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Mateus desde 2008
Idade: 38 anos
Natural/Residente em: 
Tomar

Luísa, fale-nos um pouco 
sobre si.
Nasci no coração da cidade 
nabantina e fui criada na 
periferia. Estudei em Tomar 
até ao secundário e depois no 
ensino superior em Coimbra 
no curso de Psicologia que 
não concluí.
Em 2005 tive a minha linda 
filha Beatriz, casei-me em 
2006 com o meu maravilhoso 
marido Nuno Nobre e sete 
anos depois nasceu o meu 
querido filho Eduardo.
Ainda em 2006 integrei um curso de Técnicas 
Administrativas, cujo estágio curricular 
aconteceu no Lar de S. Mateus.

Há quantos anos trabalha no Lar de S. 
Mateus e quais as funções que desempenha?
Fui admitida na Secretaria em 2008. Parece 
que foi ontem, mas já passaram 11 anos.
Na altura a Direção era liderada por um grande 
senhor, o Sr. Filipe Antunes, do qual guardo 
muitas saudades.
Estávamos no arranque das obras de 
requalificação e as minhas tarefas principais 
passavam pela “pasta das obras” e outras 
inerentes ao crescente conhecimento da 
orgânica da Instituição. Costumo dizer 
que tudo começa e termina na Secretaria, 
desde a admissão ou saída do cliente, da 
funcionária, do fornecedor, do contacto 
seja pessoal, telefónico ou informático com 
outras entidades e pessoas com quem nos 
relacionamos. É um trabalho que envolve 
todo o circuito documental diário, base 
fundamental à administração financeira, 
processos operacionais e de logística, 
respeitando e cumprindo as obrigações legais. 
Felizmente que temos ferramentas adaptadas 
às constantes exigências e o apoio atento do 
nosso Diretor Geral.

Como legal e estatu-
tariamente se encontra 
estabelecido, realizou-
-se no passado dia 30 
de março a Assembleia 
Geral Ordinária do 
Lar de S. Mateus para 
analisar o Relatório e 

as Contas apresentados pela Direção relati-
vamente ao ano de 2018, tendo a respetiva 
convocatória sido atempadamente enviada 
a todos os sócios, como  também definido. 
Aqueles documentos, bem como o Parecer 
do Conselho Fiscal, foram aprovados por 
unanimidade pelos sócios presentes(*). Con-
tudo, éramos poucos!

Uma Assembleia Geral é, em minha opi-
nião, um acontecimento deveras importante 
na vida de qualquer associação que não deve 
ser reduzido a um mero ato formal.

Falando em particular da “Associação – 
Lar de S. Mateus”, as responsabilidades que 
a Instituição assume, os recursos humanos 
e financeiros que gere parecem-nos motivo 
suficiente para justificar uma maior participa-
ção dos sócios nas Assembleias Gerais e nas 
decisões nelas tomadas.

Aqui fica aqui um apelo, como já o fez o 
senhor Presidente da Assembleia Geral, para 
uma maior participação dos nossos sócios 
nas próximas assembleias.
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Caro(a) Sócio(a): Não se esqueça de efetuar o pagamento das Quotas do Lar!

Como é trabalhar numa instituição cujo 
objetivo fundamental é o apoio a pessoas 
idosas?
É muito gratificante, mas também duma 
envolvência emocional e física intensa. 
Trabalhamos com e para pessoas, gerindo-se 

um dia a dia absoluto em 
necessidades.
Sabemos que não é fácil 
deixarem a sua casa, a 
sua área de conforto 
com muitas décadas de 
vivências e recordações. São 
circunstâncias que implicam 
mudança e adaptação tanto 
para as pessoas que vêm 
como para a família que 
deixam. Um desafio diário!...
Apoiarmos pessoas idosas, é 
por si só grandioso, motivo 
de orgulho, um dever comum 
e de respeito por quem 
construiu um passado que 
nos permite o presente.
Administrativamente, 
tomamos também noção 
de algumas realidades, 

dificuldades financeiras, burocrática e outras. 
Na esmagadora maioria, os rendimentos são 
baixos e os apoios escassos, obrigando a uma 
gestão cuidada de bens e serviços.
Uma realidade sob a forma de números, mas 
ainda assim, “entre papéis”, posso dizer que 
é muito gratificante o esforço diário que nos 
conduz ao conforto e bem-estar dos nossos 
clientes.

