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Estivémos 
na Festa

dos 
Tabuleiros

...e tivémos 
uma grande 

Noite 
de Fados



editorial entrevista
Quando chega a Primavera por todo o lado começam as festas. 

Aproveitando o bom tempo, também se multiplicam as atividades  
no Lar de S. Mateus e outras Instituições.

Conforme se descreve neste boletim, muitas foram as atividades  
em que participaram os clientes do Lar de S. Mateus. Foram passeios, 
marchas populares, a apanha da espiga, as feiras e romarias, o encerramento 
do ano letivo, …

Mas este ano tivemos mais uma festa. A Festa dos Tabuleiros, a festa 
maior do nosso concelho.

A nossa participação foi modesta, como não poderia deixar de ser.  
No entanto, a par das muitas outras atividades, a confeção das flores para  
os dois Tabuleiros implicou a mobilização de parte da Instituição sem que, 
no entanto, isso interferisse de algum modo com a prestação de cuidados 
aos nossos clientes.

Evidentemente que quando me refiro à mobilização de parte da 
Instituição, tenho que ser mais claro. Infelizmente, o tipo de trabalho 
realizado – motricidade fina – não está já ao alcance de muitos dos nossos 
clientes. Contudo, a oportunidade de parte deles poderem assistir aos 
Cortejos Parciais e visitar as Ruas Enfeitadas, compensou em parte  
aquelas dificuldades.

Quando se organizam estas atividades de índole sociocultural, bem 
sabemos que uma parte, às vezes a maioria, dos nossos clientes se 
encontram impossibilitados de participar. Mas isso não é razão para não as 
realizar  
e insistir para que, mesmo os menos motivados, participem.

E, no final, que melhor satisfação podemos obter da realização destas 
atividades senão o receber no final um agradecimento pelos momentos 
proporcionados, como aconteceu agora na Festa dos Tabuleiros?  
Isso é suficiente!

José Maia
Presidente da Direção 
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Maria de Lurdes 
Lopes Bicho Eira
Cozinheira
Idade - 53 anos
Natural e residente na Junceira
Trabalha no Lar de S. Mateus 
desde1 de fevereiro de 1991

A Lurdes é das mais antigas colaboradoras 
do Lar de S. Mateus. 
Como se proporcionou a sua entrada na 
Instituição e qual a sua carreira até agora?
Posso dizer que sempre estive ligada ao 
Lar pois trabalhei no posto médico que 
funcionava no edifício do Lar.
Comecei a interessar-me pelo trabalho 
com os idosos e decidi perguntar o que era 
necessário para vir. Responderam-me que só 
precisava de ter vontade de trabalhar e aqui 
estou. Entrei logo para a cozinha, embora 
também tenha desempenhado outras 
funções.
Fiz algumas formações e estou na cozinha  
há mais de 20 anos.

Em média quantas refeições são 
confecionadas diariamente na nossa 
cozinha?
Depende, se for só para o serviço do Lar 
são por volta de 90. Quando a escola está a 
funcionar deverão ser mais ou menos 130.

Como encara a responsabilidade de 
confecionar comida para toda a população 
do Lar de S. Mateus?
A responsabilidade é grande, mas também 
gosto daquilo que faço. É também um 
grande desafio pois cozinho para muita 
gente com gostos diferentes e nem sempre 
se pode agradar a todos.

É certamente muito diferente cozinhar  
em casa ou na Instituição.  
Como encara essa diferença?
Não acho assim tão diferente.
Costumo dizer que é como cozinhar na nossa 
casa, nem sempre sai como queremos. 
As quantidades são outras e há vários tipos 
de dieta que tenho que confecionar. 
Mas, com carinho tudo se faz.

A cozinha do Lar de S. Mateus encontra-se 
bem equipada. Ainda assim, sente falta 
 de algum equipamento?
Sim está muito bem equipada, no entanto 
sinto que o que pode fazer alguma falta
 é uma batedeira industrial.

Acompanhando diariamente a vida  
da Instituição, como vê a sua importância 
para a comunidade local?
Sendo a instituição que emprega mais 
pessoas na freguesia e que desde cedo 
acompanha os idosos com mais dificuldades, 
considero que é de extrema importância para 
a nossa comunidade.



