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editorial
Os nossos leitores estarão a receber este “Reviver” a escassos dias 

de se perfazerem 40 anos sobre a data de celebração da escritura que 
constituiu a “Associação Lar de S. Mateus – Junceira”, realizada no dia 
18 de Novembro de 1979.

Esta é uma data marcante para esta Instituição, pois foi através 
dessa escritura que os junceirences promotores da “Associação Lar de 
S. Mateus – Junceira” deram corpo ao seu desejo e objetivo de criar 
uma Instituição que acolhesse e cuidasse dos mais idosos da freguesia 
de Junceira, nomeadamente os que se encontravam em situação de 
maior vulnerabilidade.

A partir daí foram sete longos anos de um enorme trabalho e 
superação de dificuldades para erguer esta obra – o Lar de S. Mateus – 
de que hoje todos nos orgulhamos.

O trabalho e as dificuldades não terminaram aí. Pelo contrário, vêm 
sendo uma constante ao longo dos 33 anos de funcionamento do Lar 
de S. Mateus.

É normal que assim seja. Nestas Instituições os recursos são 
escassos e as obrigações e responsabilidades são muitas e sempre 
crescentes, mas disso não podemos lamentarmo-nos.

O que para nós – Lar de S. Mateus – é mais difícil de compreender 
e aceitar é a falta de apoio de quem devia, em nossa opinião, 
reconhecer o esforço da Instituição na contínua melhoria da qualidade 
do serviço que prestamos e no rigoroso cumprimento das normas 
técnicas e legais que regem a nossa atividade. Atenção que não 
estamos a referir-nos a apoios financeiros, os quais, naturalmente, 
também seriam bem-vindos.

Porém não é essa indiferença que fará esmorecer quem dirige e 
quem aqui trabalha. Cumpre-nos honrar e prosseguir o trabalho dos 
que há 40 anos iniciaram esta obra!

José Maia
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entrevista
Ana Filipa Mourão
Psicóloga
Idade: 27 anos
Natural de Tomar
Reside em Cem Soldos
Presta serviço de 
Psicologia no Lar de  
S. Mateus desde 
Dezembro de 2018

Quem é a Dr.ª Ana ?
Eu sou uma jovem 
nabantina apaixonada 
pela área da Psicologia, 
curso que acabei por 
obter na Universidade 
Lusófona de Humanidades 
e Tecnologia, no ano de 
2017. Durante a minha 
formação, tive a oportunidade de estagiar na 
área infantil e juvenil, em locais como a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa: Unidade de 
Saúde Dr. José Domingos Barreiro e no Jardim 
Infantil de Ourém, IPSS.
Considero-me uma pessoa dinâmica 
e que não gosta de estar parada. 
Consequentemente, fiz voluntariado em 
diferentes instituições e com pessoas de 
várias faixas etárias, como por exemplo, na 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na 
área de Idosos e no Centro de Integração 
e Reabilitação de Tomar (CIRE) na área do 
jovem/adulto portador de deficiência física 
ou mental.

Como conheceu o Lar de S. Mateus?
O Lar de S. Mateus é uma das IPSS em 
funcionamento em Tomar, com valores e 
missão reconhecidos. Enquanto procurava 
uma oportunidade para desempenhar a 
minha profissão, esta IPSS reconhecida pela 
população do concelho, aliciou a minha 
candidatura para a vaga de Psicóloga Clínica,
o que acabou por me trazer até cá e a integrar 
a equipa que faz parte desta casa e da sua 
história.

Já tinha experiência de trabalho  
com idosos?
No decorrer do meu curso, com o objectivo 
de valorizar o tempo de férias de verão, 
acabei por ter a oportunidade de realizar 

voluntariado noutra IPSS 
do Concelho, onde pude 
acompanhar e apoiar o serviço 
de psicologia dessa Instituição. 
Nessa experiência pude ter 
contacto em primeira linha 
com os serviços de psicologia 
prestados a utentes desta 
faixa etária e observar as suas 
vulnerabilidades e necessidades 
de apoio/carinho, que os tornam 
uma faixa etária particularmente 
vulnerável e especial.

