
no dia 14 de Dezembro.
São momentos 
que pretendem 
estreitar as relações 
num são convívio 
entre todos ao 
mesmo tempo que 
se comemora esta 
quadra natalícia.
A habitual troca 
de prendas 
proporcionou 
bons momentos 
de diversão a este 
encontro!



ATIVIDADES PREVISTAS 
PARA O 1.º TRIMESTRE 

DE 2019

JANEIRO
07– Comemoração 

do Dia de Reis  
– Lar e Área Infantil

15 – Cantar das Janeiras 
–Lar, InterIPSS’s

FEVEREIRO
27 – Baile de Carnaval 

na Venda Nova 
– Lar, InterIPSS’s

MARÇO
01 – Desfile de Carnaval 

– Lar e Área Infantil
08 – Dia da Mulher – Lar

19 – Celebração do 
Dia do Pai – Lar

26 – Visita à Zêzerovo, 
Ferreira do Zêzere

– Lar, InterIPSS’s
Feira da Laranja 

Conventual 
– Lar e outras Instituições 

SEMANALMENTE 
(5.ª feira) – Missas na 

Capela da nossa Instituição 
– Lar e Paróquia da Junceira

MENSALMENTE 
Festas de Aniversário dos 

Clientes – Lar
Projecto “Mente Sã” 

Lar e Biblioteca de Tomar

Francisco Carreira 
29/10/2018

Lucinda Maria  
dos Santos Carreira 

29/10/2018

BEM VINDOS AO 
LAR DE S. MATEUS 
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Bons Momentos...
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> Aniversário das Funcionárias 
Mensalmente cantamos os parabéns àscolaboradoras(es) 
do Lar de S. Mateus que fazem anos nesse mês. 
Procuramos que este seja um momento de salutar 
convívio entre todos!

> 25 de dezembro
Beijo ao Menino 
– Paróquia
Após a celebração da Missa 
de Natal na Igreja Paroquial 
um simpático grupo de 
paroquianos deslocou-se até 
ao Lar de S. Mateus para 
cumprir a tradição religiosa 
do “Beijo ao Menino”.
Os nossos clientes ficaram 
muito emocionados por este 
momento de devoção sentido 
entre todos. 

Momentos 
de festa
A família 
surpreendeu 
a D. Luzia da 
Conceição, 
trazendo-lhe um 
bolo para cantar 
os parabéns no dia 
do seu aniversário.

Momentos de jogo
Aqui todos jogam às cartas.

Momentos de participação
Decorações alusivas ao dia 
de S. Martinho...
...as nossas decorações têm sempre 
muitos               ‘s.
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Maria da Natividade 
Gama

13/10/1923

OUTUBRO

Luzia da Conceição 
11/10/1931

Manuel António Bicho 
29/10/1930

José Rosário Fernandes 
31/10/1944

João Manuel dos Santos 
4/12/1948

Francelina de Jesus 
Carvalho Antunes 

3/12/1950

Lisete Ivone 
de Araújo Dias

20/12/1932

Maria da Conceição 
Rito 

8/12/1955

Maria Leopoldina 
Monteiro 

18/12/1940

Ana Perpétua 
Abóbora da Silva

29/12/1934

Maria Joaquina 
António

18/11/1940

Lucinda Maria dos 
Santos Carreira 

27/11/1944

NOVEMBRO

Elvira de Jesus 
Ferreira Graça

1/11/1938

Cecília Maria Lopes 
19/11/1930

Ludovina Henriques 
Morgado
4/10/1929

Carlos Pereira
Marques 

10/12/1963

Emília Rosa Ribeiro
20/12/1930

Policarpo Maria 
Curado 

15/12/1934

Joaquim da Conceição 
Filipe

21/12/1938

Consignação do IRS ao Lar de S. Mateus
Pode ajudar a Instituição Lar de S. Mateus doando uma parte do IRS que vai pagar ao Estado, 
sem qualquer encargo para si.
Quando preencher, ou verificar, a sua declaração de IRS faça a consignação de 0,5% do seu IRS 
à IPSS – Lar de S. Mateus.
Como fazer?
Basta que no Modelo 3 da declaração, vá ao Quadro 11 e o preencha com o NIF do Lar  
de S. Mateus (500 945 152) e coloque as duas cruzes conforme o exemplo.
– Seja solidário.
– Não lhe custa nada!

– Não lhe custa nada!
DEZEMBRO

X
5 0 0 9 4 5 1 5 2 X

parabéns a Você...

A comemoração dos aniversários dos nossos clientes 
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 
quando, em conjunto, se comemoram 
os aniversários desse mês.

No passado 28 de novembro, o Lar de 
S. Mateus proporcionou, através do Núcleo 
do Ribatejo de Alzheimer Portugal, uma 
formação no âmbito dos cuidados com e 
para pessoa com demência, com especial 
incidência sobre a doença de Alzheimer, 
fragilidades cada vez mais presentes na 
nossa sociedade e que vêm ganhando 
contornos bastante preocupantes,  

situação em que a nossa Instituição não  
é exceção.
Neste wokshop, realizado na Instituição em 
duas sessões, participaram a maioria das 
nossas colaboradoras que assim ficaram 
mais capacitadas para o desempenho das 
suas funções, minimizando o desgaste físico 
e psicológico e proporcionando o melhor 
bem-estar às pessoas com demência.

Formação “Saúde Mental”



...e também!
Actividades com a supervisão da animadora. 
Com a experiência e a sabedoria dos mais 
velhos e a ajuda das novas tecnologias, 
desenvolvem-se atividades de decoração, 
doçaria, animação e outras que deixam sempre 
boa imagem da nossa Instituição.


