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O final de um ano e início 
do seguinte é um período em 
que empresas e associações 
andam num frenesim de ela-
boração de planos de ativi-
dades e orçamentos, encerra-
mento de contas, orçamentos 
retificativos e relatórios de 
atividades. Tudo para cumpri-

mento das diversas obrigações a que legalmente 
estão obrigadas, não só para com o Estado, mas 
também para os seus acionistas ou, no caso das 
associações, para os seus sócios. É também assim 
no Lar de S. Mateus.

Este é também um período de reflexão sobre o 
ano que se encerra e o que se perspetiva para o 
ano que se inicia.

Invariavelmente, a questão financeira está no 
topo das reflexões, como não poderia deixar de 
ser.

Uma notícia do jornal “O Mirante” de há pou-
cos dias, referindo-se à homília de Ano Novo, 
trazia como título “Bispo de Santarém alerta para 
dificuldades económicas das IPSS”, o que significa 
que o senhor Bispo de Santarém, está muito bem 
informado sobre as dificuldades financeiras que 
enfrentam muitas IPSS’s. De facto, infelizmente 
assim é. Provavelmente, neste momento, serão já 
mais de 50% as Instituições em dificuldades, algu-
mas delas em dificuldades muito graves.

Felizmente, não é esta a situação do Lar de S. 
Mateus porque dispomos de uma “almofada fi-
nanceira” que nos permite não ter preocupações 
imediatas. Mas também é certo que os resultados 
negativos que vimos acumulando nos últimos 
anos, incluindo no passado 2019, vão consumin-
do a tal “almofada financeira”.

Qual a justificação para esta situação? A expli-
cação é simples: os custos vêm aumentando a um 
ritmo superior às receitas. E porquê?

editorial entrevista
Maria Helena 
Governo
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Idade: 55 Anos
Entrada no Lar S. Mateus: 
7 de Janeiro de 1997

Como conheceu o Lar e o que a 
levou a integrar a Instituição?
Sou natural de S. Pedro e a 
Junceira ficava a pouco mais de 
5Km. O Lar de S. Mateus não me 
passava indiferente pois sempre 
tive muito boas referências.
Trabalhei numa Instituição semelhante, também 
na área da cozinha. Soube que o Lar de S. Mateus 
estava a precisar de funcionária e como a Diretora 
Técnica da altura teve conhecimento que eu estava 
desempregada, ligou-me a perguntar se eu estaria 
interessada. E assim foi, vim substituir a baixa de 
uma colega que estava grávida e aqui fiquei.

Sempre trabalhou na área alimentar?
Não. Antes trabalhei numa fábrica de 
equipamentos de automóveis, mas que ficava 
um pouco longe da minha área de residência. 
Entretanto, surgiu a oportunidade de ir para mais 
perto de casa. Por outro lado, também me senti 
desafiada pois iria trabalhar na área alimentar de 
um Lar, muito diferente do que fazia até à data, o 
que me agradou.

Qual o trabalho que desenvolve no Lar de S. 
Mateus e como o analisa?
Sou a Encarregada da Cozinha. Costumo dizer que 
trabalhar numa cozinha não é só “pôr os alimentos 
para a panela”. O antes, o durante e o depois tem 
muito que se lhe diga. O facto de desempenhar a 
função de Encarregada da Cozinha ainda me dá 
responsabilidades acrescidas em toda a gestão 
diária que envolve uma média de 130 refeições.
É necessário acautelar as condições de 
confeção, gerir as quantidades, efetuar todos 
os registos necessários e fazer um conjunto de 

verificações para que tudo ocorra no tempo 
previsto e respeitando as exigências impostas, 
nomeadamente quanto à segurança alimentar. 

Por exemplo apesar de contar 
com o apoio da Nutricionista, 
a elaboração das ementas 
nem sempre é tarefa fácil, pois 
têm que ser equilibradas e 
diversificadas.
À parte desta função, quase 
como uma ramificação, 
asseguro ainda o serviço do Bar.