O trabalho no Lar de  
S. Mateus corresponde às suas 
expectativas iniciais?
O trabalho no Lar de  
S. Mateus tem superado 

as minhas expectativas iniciais. É um 
serviço extremamente dinâmico, sendo 
que actualmente considero que o mesmo 
beneficiaria de mais tempo para dar resposta 
às necessidades dos idosos e colaboradores. 

Quais os principais problemas do foro 
psicológico que se encontram neste tipo  
de Instituições?
O principal problema que surge à partida 
é o crescente número de demências e o 
agravamento das mesmas. Não sendo 
de descartar as alterações decorrentes 
da institucionalização, que contribuem 
para depressões, isolamento e até mesmo 
decréscimo cognitivo. A necessidade afectiva 
poderá ser igualmente um problema, sendo 
que aqui, o apoio dos próprios familiares é 
fundamental. As perturbações psiquiátricas 
também existentes, acabam por se tornar 
menos relevantes, comparativamente com 
os problemas trazidos pela imobilidade 
de pensamento. Este problema é muito 
característico desta faixa etária, e pode 
contribuir para o aparecimento e agravamento 
de demências, como por exemplo, a doença 
de Alzheimer.
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De que forma a sua intervenção pode 
minimizar esses problemas?
A melhor forma de contribuir para o 
envelhecimento activo e de “lutar” contra 
estes problemas passa pela postura dos 
profissionais. Deve-se dar primazia a uma 
relação empática e de escuta activa. A 
estimulação cognitiva é igualmente uma 
das intervenções. É a mais efectuada nesta 
faixa etária e cujos estudos e ensaios clínicos 
comprovam ser bastante eficaz. A atenção 
a pequenas coisas como providenciar um 
calendário que os permita situar no tempo, 
ou dar um livro para colorir a alguém que 
está desocupado, contribui para uma 
melhoria cognitiva, emocional e contribui 
para uma sensação de bem-estar físico. 
O serviço de Psicologia utiliza a sua 
metodologia que consiste em duas fases. 
Num primeiro momento é feita uma 
avaliação, caracterizada pela existência 
de uma entrevista clínica, observação do 
comportamento, testes psicológicos para 
avaliação do funcionamento cognitivo e 
emocional e ainda se efectua a avaliação 
das capacidades funcionais e de tomada de 
decisão e avaliação do risco (por exemplo, 
ideação suicida). O segundo momento 
consiste na intervenção propriamente dita 
através da psicoterapia e da estimulação 
cognitiva, por exemplo.

Como classifica o serviço prestado pelo 
Lar de S. Mateus?
Considero que o serviço no Lar de S. Mateus 
permite dar uma resposta adequada às 
necessidades dos utentes. É uma instituição 
com certificado de qualidade, com uma 
equipa multidisciplinar de colaboradores e 
focada na sua missão. Contudo, a instituição 
mantém pensamento critico e continua 
numa busca por uma evolução constante, 
de forma a tornar cada vez mais os seus 
cuidados numa referência nesta área. 
No serviço de Psicologia, tal como mencionei 
anteriormente, também existe margem de 
melhoria, com possibilidade de crescimento 
do serviço com a introdução de novas 
intervenções com maiores tempos de 
acompanhamento.

Visita à Falcoaria Real 
em Salvaterra 
de Magos – InterIPSS’s
Costuma dizer-se 
“não custa viver, custa 
é saber viver!”. 
A observação é fundamental 
nas nossas aprendizagens 
pois não só nos permite 
conhecer o meio que nos rodeia como também 
perceber as interações que nele ocorrem. 
A Falcoaria Real surge neste contexto, pois em 
tempos remotos, através da observação, 
o Homem foi-se apercebendo que os falcões 
e outras aves de presa eram excelentes 
caçadores inclusivamente de espécies com 
porte superior ao seu. 
Aqui estava uma oportunidade para beneficiar 
com a caçada daqueles animais, roubando-lhes 
a presa. Mas depressa o Homem percebeu que, 
se treinasse os falcões, teria excelentes aliados 
na caça de alimento.
Assim nasce esta relação homem-falcão e daí 
a falcoaria.
Foi esta estreita relação que despertou interesse 
entre as nossas Instituições e, por isso, no dia 17 
de julho um passeio de autocarro levou-nos até 
Salvaterra de Magos para visitar a Falcoaria Real. 
De caminho, dirigimo-nos a Almeirim onde 
abrimos apetite com as famosas “caralhotas”, 
azeitonas e enchidos grelhados, seguindo-se 