Para si, qual a importância para a sociedade 
de instituições como o Lar de S. Mateus?
Nos dias que correm as famílias dificilmente 
têm uma estrutura ou condições para 
apoiar convenientemente os seus familiares 
mais idosos e dependentes, pois por vezes 
os cuidados requerem uma presença 
permanente. 
A população está envelhecida, os pedidos de 
admissão são frequentes e nem sempre existe 
uma resposta compatível com a ”procura”. 
Esta é uma situação que muitas vezes nos 
constrange. Quem nos dera ter capacidade 
para poder ajudar todos os que a nós se 
dirigem.
Instituições como a nossa são fundamentais, 
mas, apesar do esforço que fazem, não 
substituem o importantíssimo papel
da família.

(continua na pág. 4)

Conforme noticiamos neste boletim, o 
Lar de S. Mateus estará este ano representado 
na Festa dos Tabuleiros integrando o grupo 
da freguesia da Junceira com dois tabuleiros 
ornamentados na Instituição e transportados 
por duas colaboradoras do Lar.

Numa primeira abordagem pode parecer 
estranha esta participação, mas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas aqui fica a res-
petiva explicação. 

A Festa dos Tabuleiros – festa maior do 
nosso concelho – tem a sua organização mui-
to assente nas Juntas de Freguesia. No caso da 
Junceira, desde há muito tempo que os suces-
sivos executivos da junta entenderam, bem na 
minha opinião, apoiarem-se nas associações 
na mobilização dos pares participantes.

Ora, o Lar de S. Mateus, embora com ob-
jetivos diferentes das restantes, não deixa de 
ser uma associação integrada na comunidade 
junceirense e, por isso, também nos sentimos 
mobilizados a participar.

A produção das flores para ornamentação 
dos tabuleiros está integrada nas atividades 
dirigidas aos nossos clientes que participam 
na medida das suas capacidades e no dia dos 
Cortejos Parciais – sábado – lá estarão a assis-
tir ao primeiro desfile. De facto, a idade não 
pode ser motivo de exclusão da “nossa” festa!

José Maia

(*) Os documentos aprovados estão divulgados na nossa página na internet – www.lardesaomateus.org.pt – 
onde podem ser consultados.
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Comemoração do Dia de Reis 
– Lar e Área Infantil 
O Dia de Reis calhou num domingo, pelo que 
na segunda feira seguinte, pequenos Reis 
e Rainhas – os nossos grandes amigos da 
escola – vestiram-se a rigor e vieram “Cantar 
os Reis” ao Lar de S. Mateus. Foi um momento 
intergeracional verdadeiramente intenso, 
com crianças e idosos numa bonita atividade.

– Grupo do Carril e Vales
Com a entrada do novo ano, “velhas” e boas 
tradições se mantêm, como aquela que 
recebemos no Dia de Reis. Um grupo de 
boas vozes do Carril e Vales cantaram bonitas 
canções de Reis para os nossos clientes.
Agradecimentos a todos e até para o ano.
Cantar as Janeiras – Lar e InterIPSS’s
Foi no dia 22 de Janeiro que um coro afinado 
de Diretoras e Animadores, percorreu várias 
Instituições com um reportório de quatro 
músicas alusivas a esta tradição. As atuações 
começaram na Asseiceira, passaram no Lar de 
S. Mateus e foram terminar na Santa Casa da 
Misericórdia de Tomar.
Certo foi que por onde passaram reinou a 
boa disposição e foram feitos votos do seu 
regresso para no próximo ano.