Que dificuldades encontra no 
dia a dia para o cumprimento 
das normas e obrigações 
legais?
Não se trata bem de 
dificuldades, mas as normas 
e obrigações a que estamos 

obrigados são muitas, o que se compreende 
porque a área alimentar é muito sensível e de 
grande responsabilidade. São as normas do HACCP 
(Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos), 
as normas da Certificação da Qualidade, etc. e tudo 
tem que ser registado.
Todos os dias trabalhamos em coisas que fazemos 
poucas vezes e noutras que fazemos regularmente. 
As tarefas repetitivas vão-se ajustando, procurando 
sempre melhorá-las a cada dia. As novas, 
implementam-se consoante as orientações que 
vamos recebendo do HACCP, da Nutricionista, de 
formações que realizamos, das auditorias a que 
vamos sendo sujeitos e também da nossa própria 
experiência. Por exemplo, em termos de registos 
criámos uma base de dados que permite um 
acompanhamento diário da nossa logística. 
Nem sempre tudo corre de feição, mas quando 
algo está mal, corrige-se.
Certamente que quantidade de refeições 
servidas implica um grande controlo na área do 
aprovisionamento dos produtos alimentares.
Tal como disse anteriormente, o número de 
refeições diário é grande o que implica ter uma 
noção muito aproximada das quantidades 
necessárias de cada produto, para que a respetiva 
encomenda seja correta. O registo diário no 
programa dá-me a noção do stock e também 

(continua na pág. 19)
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Os custos da Instituição são maioritariamen-
te – cerca de 65% – referentes a “pessoal”, valor 
que tem vindo a aumentar devido às atualizações 
anuais do salário mínimo que implicam a atualiza-
ção dos restantes salários. Neste ponto, para que 
não existam dúvidas, é necessário referir que não 
podemos estar mais de acordo com a justeza des-
tas atualizações salariais.

As receitas têm, fundamentalmente, duas pro-
veniências: A Segurança Social por via dos Acor-
dos de Cooperação e os nossos Clientes e familia-
res. Não existem outras receitas regulares.

E é aqui que está o problema! A comparticipa-
ção da Segurança Social tem vindo a desvalorizar-
-se progressivamente por não acompanhar a evo-
lução dos salários. Essa comparticipação que já 
foi da ordem de 50% dos custos, atualmente em 
pouco ultrapassa os 30%.

Também neste aspeto não nos iludamos com 
as notícias que anualmente referem os milhões 
que o Estado dá às IPSS’s. É que, feitas as contas, 
cerca de 60% desse valor regressa ao Estado por 
via dos impostos e taxa social única a que estamos 
sujeitos.

É, pois, necessário que a CNIS – Confederação 
Nacional das Instituições de Solidariedade, que 
representa as IPSS’s nas negociações com o Go-
verno, seja mais enérgica nessas negociações no 
sentido de exigir a justa compensação pelo traba-
lho das IPSS’s. É isso que, com outras Instituições, 
temos feito sentir junto da União Distrital de San-
tarém que sabemos estar a trabalhar no sentido de 
levar essa exigência à CNIS com dados concretos.

Neste início de 2020, fazemos votos para que o 
Novo Ano seja vivido com saúde e concretize os 
nossos desejos, senão todos pelo menos os mais 
importantes.

José Maia
Presidente da Direção
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Dia do Idoso

Dia
da Alimentação
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Dia Internacional 
do Idoso – InterIPSS’s
Comemorou-se no dia 1 de 
outubro o Dia Internacional 
do Idoso, Este ano as 
comemorações em que 
participamos decorreram 
em Avecasta – Ferreira do 
Zêzere, mais propriamente na 
Associação daquela localidade, 
juntando um grande grupo 
sénior, oriundo de diversas 
IPSS’s. 
O nosso grupo partiu logo 
pela manhã rumo à Igreja 

das Areias onde se celebrou 
a Eucaristia. Daí seguimos 
para a Associação de Avecasta 
para dar continuidade às 
festividades. Foi também 
neste local que se fizeram as 
refeições.
Na animação musical esteve 
Élsio Nunes e houve bailarico 
animado, dançando-se em 
“comboio”, com ou sem par 
e claro com a alegria de 
sempre... 
No final, foram sopradas as 
velas dum bolo alusivo a esta 
tão importante data.

Dia Mundial 
da Alimentação 
– Lar e a Área Infantil 
A comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
determinou que 
preparássemos um conjunto 
de gelatinas coloridas, de sabor 
a pêssego e a morango, com e 
sem frutas. Foi curioso perceber 
que havia quem nunca tivesse 
feito esta simples sobremesa e 
outros que há muito tempo a 

não faziam. Escusado será dizer 
que o espaço ficou em modo 
“melaço”, com gelatina dentro e 
fora dos recipientes.
Ora estava tudo a postos para 
o grande dia, festejado a 16 de 
outubro. 
Várias crianças do Jardim 
Escola deslocaram-se à nossa 
Instituição, entregando 
gelatinas e, pela tarde, também 
os alunos da Escola Primária 
trouxeram igualmente 

gelatinas e um cartaz contendo 
a roda dos alimentos bem 
como vários conselhos em 
formato de poema com três 
quadras:

Da roda dos alimentos
De tudo devo comer 
E antes das refeições
A água eu vou beber!