uma excelente “Sopa da Pedra” para o almoço.
Depois rumámos a Salvaterra de Magos, sendo 
recebidos na Falcoaria. 
Vários animais nos aguardavam, entre águias 
e falcões, grandes, pequenos, claros, escuros, 
machos ou fêmeas.
Através das explicações dos responsáveis da 
Falcoaria Real ficámos a conhecer inúmeras 
curiosidades relativamente a estas magníficas 
aves, visitámos os seus antigos ninhos e 
tivemos ainda a oportunidade de os ver voar.
Depois de um dia tão cheio foi o “regresso a 
casa” assimilando tudo que se viu e aprendeu.

Falcoaria Real
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Festa da Junceira 
– Lar e Comunidade
A Festa da Junceira, paredes 
meias com o Lar de S. Mateus, 
não passa indiferente aos 
nossos clientes, seja pela 
agitação envolvente, pelo 
maior número de familiares e 
amigos que os visitam ou pelo 
“barulho” noturno das bandas 
musicais. 
Mas como são só uns dias e os 
quartos estão virados para o 
lado contrário, tudo se passou.
A Procissão da Festa da 
Junceira é sempre um 
momento muito aguardado 
que envolve a participação 
dos nossos clientes, não só 
na preparação do andor e 
respetivas oferendas como 
também pela participação na 
mesma.
Nesse domingo, 21 de julho, 
o tempo estava quente e 
o percurso da procissão é 
longo e sinuoso, o que não 
foi impedimento para que a 
tradição fosse cumprida com 
a satisfação e orgulho do 
costume!
Depois, ao longo da tarde, foi 
assistir aos leilões dos andores 
e conviver com familiares e 
amigos!

Festa 
da Junceira Visita de jovens 

do Campo de Férias do 
Castelo do Bode – Lar
À semelhança do ano passado, 
um grupo de jovens do 
Campo de Férias de Castelo do 
Bode da EDP dedicou um dia 
das suas férias para conviver 

com os nossos idosos, 
conversando e fazendo alguns 
jogos de cartas e dominó. 
Foi no dia 19 de agosto.
A nossa professora de 
Gerontomotricidade veio 
pela tarde e aproveitou para 
promover um jogo de Bóccia 
envolvendo estes dois grupos 

Dia dos Avós – Lar 
O Dia dos Avós, comemorado 
a 26 de julho, é um 
acontecimento que nunca 
passa indiferente na nossa vida 
e na nossa Instituição.
Para comemorar este Dia dos 
Avós houve um pastel de 
nata, um miminho para os 
nossos queridos clientes, pilar 
do passado e sabedoria do 
presente.

Exposição de LEGO 
(Festa da Junceira) – Lar
Visitámos a exposição de LEGO 
que, uma vez mais, decorreu 
em simultâneo com a Festa da 
Junceira no edifício da Junta 
de Freguesia, uma iniciativa 
do nosso conterrâneo Mário 
Francisco, um apaixonado 
deste “brinquedo” que há 
décadas entusiasma desde 
crianças a adultos. 
Entre as várias e 
pormenorizadas construções, 
a destacar uma – o rosto 
da mãe do mentor desta 
exposição – uma bonita 
homenagem reproduzida em 
formato Lego!

numa atividade bastante 
divertida.
A jogar ou a falar, o mais 
importante é aprender, 
enriquecendo as experiências 
da vida de todos, mais ou 
menos jovens. 
Aos jovens que nos visitaram, 
o nosso bem hajam!
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Baile de Verão 
– Lar de 
S. Mateus, InterIPSS’s
Estando programada para 
a tarde do dia 27 de agosto 
a realização de um Baile de 
Verão, em que iríamos 
receber outras IPSS´s, 
havia que adornar a nossa 
Instituição a preceito. 
Os leques coloridos que 
sobraram da ornamentação 
do teto à entrada da 
Instituição pela altura 
da Festa dos Tabuleiros, 
serviram individualmente 
para identificar as mesas de 
cada Instituição. As flores e 
verduras, bem como restos 
de canas de outras atividades, 
compuseram originais arranjos 
que deram uma imensa graça 
às mesas.
Assim se prova que guardar 
o que não precisamos, a seu 
tempo poderá ter utilidade 
ou, como diz o ditado, “quem 
guarda, acha”.
Grandes laços brancos 
“presentearam” os pilares 