Projeto “Mente Sã” – Lar e Biblioteca 
Municipal de Tomar 
A sessão do mês de janeiro, no dia 28, foi 
de leitura e interpretação de um excerto 
do livro “O Pássaro da Alma”, com reflexão 
delicada e poética sobre as nossas emoções, 
sentimentos, da essência da alma e sua 
relação com o corpo.
Numa associação de palavras chegou-se à 
esfera da liberdade. 

Havia uma caixa com um conjunto de 
perguntas a propósito do que é a liberdade: 
“Os fortes são sempre mais livres que os 
fracos?”;  “Somos mais livres quando somos 
felizes?”;  “O que é preciso para ser livre?”;  
“Será que hoje em dia existe liberdade?”;  Os 
mais novos têm mais liberdade que os mais 
velhos?”;  
“Será que antigamente havia mais liberdade 
que agora?”. Este conjunto de questões 
promoveu um debate de ideias, avivando 
memórias e conceitos.  
Ficou o desafio: pensar mais sobre este tema.
Para o mês de fevereiro, no dia 22, foi 
selecionada a leitura de algumas páginas do 
livro “O Senhor das Palavras”, o que levou a 
refletir sobre esse título.
A caneta seria resposta se de uma pergunta 
se tratasse... curioso! O tema desenvolveu-se 
através dum jogo – num saco com as letras do 
abecedário, cada um tirava uma e daí teria de 

enunciar palavras 
começadas por 
aquela letra, 
desde nomes, 
animais, plantas, 
o que viesse
à ideia. 
O entusiasmo foi 
tal que já uma nova letra lançava desafio 
e a anterior ainda se ouvia!
Em 22 de março, a sessão deste mês do 
projeto “Mente Sã” abordou as perturbações 
do sono, insónias, suas causas consequências 
e formas de as prevenir e combater.
Como não poderia deixar de ser, falaram da 
história dos “carneirinhos” aquela que se conta 
quando o sono teima em não vir.
Foram projetados alguns diapositivos 
referindo-se, por exemplo, que o distúrbio 
do sono no idoso poderá originar vários 
problemas, nomeadamente fisiológicos, 
psicológicos e sociais.
Foram deixadas várias recomendações úteis 
para todos nós, como sejam: não beber café 
ou outras bebidas excitantes a partir do início 
da tarde, não fazer sestas no final da tarde 
e evitar ir para a cama com fome ou com a 
barriga muito cheia.
Uma cliente contou uma história de alguém 
que comia muito açúcar à noite e depois para 
dormir era um suplício. De facto, confirma-se, 
o açúcar não proporciona “boa almofada” ao 
descanso!

Projeto Mente Sã(continuação da pág. 3)

Embora pelas funções que desempenha 
não tenha permanente contacto com os 
nossos clientes, como aprecia o serviço 
prestado pela instituição?
É um serviço muito importante no apoio 
daqueles que perdem capacidades, seja 
pela idade ou circunstâncias de vida e ficam 
dependentes de terceiros.
A nossa Instituição faz um 
acompanhamento diário de 24 horas, 
dispondo de um corpo técnico que busca 
estratégias à inclusão social, saúde e bem-
estar dos idosos.
Da nossa parte – Secretaria – sempre que 
possível ou necessário fazemos algumas 
tarefas de maior proximidade.
Sentimos, no entanto, que as pessoas 
ingressam na Instituição cada vez mais 
fragilizadas o que se reflete num trabalho 
ainda mais exigente, nomeadamente no 
apoio direto aos clientes. O esforço é diário 
e constante, mas esperamos da melhor 
forma contribuir e dignificar os objetivos a 
que nos propomos!