Gosto muito de legumes
Arroz, massa e feijão
Das gorduras e do açúcar
Não abuso, ai isso não! 

Eu como frutos maduros
Leite, carne, peixe e pão
Como bem, não como muito,
Vario a alimentação!

Como agradecimento 
destas visitas oferecemos 
frutas diversas, sendo muito 
gratificante perceber quão 
felizes ficaram as nossas 
crianças, alegria transmitida aos 
nossos utentes.
Ainda na continuação do Dia da 
Alimentação, no dia seguinte 
ocorreu nova atividade, agora 
na Escola Primária, para a qual 
fomos convidados a assistir e 
participar. Num grande lençol 
foi desenhada a roda dos 
alimentos e numa bancada de 
apoio foram colocados vários 
alimentos constituintes da 
mesma.
Colocou-se o lençol no chão e 
o desafio passava por colocar 
os vários alimentos no sítio 
correspondente da roda dos 
alimentos. 
Atividade muito divertida e 
com uma componente prática 
que permitiu relembrar e 
cimentar conhecimentos 
bem úteis a uma alimentação 
equilibrada.
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Passeio no Barco São 
Cristóvão – InterIPSS’s
No dia 15 de outubro, 
estivemos com outras IPSS’s 
no já habitual passeio no 
barco São Cristóvão pela 
Albufeira do Castelo do Bode,
Felizmente, quando acontece 
este passeio temos tido uma 
grande sorte com o tempo e Feira de Santa Iria 

– Procissão 
– Lar e Comunidade
Estava um domingo gelado 
neste dia 20 de Outubro, mas 
abençoado pela Procissão de 
Santa Iria. 
Prática religiosa tomarense 
cujo auge ocorre na Ponte 
Velha com o lançar das 
pétalas no rio Nabão. Para 
além da ponte, que estava 
repleta de gente, era também 
possível verem-se pessoas nas 
margens do rio assistindo à 
cerimónia numa perspetiva 
diferente, mas seguramente 
com a mesma devoção.
Um pequeno grupo de nossos 
utentes fez também cumprir 
a tradição lançando pétalas 
de flores e não tardou que o 
Nabão se enchesse de cor pelo 
imenso manto de pétalas que 
o cobria.

Passeio de Barco 
desta vez a sorte repetiu-se. 
Soalheiro, temperatura amena 
e pouco vento.
Paisagens magníficas, um 
verde na encosta que se 
refletia nas águas calmas e 
límpidas do Zêzere.
Como sempre foi uma 
atividade em conjunto com 
outras Instituições, convívio 
que junta um grande grupo 
sénior e reúne familiares e 
amigos que se encontram 
nas diferentes Instituições, 
refletindo-se num saldo 
emocional sempre muito 
positivo.
Entre bailarico, jogos de 
cartas, conversas paralelas, foi 
um belo convívio.

Como o 
passeio 
acabou cedo, 
ainda fomos 
até ao Lago 
Azul, onde 
lanchámos. 
Por ali 
circulava um 
gatinho bebé 
que acabou 
também 
por lanchar 
connosco!

Santa 
Iria

Confeção e Troca dos 
Bolinhos dos “Santos” 
– Lar e Área Infantil
No final do mês de outubro, 
este ano no dia 30, juntaram-
se crianças e utentes, 
arranjaram-se os ingredientes 
e, com vontade de cozinhar, 
amassaram-se os bolinhos dos 
Santos.
Antecipadamente, as crianças, 
a Junta de Freguesia, o Lar de 
S. Mateus e a Associação de 
Pais organizaram-se para que 
cada um contribuísse com 
os ingredientes necessários 
para esta receita divinal: frutos 
secos, mel, farinha, açúcar, 
batata cozida, leite, canela, 
ovos e muita sabedoria e amor.

Bolinhos...
Tudo misturado e amassado, 
crianças em fila, pequenas 
bolinhas. Os nossos utentes 
concluíram o trabalho 
pincelando-as bolinhas 
e depois um forno bem 
quentinho cozeu as broas 
que foram posteriormente 
repartidas por todos. E que 
boas estavam!
No dia seguinte, em gesto 
simbólico, as crianças vieram 
até ao Lar, vestidas para o 
“Halloween” e fizeram a troca 
dos bolinhos. 