Festa dos 
Tabuleiros
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Um nosso “conterrâneo e 
amigo do Lar de S. Mateus” 
que assim prefere ser 
designado, tomou uma 
iniciativa que não sendo 
inédita também não é 
vulgar.
Tendo celebrado 
recentemente o seu 50.º 
aniversário convidou os seus 
colegas e amigos para uma 
pequena festa, sugerindo-
-lhes que, em alternativa 
a alguma lembrança que 
desejassem oferecer-lhe, 
doassem o correspondente 
valor ao Lar de S. Mateus.
E assim foi! Esta solidária 
iniciativa saldou-se num 
resultado de 1.715 Euros.
Sem atender ao contributo 
individual de cada um dos 
amigos, aqui fica registado o 
nosso agradecimento a Ana 

A realização do Jantar e 
Noite de Fados no passado 
1 de junho teve um objetivo 
concreto: a angariação de 
fundos para a aquisição 
de uma maca de banho. 
Este objetivo, para além de 
conseguido, foi amplamente 
ultrapassado!
A presença de cerca de uma 
centena de amigos com o 
seu contributo individual e 
dois importantes donativos 
permitiram a aquisição não 
apenas do equipamento 
previsto como de outros 
equipamentos também 
necessários.
A empresa SEDIL, dos nossos 
amigos e sócios Nuno e 
Isabel Antunes, concedeu 
um donativo de 2.000 Euros 
que permitiu a aquisição 
da referida maca de banho. 
Este novo equipamento virá 
a proporcionar aos idosos 
acamados um banho mais 
confortável e funcional e, 
simultaneamente, um menor 
esforço físico às nossas 
colaboradoras na execução 
dessa tarefa.
Na mesma ocasião, a nossa 
sócia e amiga Ema Antunes 
também nos concedeu um 
donativo de 1.000 Euros 
destinado à aquisição de 
5 cadeiras de rodas que 
virão a preencher prementes 
necessidades de expansão e 
substituição deste tipo 

Uma louvável 
iniciativa

Donativos e novos 
equipamentos

Monjardino, António 
e Deolinda Cravo, António e 
Sandra Chaves Costa, Cristina 
Anacleto, Graça Favila Vieira, 
Inês e Gonçalo Canha, Isabel 
Anacleto, Isabel Favila Vieira, 
Joana Quina Barros e José 
Luís Carvalho, João e Ana 
Salvador, João Ferro, João 
Maia Abreu e Marta, Joaquim 
Pedro e Margarida Barros, 
Manuel Andrade Neves e 
Diana França, Margarida e 
Gonçalo Raposo, Maria João 
e Pedro Carmona, Marta 
Jardim, Paulo de Almeida e 
Ana Cunha, Pedro Múrias.
Ao nosso “conterrâneo e 
amigo do Lar de S. Mateus” 
um especial agradecimento 
pela sua iniciativa e 
felicitações pelo seu 
aniversário com votos de que 
tal se repita por longos anos.

de equipamento.
Aproveitando a ainda 
disponibilidade financeira 
resultante da realização da 
Noite de Fados, vai também 
ser adquirida para a nossa 
cozinha uma estufa para 
conservação de alimentos. 
Trata-se de um equipamento 

muito importante para 
aquele setor, dado que 
permitirá conservar alimentos 
confecionados à temperatura 
adequada, cumprindo 
em pleno as normas da 
segurança alimentar.
A todos o nosso Bem Hajam 
pela vossa ajuda!