Sabemos que colabora neste Boletim 
desde a sua criação através da elaboração 
dos textos relativos às atividades. Acha 
importante que o Lar de S. Mateus tenha 
uma publicação deste tipo?
Sem dúvida!
São nove anos de “Reviver” que tentam 
também honrar a memória do seu mentor, 
que vivia cada momento, cada palavra, de 
forma única, especial!
O “Reviver” compila as atividades trimestrais, 
a dinâmica “entre nós” e com os outros. 
Nalguns textos e fotografias mostramos a 
essência do nosso trabalho, uma imagem 
que queremos o mais aproximada da 
realidade.
No ato da inscrição para admissão dos 
clientes é entregue um exemplar como 
forma de dar a conhecer as nossas 
atividades. Depois, trimestralmente, cada 
nova edição é enviada aos sócios e outras 
entidades, estando ainda disponível na 
nossa Instituição.
Deste modo chegamos mais perto, 
divulgando e envolvendo as pessoas por 
uma causa que é de todos nós.
Que o nosso rumo, as nossas ações 
e intenções contribuam para um 
envelhecimento ativo e feliz!  

5
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Animações Carnavalescas

As crianças vertiam máscaras originais 
e muito bonitas: polícias, princesas, 
índios, minnie’s, unicórnios, ninjas, leões, 
espanholitas, esqueletos, piratas, homens 
aranha.
Entraram ordeiramente e foram desfilando 
aos pares acompanhados de clientes, 
professoras e colaboradoras da Escola e 
Jardim, também elas muito a preceito.
Dançaram e lançaram confetis e serpentinas, 
num baile animado a repetir para o ano.

Baile de Carnaval – Lar e Área Infantil
Embora em antecipação, no dia 9 de 
Fevereiro, recebemos na sala de estar do Lar 
de S. Mateus as crianças da Escola e Jardim de 
Infância da Junceira para o baile de Carnaval. 
Os nossos clientes estavam muito bonitos, 
alguns vestiram a máscara de espantalhos, 
outros puseram apenas o chapéu do disfarce. 
Sentados e de pé estes “espantalhos” atraíram 
muitas crianças “à sua horta”, as quais 
individualmente lhe acrescentaram alegria, 
cor e divertimento.

Baile de Carnaval “Venda 
Nova”- Lar e InterIPSS´s
Em 27 de Fevereiro, várias 
Instituições dos concelhos de 
Tomar e Ferreira do Zêzere 
participaram no baile de 
Carnaval dinamizado na ACRS 
da Venda Nova, encontro 
intergeracional que juntou 
ainda crianças da escola da 
Venda Nova.
As máscaras eram uma graça, 
desde abelhas, a índios, peças 
de dominó, joaninhas, houve 
quase tudo.
Os clientes do Lar 
de S. Mateus também 
estiveram presentes e foram 
“disfarçados” de espantalhos. 
Nos dias anteriores 
confecionou-se o “fato” e 
foi caso para se dizer que 
se tratou de trabalho em 
série – num dia cortaram-se 
os tecidos e noutro manga 
plástica, colaram-se os 
retalhos e por fim coseu-se 
o fato. Para este efeito um 
cliente serviu de “modelo” 
para aquele e para os fatos 
que se seguiram.  

Um momento bem 
engraçado, que mais 
parecia partida de Carnaval, 
aconteceu quando um dos 
nossos clientes andava 
no bailarico e, de repente, 
começou a puxar o seu par 
para se sentar... é que não 
tinha apertado o cinto e as 
calças não sabiam dançar...
No final houve um lanche 
partilhado seguido da 
entrega dos diplomas. 



 + Carnaval...

Dia da
mulher

Dia 
do
Pai

Carnaval – Grupo Fonte de D. João
Porque o Carnaval traz momentos de bom 
convívio, um numeroso e simpático grupo 
de mascarados da Fonte de D. João
veio visitar-nos. 
Há já alguns anos que nos surpreendem 
com disfarces que não escondem a imensa 
simpatia e bem-querer ao próximo. 
Bem hajam e voltem para o ano!
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Dia da Internacional 
da Mulher – Lar 
No dia em que mundialmente 
se assinala a luta de mais de 
cem anos pela igualdade das 
mulheres – 8 de Março – 
as nossas clientes receberam 
uma doce lembrança – um 
saquinho com bolos de coco 
– um trabalho anteriormente 
desenvolvido numa atividade 
de animação.
Cada uma das nossas 
colaboradoras foi também 
justamente presenteada com 
uma rosa! 