do átrio do Lar de S. Mateus 
e algumas Instituições 
trouxeram colares de flores 
e chapéus coloridos.
A boa disposição reinou 
tarde adentro com bailarico 
animado musicalmente pelo 
Márcio Cabral. 
Aos participantes foram 
distribuídas lembranças, 
diplomas sob a forma de 
pregadeira postos na lapela.
No final o esperado lanche 
convívio.

Ba
ile de VerãoAinda a Festa dos 

Tabuleiros
Visita aos Tabuleiros na 
Associação da Junceira
Depois da Festa, alguns dos 
nossos clientes visitaram os 
Tabuleiros que estavam em 
exposição na Associação da 
Junceira, transparecendo 
um misto de orgulho e 
curiosidade por tanto 
trabalho e arte. 
Ao longo de alguns 
meses as (os) junceirences 
materializaram a ideia 
confecionando as flores que 
deram corpo aos Tabuleiros 
nesta grandiosa Festa.
E o Lar de S. Mateus esteve 
lá representado. Para registar quando virem 
um vídeo da Festa: os nossos Tabuleiros 
constituíram o último par do desfile!
De facto, é motivo para nos orgulharmos por 
um trabalho criativo, surpreendente e bem 
empenhado em representação da nossa 
Junceira!  

Visita às ruas enfeitadas em Tomar
Um grupo do Lar de S. Mateus deslocou-se a 
Tomar para apreciar as ruas enfeitadas.
Encontraram a maravilha em formato de flor, 
numa fusão de cores, tamanhos e formas. 
Em trepadeira ou em arranjo, em coluna ou 
em tapete, dando forma a objetos, animais, 
personagens ou locais, foi alma tomarense!
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Comemorações do 40.º Aniversário da 
constituição da Associação “Lar de 
S. Mateus – Junceira” e 33.º Aniversário 
da inauguração do “Lar de S. Mateus” – 
ERPI, CD, SAD, Sócios, Familiares 
e Comunidade
No dia 14 de setembro comemorámos o 
33.º aniversário da inauguração do “Lar de 
S. Mateus” e início do seu funcionamento, bem 
como, o 40.º aniversário da constituição da 
Associação “Lar de S. Mateus – Junceira”.
As comemorações iniciaram-se, ao princípio 
da tarde, com a celebração da Eucaristia 
no átrio da Instituição, em memória dos 
Fundadores, Sócios e clientes já falecidos.
Na cerimónia estiveram presentes diversas 
personalidades convidadas, nomeadamente 
a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o 
Diretor do Centro Distrital da Segurança Social, 
o Presidente da União de Freguesias de Serra 
e Junceira, o Presidente da União Distrital das 
IPSS's de Santarém, representantes de outras 
Instituições congéneres e das Associações da 
freguesia, para além dos membros dos Órgãos 
Sociais do Lar de S. Mateus, Sócios, familiares 
e amigos da Instituição, colaboradoras e 
colaboradores e, naturalmente, os nossos 
clientes.

Na intervenção inicial, José Maia, Presidente da 
Direção, salientou o facto de, para além do 33.º 
aniversário da inauguração do Lar de S. Mateus 
e do início do seu funcionamento, estarmos 
também a comemorar o 40.º aniversário da 
constituição, em 1979, da Associação “Lar de S. 
Mateus – Junceira”, em que os seus promotores 
deram corpo à sua intenção de criar uma 
Instituição que pudesse cuidar dos idosos da 
freguesia da Junceira, ultrapassando a situação 
de vulnerabilidade em que se encontravam 
nessa fase da sua vida.
O Presidente da Direção salientou o esforço e 
empenho desses junceirences, parte deles já 
falecidos, para erguer esta Instituição, referindo 
que a melhor forma de lhes agradecer é “...
wcontinuar a sua obra garantindo que o Lar 
de S. Mateus continua fiel aos objetivos que 
presidiram à sua criação”.
Depois de expor alguns aspetos relativos 
à gestão da Instituição, nomeadamente à 
qualidade do serviço prestado, à situação 
financeira e à aplicação dos donativos mais 
significativos recebidos, o Presidente da 
Direção agradeceu a todas as pessoas e 
entidades que apoiam e colaboram com 
o Lar de S. Mateus, terminando com um 
agradecimento às nossas colaboradoras e 