Estivemos lá!
Conforme planeado, o Lar de S. Mateus 
participou ativamente na Festa dos Tabu-
leiros, a festa maior do nosso concelho.
Primeiro foi a azáfama da confeção das flores para 
os tabuleiros que iriam ser integrados no grupo 
da freguesia de Junceira, assim como de um outro 
mais pequeno que passou a decorar a entrada da 
sala de convívio. Com toda a perfeição foram con-
fecionadas, durante os últimos meses, centenas de 
papoilas, malmequeres e outros 
elementos decorativos.
Depois foi a preparação da logís-
tica da deslocação à cidade, no 
Sábado, para assistir aos Cortejos 
Parciais e ver passar os nossos ta-
buleiros.
Os nossos clientes ficaram devi-
damente acomodados na tribu-
na instalada na Praça da Repúbli-
ca de onde disfrutaram de toda a 
beleza que envolveu o desfile das 
mais de sete centenas de tabulei-
ros mais as bandas de música. 
Foi bonito!
Foi muita a curiosidade de ver 
desfilar o grupo da freguesia da 
Junceira, por sinal o último de-
vido à união com a freguesia da 
Serra, em especial das nossas co-
laboradoras Filomena e Elisabete que garbosamen-
te transportaram os tabuleiros confecionados no 
Lar de S, Mateus e em que também colaboraram.
No final houve que regressar “a casa” para o almoço 
porque a manhã foi longa. 
Mas valeu mesmo a pena. Na 2.ª feira de manhã, 
nova viagem à cidade de Tomar para visitar várias 
das Ruas Enfeitadas e apreciar a sua beleza e a cria-
tividade dos seus moradores.
Como dizia a canção de Chico Buarque, “foi bonita a 
festa, pá...”.  Até daqui a quatro anos!
Agradecimento: À Câmara Municipal de Tomar o Lar 
de S. Mateus agradece as facilidades concedidas no 
estacionamento das viaturas e na disponibilização 
de lugares na bancada que foram ajuda importante 
nesta deslocação.

Estes foram os nossos Tabuleiros. 
Bonitos como teria de ser.
Um agradecimento às nossas colaboradoras 
Filomena e Elisabete, assim como aos seus 
pares Mário e Daniel, pela sua participação 
pelo Lar de S. Mateus.
Relativamente à confeção das flores não 
podemos deixar de mencionar e agradecer 
o trabalho minucioso e artístico da nossa 
cliente “professora”  Manuela Gomes.  
De igual modo uma nota para o 
empenhamento da nossa Animadora 
Sociocultural Bruna Vicente na coordenação 
e confeção das flores, sem prejuízo das 
restantes atividades programadas.



6 7

Feira da Laranja

Baile da Primavera 
– Lar, Instituições 
e Comunidade
A estação do ano mais 
aguardada pelas flores serviu 
de tema para o baile que 
habitualmente se concretiza 
entre Instituições com o 
objetivo de promover um 
convívio geracional, onde 
todos dançam ao som de 
cantares tradicionais.
Este ano o Baile da Primavera 
realizou-se no dia 9 de 
Abril, o local escolhido foi a 
Avecasta e teve uma forte 
adesão.
A ornamentação do espaço e 
os adornos dos intervenientes, 
desde colares, ganchos, 
pregadeiras, arranjos florais 
e, em especial, uma das 
Instituições participantes 
que transformou singelos 

Baile da Primavera

Páscoa

chapéus de palha em 
bonitos malmequeres 
que deram uma imensa 
graça às cabeças daqueles 
clientes. 
O Lar de S.Mateus 
preparou 
antecipadamente um 
conjunto de flores que 
“nasceram” de garrafas 
de plástico, com a ajuda 
preciosa dos nossos 
clientes segundo a técnica 
da tinta de vidro em 
água, muito bonitas e que 
enfeitaram a lapela dos 
nossos clientes.
Momentos de 
descontração deram conta 
do evento, e fomentaram 
a boa disposição de todos. 
Para finalizar o diploma 
de participação para mais 
tarde recordar.

Celebração da Páscoa 
– Lar e Área Infantil 
No dia 15 de abril, um pouco 
mais tarde que o habitual, 
fomos até às instalações 
do Jardim de Infância. 
Começámos por comer o 
folar e provar a groselha que 
estavam uma maravilha.
Depois os nossos idosos 
ajudaram as crianças a fazer 
as cenouras em papel que 
iriam servir para pôr os 
ovinhos de chocolate. 
Seguiu-se a caça ao ovo, 
escondendo-se uns quantos 
entre cantos e recantos, 
desafio superado 
com sucesso!