Dia do Pai – Lar
No dia 19 de Março, 
comemorou-se o Dia do 
Pai com bombons para 
todos os clientes do sexo 
masculino numa data que 
homenageia uma figura com 
um significado tão especial 
nas nossas vidas!
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Visita à Zêzerovo – Lar e InterIPSS’s
No dia 26 de Março, fomos com outras 
Instituições visitar a Zêzerovo, uma empresa 
sediada no concelho de Ferreira do Zêzere 
que se dedica à produção avícola desde 1986, 
segundo um modelo de gestão moderno, 
inovador e adequado às exigências do mercado.
Esta exploração incide principalmente na 
comercialização de ovos, contando com 
um grupo superior a 100 colaboradores, 
profissionais empenhados na qualidade dos 
seus produtos.
Por dia saem da empresa aproximadamente 
1 milhão de ovos que seguem depois para o 
mercado nacional e também para exportação.
A contagem dos ovos é feita através de 
máquinas que contam 1800 unidades por 
segundo, separando-os ainda pelo seu tamanho 
(S/M/L), peso e cor. 

As perdas (ovos partidos ou sem o peso 
necessário) rondam os 20%, no entanto são 
reaproveitadas para outro tipo de produto 
como seja, por exemplo, os pacotes com claras, 
bebidas energéticas ou gemas de ovo para 
fabrico pasteleiro. Portanto, nada se perde, tudo 
se transforma!
Normalmente as galinhas entram com 16 a 17 
meses de vida e durante o ano seguinte põem 
ovos, seguindo depois para o matadouro.
Atrás da fábrica conhecemos um galinheiro 
onde os animais põem os ovos num tapete 
rolante, o qual segue diretamente para o interior 
da fábrica.
No final fomos ainda a um galinheiro ao ar 
livre onde presenciámos um momento bem 
divertido. Um cliente do Lar de S. Mateus deu 
um grande espirro. As galinhas esvoaçaram e 
fugiram num só sentido numa euforia hilariante. 
Boas gargalhadas!
Terminada a visita, um presente muito simpático 
e generoso – uma oferta de cinco dúzias 
de ovos!

Almoçámos numa 
Associação próxima 
e depois um pulinho 
até Dornes onde 
visitámos a igreja. 
Seguiu-se
um passeio soalheiro, 
conversas do dia e 
da vida, lanchámos e 
depois regressámos 
calmamente casa.

Visita à Zêzerovo Lar de S. Mateus na Festa dos Tabuleiros
O Lar de S. Mateus estará presente na 
Festa dos Tabuleiros através de dois 
tabuleiros decorados no seio da instituição 
e transportados por duas colaboradoras do 
Lar integrando o grupo da freguesia 
da Junceira.
Pretende-se o maior envolvimento de toda 
a comunidade do Lar de S. Mateus nesta 
que é a festa maior do nosso concelho, 
quer confecionando as flores que irão 
ornamentar os tabuleiros, quer assistindo 
aos Cortejos Parciais no sábado que 
antecede o grande cortejo. 
As flores estão já a ser confecionadas 
sob coordenação da nossa animadora 

sociocultural.
 Esta confeção, por fazer 
apelo a uma motricidade 
fina, infelizmente não pode 
ser muito alargada porque 
a maioria dos nossos idosos 
já não dispõem desta 
capacidade.
Desde já lançamos o 
apelo a toda colaboração 
necessária para que esta 
Festa dos Tabuleiros traga 
boas recordações aos nossos 
idosos e fique gravada 
na sua memória.

Festa dos 
Tabuleiros



Mensalmente cantamos os 
parabéns aos funcionários 
do Lar de S. Mateus que 
fazem anos no mês. 
Procuramos que 
este seja um 
momento 
de salutar 
convívio 
entre 
todos!