Felizes 40.º e 33.º e Aniversários...
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colaboradores pelo seu empenhamento.
Seguiram-se intervenções do Presidente da 
União Distrital das IPSS's de Santarém, do 
Presidente da União de Freguesias de Serra 
e Junceira, do Diretor do Centro Distrital da 
Segurança Social e, a concluir, da Presidente 
da Câmara Municipal de Tomar.
Foram homenageados com a entrega 
de emblemas de prata os sócios que 
completaram 25 anos de associado e a nossa 
colaboradora Ana Maria Ferreira, Encarregada 
dos Serviços Gerais, que também completou 
25 anos de serviço no Lar de S. Mateus. 
Foi também homenageado o membro da 
Direção Vítor Silva que nos últimos 30 anos 
foi o responsável pela Contabilidade do Lar 
de S. Mateus, funções que exerceu 
graciosamente, sempre com elevada 
competência e dedicação. A entrega de uma 
lembrança foi a forma de materializar o nosso 
muito obrigado!
Depois o aguardado lanche, em que 
foram sopradas as velas e partido o bolo 
de aniversário, momento sempre muito 
aguardado.
Seguiu-se o convívio animado musicalmente 
por Sílvia Alcobia.

...da Associação/Lar de S. Mateus
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Filme “O Pátio das Cantigas” – Lar
Na manhã de 6 de setembro, uma sessão de 
cinema na nossa Instituição realizada, como 
se costuma dizer, com a “prata da casa”. 
No ginásio com muitas cadeiras, uma parede 
branca, um CD, um projetor de vídeo e um 
computador e estava montado o nosso 
cinema.
Desta vez, foi o já visto e revisto “Pátio das 
Cantigas”, comédia inesquecível, realizada por 
Francisco Ribeiro e interpretada por nomes 
como Vasco Santana, António Silva e Laura 
Alves. Verdadeira joia do cinema português 
que retrata a vida dum típico bairro lisboeta 
por ocasião das festas dos Santos Populares 
num enredo fabuloso, repleto de vida, 
aventuras, amores e desamores, sonhos, 
alegrias, com a graça posta nos costantes 
equívocos.
No dia anterior os nossos clientes e a nossa 
animadora confecionaram “mateusinhos” 
para servirem de “pipocas” naquela sessão 
cinematográfica.
Como não poderia deixar de ser, o agrado 
foi generalizado.

Visita à Praia Fluvial de Cardigos 
(Mação) – Lar e InterIPSS’s
Situada no concelho de Mação e nas 
proximidades da barragem de Vergancinho 
existe um pequeno paraíso balnear – a Praia 
Fluvial de Cardigos - eleita a estrela do Médio 
Tejo na categoria de Património Natural.
Em 17 de setembro, numa atividade conjunta 
com outras Instituições fomos conhecer 
este espaço magnífico onde passámos o 
dia. Instalámo-nos no parque de merendas, 
bem pitoresco e numa das churrasqueiras 
disponíveis confecionámos o nosso almoço.
Este espaço oferece condições de excelência, 
nomeadamente pelos bons acessos a pessoas 
com mobilidade reduzida, zonas verdes que 
contrastam com o azul da água, espelho do 
céu, numa piscina principal, outra secundária 
e ainda uma outra para crianças. Vimos 
também zonas com areia artificial e chapéus de 
colmo, áreas para acampar e um parque para 
autocaravanas. 