VII Feira da Laranja 
Conventual
 – Lar, Instituições 
e Comunidade
No domingo, 14 de abril, 
decorreu no Convento de 
Cristo a VII edição da Feira 
da Laranja Conventual, um 
evento que de ano para ano 
vai trazendo mais visitantes 
para uma atividade rica 
em vitamina C e doçura, 
entretenimento e muita 
criatividade na forma que se 
trabalha este fruto.
O Lar de S. Mateus ficou 
instalado no Claustro da 
Micha e levou inúmeras 
iguarias: licores, temperos, 
tortas, bolos diversos. Não 
faltaram os “mateusinhos”, 
criados no ano passado e 
este ano fizemos também 
chamuças com laranja. 
Tudo uma delícia!
Ao longo do dia ocorreram 
várias atividades medievais, 
com danças e demonstração 
de manejo de armas, bons 
momentos presenciados 
pelos nossos clientes que 

foram aparecendo ao longo 
da tarde.
Estiveram todos de parabéns 
pela adesão e participação 
nesta iniciativa.
Embora não tivéssemos 
trazido algum prémio, a 
Junceira não deixou de 
estar em evidência através 
dos nossos parceiros da 
Associação de Pais da Escola 
da Junceira que arrecadaram 
um 3.º prémio nas compotas 
e um 1.º prémio na decoração 
da banca.
– Parabéns!
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Visita ao Mosteiro da 
Batalha – Lar e InterIPSS’s
No dia 16 de abril, mais uma 
atividade organizada em 
parceria com outras IPSS’s, 
desta vez no Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória mais 
conhecido por Mosteiro da 
Batalha, monumento cuja 
origem remonta a 1386, 
ano em que foi mandado 
construir pelo rei D. João I 
de Portugal como forma de 

Visita à Batalha

1910, adquiriu recentemente 
o estatuto de Panteão 
Nacional pela importância 
para a História de Portugal 
das personalidades ali 
sepultadas entre as quais: 
D. João I e D. Filipa de 
Lencastre, o infante 
D. Henrique, o infante 
D. João, D. Isabel, 
D. Fernando, D. Afonso V, 
D. João II, D. Duarte 
e também o Soldado 
Desconhecido.
Espaço fascinante é, 
indiscutivelmente, uma 
das mais belas obras da 
arquitetura portuguesa 

e europeia sendo também 
um marco histórico da nossa 
humanidade, que estando 
relativamente próximo da 
“nossa terra” despertou um 
interesse comum das várias 
IPSS’s que nos levou até 
à Batalha num dia muito 
soalheiro.
Enquanto esperávamos 
pela chegada dos restantes 
grupos, fomos admirando 
a beleza majestosa que se 
erguia perante os nossos 
olhos. Já no interior, 
maravilhosos vitrais coloriam 
a luz do sol que iluminava 
o monumento.
Tivemos um guia que nos 
explicou e conduziu ao longo 
da igreja, claustros, capelas, 
espaços de forte expressão 
cultural, turística 
e devocional.
Fomos junto à guarda 
de honra ao Soldado 
Desconhecido que representa 
o sacrifício heróico do povo 
português e aguardámos 
pelo render da guarda.
Almoçámos com as outras 
IPSS’s,  seguindo depois até 
à Nazaré onde demos um 
pequeno passeio pela praia.

agradecimento à Virgem 
Maria pela vitória perante os 
Castelhanos na batalha de 
Aljubarrota.
Construído ao longo de 
dois séculos é um exemplo 
da arquitetura gótica 
tardia portuguesa ou 
estilo Manuelino, estando 
classificado como património 
mundial pela UNESCO, desde 
1983. Classificado como 
Monumento Nacional desde 

Páscoa – Lar
A Páscoa é uma festividade 
muito apreciada na nossa 
instituição e como tal é 
preparada e vivida com 
intensidade, tendo sido 
comemorada com uma 
atividade em 21 deabril.
A decoração é sempre 
elaborada com grande 
preceito. Na entrada uma 
pequena mesa recebe 
aqueles que por ali passam 
com uma cestinha de 
ovos, um ramalhete de 
amêndoas, uns pintainhos 
felpudos e um mega ovo de 
chocolate, algumas tentações 
nomeadamente para os 
mais novos que nos foram 
visitando.  
Este ano as amêndoas vieram 
acondicionadas 
num coelhinho 
de papel, 
presente 
do domingo 
de Páscoa!