8

São
Martinho
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“São Martinho” – Escola 
Primária e Jardim de 
Infância da Junceira 
– Lar e Área Infantil
No São Martinho, assam-se as 
castanhas e prova-se o vinho!
É uma tradição cumprida 
anualmente pelos nossos 
utentes e crianças da Escola e 
Jardim de Infância da Junceira 
e que já tem o seu preceito. 
Este ano como o tempo estava 
chuvoso e frio, foi necessário 
ajustar o local e forma de 
confeção – a atividade 
decorreu nas instalações do 
Jardim de Infância e se nos 

Projeto “Mente Sã” 
–  Biblioteca Municipal de Tomar – Lar 
Mensalmente a Biblioteca Municipal de Tomar 
vem até nós como projeto “Mente Sã”.
Na primeira sessão deste trimestre, realizada 
em 11 de outubro, o tema foi “Pão é Vida” em 
alusão ao Dia Mundial do Pão que se comemora 
a 16 de outubro. 
O pão é um alimento muito apreciado em todos 
os cantos do mundo, podendo encontrá-lo 
em todas as refeições adaptando-se ao doce e 
ao salgado num sem fim de variedades desde 
trigo, centeio, milho, espelta, alfarroba, etc.  Com 
um custo acessível é sem dúvida um elemento 
chave da nossa alimentação diária. 
Começaram por contar a história “O ciclo do 
pão” de Cristina Quental e Mariana Magalhães, 
relembrando a sua confeção, truques, rezas e 
tradições.
O Sr. António, padeiro de profissão mas já na 
reforma, aceitou o convite para participar nesta 
atividade e nada melhor que um padeiro para 
atestar e testar a receita. Para o efeito trouxe a 
farinha, o fermento e o sal. Nós só tivemos de 
contribuir com a água quente.
Durante a atividade cada ia dando o seu palpite, 
ou porque o pão estava mal tapado, ou porque 
a água quente não faria qualquer diferença pois 
meia hora seria insuficiente para a massa estar 
levedada, ou porque se podia usar outra farinha 
e claro, quando passámos para o campo das 
superstições, um sem fim de coisas engraçadas... 
imagine-se por exemplo, havia até quem 
pusesse o pão debaixo da cama!
Com tudo isto o tempo passou e a massa 
levedou. Os nossos utentes fizeram então 
bolinhas que depois foram para ao forno. O 
resultado foi um espetáculo, pão fofo mas 
com crosta estaladiça e um cheirinho que até 
apetecia!
O almoço ficou mais apetitoso, não porque não 
costume ter pão, mas porque este foi feito com a 
ajuda de todos!
Na segunda sessão deste trimestre, realizada a 
18 de novembro, abordou-se o Dia Mundial da 
Bondade celebrado a 13 de novembro.

Esta atividade 
procurou realçar 
sentimentos 
que devem estar 
presentes um pouco 
pelo nosso dia a 
dia, seja a bondade, 
o carinho e a 
compaixão pelo próximo. É muito importante 
promover este tipo de emoções pois são elas a 
“saúde” das relações interpessoais, um simples 
abraço, um sorriso ou um obrigado, poderão 
fazer toda a diferença para aqueles com quem 
nos relacionamos.  
Na terceira sessão do projeto “Mente Sã”, 
realizada a 6 de dezembro, fomos até ao 
auditório da Biblioteca Municipal de Tomar onde 
assistimos à “Festa dos Afetos”, na comemoração 
do encerramento dum excelente ano de “Mente 
Sã” e, simultaneamente, votos para festas felizes.
Esta atividade juntou e proporcionou um 
pequeno convívio entre os vários utentes das 
Instituições abrangidas por este projeto. No final 
foram apresentadas algumas das fotografias 
tiradas ao longo do ano, depois a atuação do 
CIRE e por fim um lanche.

outros anos as castanhas 
assavam na caruma, este ano 
o forno teve de desempenhar 
essa função. No entanto, estas 
alterações não interferiram na 
alegria e no bom convívio que 
aconteceu a 11 de novembro, 
brindando-se com groselha e 
comendo as castanhas.