Depois de um passeio, molhar 
os pés e até um mergulho da 
animadora, fomos tratar do 
almoço – febras e entremeadas 
grelhadas, com batata, salada 
e uma generosa fatia de melão. 
Durante os grelhados houve 
tempo para confraternizar com 
as instituições que partilhavam 
grelhador connosco e com 
aquelas que por ali iam passando. Tivemos a 
ajuda preciosa de alguns dos nossos clientes 
nessas tarefas. 
Não tardou a deslocar-nos a um espaço de 
cafetaria que também lá existe, onde um dos 
nossos clientes insistiu em pagar os cafés. 
Pela tarde mais uns pés de molho e um 
mergulho, jogos de cartas e dominó, conversas 
cruzadas.
Depois do lanche, composto de bolo e sumo, 
foi o regresso, sereno, mas com vontade 
de voltar!

Praia Fluvial de Cardigos
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Peregrinação a Fátima 
– Lar
Local de culto privilegiado 
pelos nossos clientes e, por 
isso mesmo, Fátima é um 
destino de devoção que todos 
os anos tentamos incluir no 
nosso roteiro religioso.
Este ano foi no dia 25 de 
setembro.
A adesão à peregrinação 
a Fátima é sempre muito 
significativa e, por isso tivemos 
que alugar um autocarro e 
ainda utilizámos uma carrinha 
da Instituição por causa das 
cadeiras de rodas.  
Quando chegámos comemos 
umas bolachinhas e, depois 
da necessária “visita” ao WC, 
assistimos às celebrações 
religiosas no Santuário, 
colocámos velinhas e 
deixámos um bonito ramo de 
rosas e flores brancas.
Fizeram-se horas e lá fomos 
para o albergue onde estava 
combinado o almoço e onde 
também tomámos café. 

Antes do regresso ainda houve 
tempo para comprar algumas 
lembranças. Depois seguimos 
viagem com uma pequena 
surpresa. Passámos pelo 
Agroal.
Para alguns foi a primeira vez, 
para outros foi o relembrar 
de um espaço que agora 
oferece muito boas condições 
para uns mergulhos bem 
fresquinhos e terapêuticos, 
pois dizem que aquelas águas 
têm propriedades benéficas 
para quem sofre de problemas 
de pele.

Peregrinação a Fátima

Após lanche, foi oportunidade 
de um pequeno passeio a pé, 
ao qual nem todos aderiram. 
Começou, entretanto, 
a levantar-se um ventinho que 
convidou ao regresso em paz 
e serenidade.

Projeto “Mente Sã” 
da Biblioteca Municipal 
de Tomar – Lar e 
Biblioteca Municipal 
de Tomar
Depois de merecidas férias, 
em 19 de setembro foi 
retomado o projeto “Mente 
Sã”, uma parceria com a 
Biblioteca Municipal de Tomar.
Em tempo de vindima há 
sempre algo que falar.
E assim foi! Nesta sessão 
foi abordado este tema 
desencadeando uma série de 
histórias de tempos passados 
entre videiras e tradições que, 
apesar do grande trabalho 

que implicam, 
relembram amigos, 
família, lugares 
e muitos bons 
momentos!
Na sequência 
da conversa e 
aproveitando 
para trabalhar 
a “motricidade 
fina”, os nossos 
clientes realizaram 
um trabalho manual que envolvia fazer 
pequenos bagos de uva, folhas e, a partir 
daí, um bonito cacho. 
Foi uma obra de bom entretenimento!



Vindima – Lar
Em final de Verão e de uvas 
maduras, revivem-se práticas 
antigas muito apreciados entre 
os nossos clientes. A altura da 
vindima lembra prosperidade, 
convívio e boas tradições.
Um pequeno grupo dirigiu-
se a uma vinha local e 
quando viram os canecos, as 
tesouras e as uvas, a vontade 
“apertou” de tal ordem que, 
instintivamente, as mãos 
agarraram os apetrechos e 
lançaram-se às videiras.
De seguida outro desafio: 
trazer toda a gente de volta à 
Instituição, pois a vontade de 
ficar era muita!
A repetir no próximo ano! 