Páscoa
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Mente Sã

Visita Pastoral – Lar 
e Paróquia de Junceira
Na tarde do sábado, 
4 de maio, um grupo de 
paroquianos da Junceira, 
acompanhados pelo Padre 
Rui Tereso, visitou o Lar de 
S. Mateus para um grande 
momento de união, fé e 
comunhão. Bem hajam!

Projeto “Mente Sã” 
da Biblioteca Municipal 
de Tomar – Lar
Na sessão de 22 abril do 
projeto “Mente Sã”, realizada, 
foram lidos alguns excertos 
do livro “A Grande Invasão” 
de Isabel Minhós Martins 
e Bernardo Carvalho, 
chamando-se a atenção 
para a evolução humana 
nomeadamente no que 
respeita à era automóvel. 
Nos primórdios do seu 
aparecimento circulavam 
apenas umas centenas de 
veículos tão simples quanto 
vagarosos, mas rapidamente 
se desenvolveram e encheram 
as ruas, criando uma natural 
dependência em muitos de 
nós e sem os quais tudo seria 
muito mais difícil.
Ficou o alerta para os 
problemas ambientais 
geradas pela utilização 
intensiva do automóvel e 
do caótico que por vezes 
vivenciamos nas cidades, 
seja no dia a dia ou em certos 
acontecimentos, festividades 
e outras situações que geram 
trânsito intenso. Sempre 
que possível devemos tentar 
libertar-nos desses excessos 
e viver em harmonia com 
as outras pessoas e com o 
ambiente.
No final e como as celebrações 
da Páscoa ocorreram no dia 
anterior, nada melhor que 
uma atividade manual para 
comemorar aquela data – 
“ovos em formato pintainho”!
Aproximando-se o Dia do 

Autor Português, o projeto 
“Mente Sã” debruçou-se sobre 
esta data no dia 17 de maio, 
antecipando em cinco dias 
esta comemoração.
Foi um convite a recordar 
vários autores portugueses 
em diferentes áreas artísticas, 
valorizando a criatividade e a 
produção de ideias.
O autor português escolhido 
foi Fernando Pessoa, figura 
marcante no desenvolvimento 
da cultura e bem-estar 
da nossa comunidade, 
relembrando a sua infância 
atribulada, a vida e a obra.
Tirámos algumas fotografias 
com molduras que foram 
entregues na sessão de junho.

Como não podia deixar de 
ser, em ano de Festa dos 
Tabuleiros, a sessão realizada 
no dia 15 de junho foi 
dedicada esta temática.
Forte expressão do povo, a 
Festa dos Tabuleiros é a festa 
maior do nosso concelho e 
uma das maiores do nosso 
país e mesmo do mundo.
A Festa dos Tabuleiros traz a 
Tomar um deslumbre pela 
profusão de cores e tradições 
que afloram por toda a cidade.
Recordando a grandiosidade 
da festa, colámos um cartaz 
na parede da Instituição “Pelos 
caminhos do Tabuleiros”.

Apanha da Espiga 
– Lar e Área Infantil
No dia 27 de maio, um 
passeio matinal pelos 
campos da Junceira, foram 
novos e velhos, celebrando 
o Dia da Espiga.
Colheram-se folhas de 
videira, oliveira, trigo, 
malmequeres, papoilas 
que formaram um bonito 
ramo – a espiga. É sempre 
o momento que “solta” 
idosos e crianças num 
frenesim de emoções. 
No final almoçámos no 
Jardim de Infância.

Festa da Paróquia 
e Passagem da Cruz 
Missionária – Lar 
e Paróquia de Junceira
A Festa da Paróquia realizada 
no domingo, 12 de maio, é 
uma comemoração religiosa 
muito aguardada por todos.
Depois da missa celebrada 
pelo Bispo Emérito de 
Santarém, D. Manuel Pelino, 
coadjuvado pelo Padre Rui 
Tereso, realizou-se a procissão 
onde a comunidade 
transporta, com orgulho e 
devoção, os andores dos 
Santos da nossa Igreja 
Matriz, estando também 
representadas as associações 
da freguesia com os 
respetivos estandartes, bem 
como diversas oferendas. 
Assim foi também com o 
Lar de S. Mateus e quem o 
representa.
Seguiu-se o almoço para 
os presentes e o convívio 
durante toda a tarde.
Alguns dias antes preparámos 
o andor apetrechando-o com 
alguns objetos e, no próprio 
dia, com comida. O dia 
esteve ameno o que permitiu 