“São Martinho” – Lar 
de Nossa Senhora da 
Purificação  – InterIPSS’s
Este ano o São Martinho 
entre IPSS’s aconteceu no 
Lar da Serra no dia seguinte 
à comemoração do respetivo 
dia.
Várias foram as IPSS’s que 
participaram neste encontro e 
o espaço destinado a esse fim 

estava preparado e decorado 
com muito gosto e bem a 
propósito. Sentia-se Outono, 
sentia-se São Martinho, a 
temperatura ambiente estava 
acolhedora e o bailarico 
animado musicalmente pelo 
“Nuno Ricky” pôs toda a gente 
a dançar. Foi muito divertido. 
As crianças da área escolar 
da Serra também estiveram 
presentes e a interação foi 
fantástica.
Na mesa serviram-se 
“jaquinzinhos”, salgadinhos, 
tremoços, azeitonas, 
castanhas assadas e cozidas e 
arroz doce. Que maravilha!
Para selar esta atividade foram 
distribuídos diplomas de 
participação.

Mente Sã
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Festa do Marmelo – 
Mercado Municipal 
Tomar – Lar e outras 
Instituições 
A preparação para esta feira 
envolve antecipadamente 
tempo e dedicação.  
Numa primeira fase houve 
que colher a matéria prima 
– os marmelos – na quinta 
do nosso Diretor Geral, com 
a preciosa ajuda dos nossos 
clientes. Ora entre a apanha 
dos marmelos foi-se provando 
as “esgalhas” que ficaram da 
vindima e que docinhas elas 
eram! Passeámos também 
pelos castanheiros, com 
“o olho” nas castanhas que 
poderiam servir para a 
atividade seguinte.
A abóbora também foi 
matéria prima, em parte 
colhida e oferecida por nossas 
colaboradoras. 
Numa segunda fase e já no Lar 

de S. Mateus limparam-se 
e cortaram-se os marmelos 
e a abóbora, destinando-se 
a sua confeção, em parte 
para doce, outra para 
marmelada, licores, doçaria 
diversa e ainda alguns 
salgados como os rissóis de 
abóbora. Mesmo bons!
Chegado o grande dia, 
sábado, 16 de novembro, 
pela manhã cedo, com 
todos os produtos para a 
venda e ainda outros para 
decoração lá fomos até ao 
local da feira, na tenda do 
mercado em Tomar.
Começámos por arranjar 
a nossa banca, dispondo 
alimentos e bebidas, 
compondo-a com algumas 
coisas que levámos para 
enfeitar, nomeadamente 
abóboras de cores e formatos 
diferentes, a roda duma 
carroça, verdura e outros 

apetrechos que conferiram 
um aspeto castiço à nossa 
banca.
Os nossos utentes foram pela 
manhã e lá almoçaram do 
nosso menu: sopa, bifana, 
doce e café.
Ao longo do dia pudemos 
assistir a uma exibição de 
ginástica acrobática do 
Ginásio Clube de Tomar, 
danças do CIRE, danças 
medievais e a atuação 
do Rancho Folclórico e 

Visita do “Rotary Club de Odivelas”
No final do dia quando chegámos ao Lar 
vindos da Feira do Marmelo, tivemos uma 
surpresa muito agradável.
Um grupo de rotários do “Rotary Club 
Odivelas”, que incluía dois nossos 
conterrâneos, veio passar o dia à Junceira e no 
final da tarde veio visitar-nos, sendo recebidos 
pelo Presidente da Direção e outros diretores.
Trouxeram alguns instrumentos musicais, 
tocaram e cantaram músicas conhecidas 
para os nossos clientes. Foram momentos de 
grande animação. Bem hajam!
Em jeito de recordação deixaram um 
galhardete do seu clube rotário com 
assinaturas dos presentes.
Todos adoraram 
esta visita e 
esperamos que 
se repita muitas 
vezes!
O “movimento 
rotário” é uma 
organização 
mundial, não-
governamental 
e de voluntários 
que tem como 
objetivos gerais 
a promoção 
da paz, a 
educação 
e o serviço 
humanitário.

Etnográfico de Alviobeira e 
ver as duas estátuas vivas que 
representavam um dia de 
mercado.
Este ano fomos contemplados 
em sorteio com um vale 
de 100€ em compras no 
Intermarché. Que sorte! 
Para o ano lá estaremos 
novamente!