A Vindima Festas da Freguesia

Almoços de Convívio – Festas do Poço 
Redondo e Fonte de D. João – Lar e 
Comunidade
Todos os anos os clientes da nossa Instituição 
são gentilmente convidados a participar nos 
almoços-convívio nas festas dos lugares onde 
nasceram e/ou foram residentes, revivendo a 
sua terra e os amigos.
De novo, este ano as Comissões de Festas 
do Poço Redondo e de Fonte de D. João 
formularam convites para a presença do Lar de 
S. Mateus.
Este ano, na Fonte de D. João foi adquirida em 
leilão uma bicicleta estática a qual foi depois 
oferecida ao Lar de S. Mateus, juntando-se às 
duas já existentes na Instituição. 
Muito obrigado!

Peditórios para as Festas da freguesia: 
Junceira, Poço Redondo 
e Fonte de D. João

Anualmente somos visitados por grupos 
que se organizam para o peditório anual das 
suas Festas.
O objetivo é angariar mais alguns fundos 
para patrocinar o grande evento da terra. 
O Lar de S. Mateus também quer e gosta 
de ajudar e por isso é com muito gosto que 
recebemos estes animados grupos 
oferecendo o nosso contributo.
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Festas de aniversário 
de Colaboradoras(es)
Também mensalmente 
cantamos os parabéns às 
colaboradoras(es) do Lar de 
S. Mateus que fazem anos 
nesse mês.
Este é um momento de salutar 
convívio entre todos!

ATIVIDADES 
PREVISTAS 

PARA 4.º TRIMESTRE 
DE 2019

OUTUBRO
Dia Internacional do 

Idoso e da Música, 
Ferreira do Zêzere

– Lar, InterIPSS´s 
e Rede Social;

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

S. Cristóvão 
– Lar e InterIPSS’s;

Procissão de Santa Iria 
– Lar

– Confeção e troca  
dos Bolinhos

– Lar e Área infantil;

NOVEMBRO
Magusto 

– Lar e Área infantil;
S. Martinho, 

Centro Social e Paroquial 
da Serra

– Lar e InterIPSS's;
Feira do Marmelo e da 

Abóbora, Tomar
– Lar  e Comunidade;

DEZEMBRO
Dia 7 – Festa de Natal 

da Instituição 
– Lar, Familiares 
e Comunidade;

 Festa de Natal da Área 
Infantil 

– Lar e Área Infantil 

SEMANALMENTE:
Missa às quintas-feiras 

– Lar e Paróquia da Junceira
Jogos, Trabalhos 

Manuais, Adivinhas...
– Lar

MENSALMENTE:
Festa de Aniversário – Lar

Projeto “Mente Sã” 
– Lar e Biblioteca de Tomar

Comemoração de Aniversário Surpresa
Familiares da nossa cliente Sra. Ilda Gonçalves 
surpreenderam-na no dia do seu 83ºaniversário, 
trazendo um bolo para juntos lhe cantarmos os 
parabéns. Entre filhos, nora, genro, bisneta, restantes 
clientes e colaboradores, sem dúvida este foi
um bonito e comovente momento.Br
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Caracóis ao Lanche – Lar
Um dia, um lanche diferente 
surpreendeu os nossos 
clientes.
Caracóis e cerveja, petisco e 
bebida para quem quis, mas 
com a devida medida!
Agradável surpresa que teve 
este ano repetição e que 
para o ano se coma e beba 
novamente!.

Chá – Lar
Uma cliente da nossa 
Instituição ofereceu chá de 
Lúcia-Lima.
Em conjunto apanhámos e 
em conjunto desfolhámos a 
planta do chá. Esta atividade 
não só ocupou os nossos 
clientes como se traduziu na 
preparação de um produto 
que todos apreciam e bebem 
todas as manhãs

...a Passear, 
aos pares!

Mandalas Parabéns...