que o cortejo acontecesse 
conforme previsto. Este ano 
tivemos também a passagem 
da Cruz Missionária pelo 
Lar de S. Mateus trazida por 
um grupo de paroquianos 
acompanhados pelo Padre 
Rui Tereso. Os nossos clientes 
aguardavam ansiosamente 
pela sua visita.
Para esta receção alguns dos
nossos clientes prepararam 
uma mesa com flores e a 
imagem de Nossa Senhora.
Enorme satisfação, pois foram 
eles que deram conta de 
todos os pormenores.

Espiga

Festa 
da Paróquia

Dia da Mãe – Lar
A 5 de maio celebrou-se o 
Dia da Mãe. Num doce dia, 
foram ofertados bombons 
às senhoras como forma 
de assinalar este dia que a 
humanidade assume com 
grande relevância. 
  – Feliz Dia da Mãe!
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Jantar e de Noite de Fados
Realizou-se no passado 1 de junho um Jantar 
e Noite de Fados que, conforme anunciado, 
teve por objetivo a angariação de fundos para 
aquisição de uma maca de banho.  
Esse objetivo foi plenamente alcançado  
e ultrapassado como noutro local deste 
boletim é referido.
Estiveram presentes cerca de uma centena 
de pessoas de quem ouvimos, com grande 
satisfação, comentários muito elogiosos à 
qualidade e organização do evento.
A decoração do espaço, a refeição – 
totalmente confecionada na Instituição – 
e a qualidade dos artistas presentes foram 
muito enaltecidos. Também a noite amena 
contribuiu para o êxito da organização.
Sem exagero, podemos dizer que usufruímos 
de um elenco de luxo. Os músicos – Custódio 
Castelo na guitarra e Carlos Garcia na viola 
– e os fadistas – Ândria Nunes, Francisca 
Madalena e Zé Português – proporcionaram-
-nos uma noite fadista de grande qualidade, 
não podendo deixar de mencionar  
a participação extra-programa do nosso 
conterrâneo Luciano Luís.
O Lar de S. Mateus agradece o apoio  
das empresas “Encosta no Sobral” 
no fornecimento dos vinhos para o jantar 

e da “Musical FH5” na instalação do som e 
iluminação para o evento.
Como tem sido referido, mas não é demais 
salientar, a realização de um evento desta 
natureza não é uma questão irrelevante. 
Em primeiro lugar, porque é necessário 
que não interfira na qualidade do serviço 
prestado aos nossos clientes e, por outro lado, 
porque implica um acréscimo significativo 
de trabalho que afeta todos os setores da 
Instituição, seja a cozinha, o apoio direto, 
a limpeza, a secretaria ou a animação 
sociocultural. Deve, pois, ser realçado o 
empenho das nossas colaboradoras que 
tornaram possível a realização deste evento.

Grande Noite de Fados
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Final do Ano Letivo

Festa de encerramento 
do Ano Letivo 
– Lar e Área Infantil
No dia 19 de junho, chegou 
a festa que encerra o 
ano escolar da Junceira 
e que envolve crianças e 
idosos numa atividade tão 
aguardada. 
Os mais pequenos 
terminaram mais um ano 
letivo, alicerce para um futuro 
que desejamos feliz.
Várias atividades tiveram 
lugar, iniciando-se com a 
marcha popular das crianças, 
tão mimosa e depois com a 
marcha popular do Lar de 
S. Mateus – A Marcha das 
Tradições – muito bonita 
também. 
As crianças mais velhinhas 
interpretaram várias peças 
teatrais a retratar o satírico 

do bairrismo lisboeta – as 
varinas, as lavadeiras, os 
vendedores da fruta e dos 
vegetais, os taberneiros e sua 
clientela, o petrolino, o ardina 
e até a rosinha dos limões...
Os pais das crianças 
surpreenderam cantando e 
dançando a música “Baby 
Shark”.
Depois procedeu-se à entrega 
dos diplomas aos finalistas 
do Jardim de Infância e da 
Escola Primária sublinhada 
com algumas palavras da 
Presidente da Associação de 
Pais e do Presidente da Junta 
de Freguesia.
No final um lanche de 
convívio.