Parabéns!...
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Familiares das nossas 
clientes Antónia 
Baptista, Luísa 
e Fátima Pombeira, 
fizeram-lhes 
uma surpresa 
trazendo 
um bolo para 
comemorar 
os seus 
aniversários. 

Momentos de alegria!

Custódio Castelo 
– Guitarra Portuguesa
Nasceu em Almeirim em 
1966.
Custódio Castelo é 
figura proeminente da 

guitarra portuguesa e referência 
da sua renovação nas últimas 
décadas. Devido ao seu talento 
interpretativo, à audaciosa 
abordagem da sonoridade da 
guitarra e à criatividade como 
compositor ganhou grande projeção 
internacional.
Acompanhou os principais grandes 
nomes do fado e, como solista, 
apresentou-se em importantes 
festivais, tendo partilhado 
os palcos com intérpretes 
de outras áreas musicais.
Desde 2008, é professor na 
licenciatura em Guitarra 
Portuguesa no Instituto Politécnico 
de Castelo Branco.
Em 2010 foi distinguido com o 
Prémio Amália Rodrigues para o 
Melhor Instrumentista de Fado.

Carlos Garcia 
– Viola
Carlos Garcia nasceu em 
Santarém em 1970.
Iniciou a aprendizagem 
de guitarra clássica em 

1976 e, posteriormente, frequentou 
o Conservatório de Música de 
Santarém e integrou a Orquestra 
Típica Scalabitana.

Começou a tocar viola de fado 
em 1986, tendo a partir daí 
acompanhado conhecidos 
guitarristas.
Participou em diversos trabalhos, 
gravou discos e efetuou digressões 
pelo estrangeiro com os maiores 
nomes do fado.
Fez parte de vários projetos musicais 
com Custódio Castelo.
De 2010 a 2012, foi professor no 
Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, sendo responsável pela viola 
de acompanhamento de fado na 
licenciatura em guitarra portuguesa.

Zé Português – Voz
Nasceu em 1945 na 
freguesia de S. Pedro 
– Tomar.
Quando terminou o 
serviço militar, logo foi 

convidado a integrar, como vocalista, 
vários grupos musicais que à época 
abrilhantavam as festas da região.
Em 1985, o conhecido guitarrista 
Joaquim Rocha, convida-o a vir 
para o Fado. A partir daí, cantou 
em muitas salas do nosso país, 
principalmente na região 
centro. Teve também 
oportunidade de cantar no 
estrangeiro, tanto na Europa 
como nos Estados Unidos.
Em 1998 gravou um CD 
com acompanhamento 
de Custódio Castelo 
e participação de Cristina Branco.

Ândria Nunes 
– Voz
Nasceu há 20 anos em 
Coimbra.
Estuda Medicina 
Veterinária.

Cedo se apaixonou pelo Fado, 
tendo começado a cantar com 
13 anos. Pertence atualmente a dois 
grupos de Fado, mas também 
atua individualmente.
É no Fado que encontra conforto e 
libertação, assim como a motivação 
para enfrentar os obstáculos da vida. 
É o Fado que a move!

Francisca 
Madalena 
– Voz
Nasceu em Abrantes 
em 1999, onde vive.
Estreou-se no fado 
em 2015 e desde aí 
vem atuando em várias “casas 
de fado” em diversas localidades. 
Em 2016 venceu o festival “Festefado” 
em Ponte de Sor o que lhe permitiu 
gravar o seu primeiro CD com o título 
“Fado Francisca”, também nome de 
um dos fados do disco com letra 
e música de Custódio Castelo.
Foi considerada Voz Revelação na 
Festa da Primavera da Rádio Amália 
e ficou recentemente em 2.º lugar no 
11.º Concurso de “Fado em Almada”.

1 de junho de 2019 no Lar de S. Mateus

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

13

NOITE 
FADOS
COM JANTAR

DE

Aquisição de Maca 
de Duche Hidráulica

para banho mais confortável 
e funcional aos idosos acamados 

e menor esforço físico 
das nossas colaboradoras.