JULHO

parabéns a Você...
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AGOSTO

António José 
Francisco Gomes

08/08/1955

Irene da 
Conceição Cartaxa

02/08/1934

Ilda Garcia Rosa 
Gonçalves
05/08/1936

Cândida Maria 
José

10/08/1930

José Antunes 
Lopes 

10/08/1940

Brígida Grácio 
de Sousa

25/08/1931

António 
Duarte 

30/08/1932

Diotela Maria 
Nunes 

04/07/1925

Glória Maria 
Lourenço 

28/08/1938

Vitória Maria 
Duarte

05/07/1932

Cidalina 
Maria 

25/07/1932

Maria Amélia 
Moura

28/07/1933

Maria Manuela 
de Jesus Gomes 

António 
15/09/1956

Irene Varela 
Ferreira Damas

28/09/1942

Felismina 
Jesus 

08/09/1926

Catherine 
Macfarlane Sens 

06/09/1947

SETEMBRO

José Rosa 
Claro

18/09/1925

Laura 
Alface 

Antunes
05/08/2019

Irene 
da Conceição 

Cartaxa 
25/07/2019

Maria 
Fernanda 
Cardoso 

Lopes 
00/07/2019

Carminda 
de Jesus 

Rodrigues 
29/07/2019

BENVINDAS
AO LAR DE S. MATEUS
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Valentim Vieira 
Mineiro

21/09/1932

Maria Fernanda 
Cardoso Lopes

21/09/1932

Auditoria 
de Acompanhamento 
da Certificação do Sistema 
de Gestão da Qualidade
Conforme previsto, realizou-se nos 21 
e 22 de agosto, a primeira Auditoria de 
Acompanhamento da Certificação do 
nosso Sistema de Gestão da Qualidade 
(norma NP EN ISO 9001:2015) e 
Manuais de Avaliação da Qualidade 
(nível C) para as 3 Respostas Sociais, 
a cargo da entidade certificadora (SGS).
À semelhança do que aconteceu 
há um ano atrás com a Auditoria 
de Certificação, todos os processos 
associados à Instituição e ao serviço 
prestado, foram revistos à luz dos 
documentos normativos acima 
referidos.
O resultado da Auditoria foi muito 
positivo, conforme o respetivo 
relatório, evidenciando vários pontos 
fortes da Instituição, tais como: 
“o envolvimento e empenhamento 
dos colaboradores nas boas práticas 
e metodologias do Sistema de 
Gestão...”, “a motivação, competência 
e profissionalismo de todos os 
colaboradores”, “o acompanhamento 
e a relação de proximidade com os 
clientes em todas as respostas sociais” 
e “as infraestruturas disponíveis 
e adequadas ao desenvolvimento 
dos serviços”.
Mas, porque nem tudo é perfeito, 
foram também apontadas algumas 
“não conformidades menores”, 
que já se encontram corrigidas, ou 
em vias de resolução, bem como 
algumas sugestões de melhoria que, 
naturalmente, irão ser acolhidas.
É com muita satisfação que verificamos 
os resultados positivos do contínuo 
esforço para melhoria da qualidade 
do serviço prestado, confirmados por 
entidade independente e à luz de 
normativo tão exigente.

Simulacro 
de Incêndio – ERPI, CD, Colaboradores do Lar 
de S. Mateus, Proteção Civil e Bombeiros
Uma das obrigações do Plano de Segurança e 
Evacuação e, naturalmente, do Sistema de Gestão 
de Qualidade é a realização anual de um simulacro 
cujo objetivo é preparar e testar a prontidão dos(as) 
nossos(as) colaboradores(as) no combate inicial e 
evacuação em segurança caso ocorra uma situação 
real de emergência, como por exemplo um incêndio.
Com esse propósito, na manhã do dia 19 de agosto, 
ocorreu nas nossas instalações um exercício de 
evacuação parcial das instalações, quando soou o 
alarme da Central Automática de Deteção de Incêndio. 
O “foco do incêndio” teve origem na cozinha e, quando 
soou o alarme da Central Automática de Deteção 
de Incêndio, as nossas colaboradoras procederam 
à evacuação das salas de refeições e de estar, o que 
ocorreu sem incidentes e cumprindo os procedimentos 
previstos, reunindo no “ponto de encontro” 
os utentes evacuados.
Tal como definido nas instruções de segurança, o “foco 
de incêndio” foi rapidamente dominado através da 
aplicação da “manta corta fogo” colocada na cozinha.
No final, uma salva de palmas pelo sucesso da operação 
e regresso à normalidade. 
O exercício foi supervisionado pela responsável da 
Divisão de Proteção Civil Municipal e pelo Comandante 
dos Bombeiros Tomar que procederam aos formalismos 
necessários para a sua validação.

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.
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