Marchas Populares 
– InterIPSS’s 
Este ano as marchas 
populares aconteceram na 
Pedreira, no passado 25 de 
junho, num extenso espaço 
ao ar livre.
Nós levámos a “Marcha das 
Tradições” composta pelo 
vira, o corridinho, 
a desgarrada em versão 
de fado, com as marias 
e os zés. No final da nossa 
marcha as marias sovavam 
os zés bêbados. Houve 
mesmo quem levasse bem 
a peito essa ação e vai de 
dar com a pandeireta no 
seu zé.  
Foi muito engraçado!
Assistimos às marchas 

Romaria a Dornes
– Comunidade; Lar 
A romaria ao Santuário de 
Nossa Senhora do Pranto em 
Dornes começa a tornar-se 
uma tradição na Junceira. 
Este ano realizou-se no 
domingo, 30 de junho.
Após a missa na Igreja da 
Junceira, partimos em 
romaria até Dornes.
Enfeitámos as nossas 
carrinhas com hortenses 
naturais. Os restantes 
participantes na romaria 
levaram também flores a seu 
gosto.
Uma vez em Dornes fomos 
em procissão com o Círio 
da Junceira pelas ruas da 
aldeia até à belíssima Igreja 
de Nossa Senhora do Pranto 
onde assistimos às orações. 

Marchas Populares

Romaria a Dornes

das restantes Instituições 
presentes, todas muito 
bonitas. 
No final foram distribuídos 
diplomas de participação 
e seguiu-se a tradicional 
sardinhada!
Obrigado ao Lar Raízes 
do Nabão pela excelente 
receção e pelo convívio 
proporcionado!

O almoço foi organizado 
pela paróquia da Junceira e 
decorreu nas proximidades.
Por fim voltámos à Igreja 
para rezar o terço, antes do 
regresso à Junceira.



1716

Aniversário das Funcionárias
Mensalmente cantamos os parabéns 
ás funcionárias do Lar de S. Mateus que 
fazem anos nesse mês. 
São momentos de salutar e alegre 
convívio entre todas, aliviando 
assim o stress das tarefas quotidianas.

+ 
no
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Via-Sacra
Conforme já foi referido, o Lar de S. Mateus 
participou na celebração da Páscoa na 
Paróquia da Junceira e com ela também 
a Via-Sacra na Sexta Feira Santa.
A Via-Sacra faz parte das tradições mais 
acarinhadas pelos católicos, sobretudo 
durante a Quaresma, na qual se medita em 14 
estações revivendo a paixão e morte de Jesus.
No Lar de S. Mateus, que acolheu 2 das 
estações, muitas flores e pétalas desenharam 
a Cruz e o Coração de Maria junto à entrada da 
Instituição.

Laços Solidários
Solidariedade e respeito pelo 
próximo são sentimentos 
que tocam e orientam o Lar 
de S. Mateus na sua ação 
diária. Sentimentos que são 
reforçados no mês deabril 
por ser dedicado à prevenção 
dos maus tratos a crianças e 
jovens.
Simbolizando esse espírito 
e à semelhança do passado 
ano, confecionámos um laço 
solidário que ficou exposto 
                     na loja “Bacana” 
                                 em Tomar.

Favas
Quem não conhece aquela leguminosa de 
sabor amidoso, semelhante ao da batata e 
com uma textura granulada, mas ligeiramente 
amanteigada. Guisadas, cozidas ou 
aferventadas, são a gastronomia portuguesa 
no seu melhor.
Pois, os nossos clientes bem sabem disso 
e, quando é tempo delas, unem esforços 
e descascam favas na certeza de que no 
dia seguinte o almoço trará uma boa 
recompensa!

Peditório para a Festa do Carril e Vales 
Com o tempo quente vêm as festas de Verão 
que vão ocorrendo por vários lugares da 
nossa freguesia. 
A festa do Carril e Vales inaugura a época.
Para ajudar à sua concretização é feito um 
peditório com pessoas da terra, no qual o Lar 
de S. Mateus quer e gosta de colaborar!
Assim foi. Até para o ano!