Valor aproximado: 
2.000,00 Euros
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FEVEREIRO

MARÇO

Maria da Graça 
Vieira 

16/01/1933

Antónia Abreu 
Baptista

12/01/1940

António Antunes 
07/03/1929

Cidalina 
Antunes Quinta 

06/02/1929

Maria de Lurdes 
Pombeira de Jesus 

10/02/1940 

Maria de 
Fátima Pombeira 

19/02/1964

Maria José Faria 
Pereira

22/01/1942

Alice Rosa Simões 
20/01/1931

Nuno Manuel F. 
Farinha António 

11/03/1958

Aníbal Quintas 
Bento 

23/03/1942

António Manuel 
F. Rodrigues 
11/03/1973

Belmira Maria 
Farinha 

16/03/1937

Armindo Silva 
Duque

01/02/2019

José António
Perna 

18/03/2019

Maria José 
Faria Pereira
01/02/2019

Francisco Carreira
08/02/1937

Américo Lopes
23/02/1930

Silvina Maria 
da Conceição Graça 

23/02/1938

JANEIRO

Festas de Aniversário dos Clientes
A Comemoração dos aniversários é sempre sentida 
com boa disposição, muitas velinhas a apagar, 
boa comida e música alegre a acompanhar.

Maria Manuela 
Santos 

04/03/1934

Maria do Carmo 
Rosa 

21/03/1926

Maria de Jesus 
Vicente

17/03/1943

José António Perna 
08/03/1932

Mª Luísa de 
Jesus Pombeiro 

02/03/1936

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 
O 2.º TRIMESTRE DE 2019Parabéns a Você...

Consignação do IRS ao Lar de S. Mateus
Pode ajudar a Instituição Lar de S. Mateus doando 0,5% do IRS que vai pagar ao Estado, 
sem qualquer encargo para si. – Como fazer?

 No caso de Entrega Automática do IRS 
proceda do seguinte modo:
No quadro da Pré Liquidação:
1 – Indique que pretende consignar 0,5% do IRS
2 – Selecione Instituições particulares de solidariedade social ...
3 – Insira o NIF do Lar de S. Mateus – 500945152
 No caso de Preenchimento da Declaração do IRS 
 proceda do seguinte modo:
 No quadro 11 – Consignação de 0,5% do IRS...  
 1 – Selecione 1101 – Instituições particulares 
 de solidariedade social... 
 2 – Selecione IRS
 3 – Insira o NIF do Lar de S. Mateus – 500945152

 – Não lhe custa nada!

ABRIL
Feira da Laranja Conventual 

– Lar e outras Instituições
Baile da Primavera – Lar e InterIPSS’s

Visita aos Mosteiros da Batalha e Alcobaça 
– Lar e InterIPSS’s

Celebração da Páscoa – Caça ao Ovo 
– Lar e Área Infantil

Páscoa –Lar
Troca das Amêndoas – Lar e ATL da Junceira

MAIO
Dia da Mãe – Lar

Apanha da Espiga – Lar e Área Infantil
Participação na Festa da Paróquia 

– Lar e Comunidade Paroquial
Visita a Fátima – Lar e InterIPSS’s

JUNHO
Marchas Populares, Pedreira – Lar e InterIPSS’s
Participação na Festa de Encerramento Ano 

Letivo – Lar e Área Infanti
MENSALMENTE:

Festa de Aniversário dos utentes – Lar
Projecto “Mente Sã” – Lar e Biblioteca de Tomar

SEMANALMENTE:
Missa – Lar e Paróquia da Junceira

BEM VINDOS AO LAR DE S. MATEUS

Muitas são as atividades, 
ditas de animação,  
contribuem não só para 
uma estimulação sensorial 
e motora, promovendo um 
envelhecimento ativo mas 
também um trabalho muito 
útil e necessário à dinâmica 
da Instituição. 
É o caso da dobragem 
semanal dos babetes que 
prepara uma quantidade 
diária de 120 unidades. 
Caso para se dizer, trabalho 
preciso e precioso!
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