Se querem limões, cuidem do limoeiro!
Foi isso que fizeram dois dos nossos clientes 
numa destas manhãs... 

Ruas Enfeitadas
No rescaldo da Festa dos Tabuleiros, como 
já foi referido na página 2 deste boletim, 
levámos alguns dos nossos clientes a visitar as 
Ruas Enfeitadas. Como documenta a imagem, 
muitas delas eram autênticas obras de arte, 
que a todos deixaram maravilhados.



ABRIL

Comemoração  
dos Aniversários 
dos Utentes, 
sentida com boa 
disposição, 
velinhas a apagar, 
boa comida 
e música alegre 
a acompanhar.
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José Maria 
Ferreira

25/06/1947

Angelina 
de Jesus

30/06/1927

Armindo Silva 
Duque

11/06/1941

Maria Teresa 
Pombinho Lopes

02/06/1934

JUNHO

Piedade Maria 
do Canto 

02/04/1929

José Alves 
da Silva

04/04/1948

Manuel Rosário 
Fernandes
02/04/1949

António C. Costa
14/06/1947

Alexandre 
da Silva Coelho

10/06/1930

José Ferreira
24/06/1927

Arnaldo Antunes
Monteiro

31/05/1941

Arnaldo 
Antunes
Monteiro

02/05/2019

Alexandre 
da Silva 
Coelho 

24/05/2019

Balbina de Jesus
09/05/1926

Cândida Maria 
José 

15/05/2019

José Vieira  
da Silva

12/05/1939

António Vicente
09/05/1937

Leontina M. 
de Jesus 

Santos Silva 
30/05/2019

Maria da Conceição
10/05/1929

Raquel Isabel 
Ferreira

01/05/2019José Luta
26/06/1938

JULHO
Participação na Festa 

dos Tabuleiros 
– Lar e Comunidade

Participação na Festa 
da Junceira 

– Lar e Comunidade
Visita à Falcoaria Real 
(Salvaterra de Magos) 

e Sopa da Pedra 
(Almeirim) 

– Lar e InterIpss’s
Dia dos Avós – Lar

Passeio Sénior Anual 
da Freguesia, 

a Santarém
– Junta de Freguesia e Lar

Tarde dançante 
– Lar e InterIPSS´s

SETEMBRO
Dia 14, 

Festa de Aniversário 
da Instituição 

– Lar e Comunidade
Passeio à Praia Fluvial 

dos Cardigos 
com Churrasco

– Lar e InterIPSS,s
Peregrinação a Fátima

Lar

SEMANALMENTE
Missa à quinta-feira 

– Lar e Paróquia 
da Junceira

MENSALMENTE
Festas de Aniversário 

dos Clientes – Lar
Projeto "Mente Sã"

– Lar e Biblioteca 
M. de Tomar

ATIVIDADES 
PREVISTAS 

3.º TRIMESTRE 
DE 2019

António Augusto 
Carrão

18/05/1939

Maria de 
Lurdes Oliveira 

12/04/1948

Floripes Nazaré 
da Silva Curado 

23/04/1935

BENVINDOS AO LAR DE S. MATEUS

Emília Felicidade 
Baptista

20/05/1935

Beatriz L. 
F. Anacleto
13/05/1934

Lípido Godinho
25/05/1926

Maria Manuela
 P. Aguda 

28/05/1935
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Durante um fim de semana 
de junho esteve connosco um 
formidável grupo de jovens 
paroquianos de Caxias que 
dedicaram o seu tempo aos 
nossos idosos, conversando 
e ajudando nalgumas tarefas 
básicas, como por exemplo 
dar o chá e as bolachas, 
ir buscar um copo de água....
Foram momentos em que, da 
sua simplicidade, emergiu o 
maior tesouro espiritual da 
humanidade – solidariedade 
e bem-querer ao próximo.

Visita de jovens

MAIO

Parabéns a Você...



gracinda s. silveira leal mourisca

rua coronel garcês teixeira n.º 13
2300-463 tomar
tel. 249 312 203
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