10
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Festa de Natal – ERPI, CD, SAD, 
Familiares e Comunidade
A Festa de Natal no Lar de S. Mateus é um 
acontecimento muito apreciado entre todos. 
Direcionada para a família, esta festa que este 
ano se realizou a 7 de dezembro, encerra o 
ano com o espírito em comunhão de alegria, 
afeto, união, laços da família que se tem mas 
também daquela que se cria. 
E é tão bom perceber que nas coisas 
simples estão os grandes momentos, doces 
recordações.
A festa teve início pelas quatro da tarde, os 
familiares e convidados foram chegando 
tomando o seu lugar.
As crianças da nossa área escolar não 
tardaram a proporcionar a primeira atuação 
do cartaz, interpretando músicas que 
enterneceram todos os presentes. No final 
foi entregue uma prendinha a cada um para 
agradecer e marcar este dia.
Para animar a nossa tarde tivemos a Sílvia 
Alcobia, já habitual nos nossos convívios, que 

É Natal, é Natal...
foi acompanhando os 
momentos com
a sua bonita música. 
O envolvimento de 
todos nesta festa era 
bem visível, entre 
danças e boas conversas 
o convívio aconteceu.
Fez-se hora da entrega 
das lembranças 
natalícias. A todos os 
clientes, colaboradores 
e membros dos 
órgãos sociais do Lar 
de S. Mateus foram 
distribuídos presentes, 
numa azáfama em que 

todos participaram, entregando e recebendo. 
Uma partilha que se vivencia intensamente.
Depois, porque o apetite já apertava, deu-se 
início ao lanche, continuando o convívio 
entre todos. 

...é Festa vivida em Família
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Jantar de Natal – Membros dos Corpos 
Sociais e Colaboradores
Anualmente, os Membros dos Órgãos 
Sociais e Colaboradores do Lar de S. Mateus 
confraternizam num jantar de Natal que, 
este ano, aconteceu a 13 de dezembro, nas 
instalações da Instituição.
São sempre momentos muito agradáveis que 
aproximam quem diariamente dá o seu melhor 
pela nossa Instituição. 
Antes e após o jantar, um bocadinho de música 
lançou uns pares à dança e, inesperadamente, 
duas colaboradoras improvisaram um enredo 
teatral em torno duma cuidadora e dum idoso 
numa aflição tremenda para ir ao WC. 
Muito divertido!
Aconteceu a habitual e prolongada troca de 
prendas, em que cada um trouxe uma para 
ser sorteada entre os restantes. A cada prenda 
entregue, logo aberta e exibida, eram lançados 
divertidos comentários. 
Este ano o Diretor Geral teve direito a 
um presente especial oferecido pelas 
colaboradoras, foram muitas caixinhas 
de bombons, tantas que encheram um 
grande caixote. Para acompanhar e em 
complemento a esta magnífica lembrança, 
teve um “kit diabético” para atenuar possíveis 
efeitos secundários pelas naturais oscilações 

de glicémia. Em caso de SOS, ficou a 
recomendação de ligar às colegas. 
Bem! No que se refere aos muitos chocolates, 
nos dias seguintes verificou-se uma partilha 
generosa entre colaboradoras e utentes! 
O convívio e descontração imperaram, mas 
houve ainda tempo para algumas palavras 
de agradecimento e incentivo às nossas 
colaboradoras por parte da Direção.
No final, a cada colaboradora foi oferecida uma 
rosa, como reconhecimento pelo seu trabalho 
e voto de Boas Festas!
No final e apesar de já não ser muito cedo, 
todos se lançaram aos trabalhos de limpeza e 
arrumação da sala de refeições para que, no 
dia seguinte, o serviço de pequeno almoço aos 
nossos clientes decorresse com toda 
a normalidade.

Confraternização Natalícia
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Maria da Natividade 
Gama

13/10/1923

Maria José 
Baptista

novembro

OUTUBRO

BENVINDAS AO LAR DE S. MATEUS

Luzia da Conceição 
11/10/1931

Maria Celeste 
Fernandes
novembro

José Rosário 
Fernandes 
31/10/1944

Júlia Rosalina
Rodrigues Real

dezembro

João Manuel 
dos Santos 
4/12/1948

Francelina de Jesus 
Carvalho Antunes 

3/12/1950

Maria da Conceição 
Rito 

8/12/1955

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

Ludovina Henriques 
Morgado
4/10/1929

Deonilde Assunção 
Coelho

novembro

Conceição Maria 
Gaspar

novembro

Carlos Pereira
Marques 

10/12/1963

Emília Rosa Ribeiro
20/12/1930

Policarpo Maria 
Curado 

15/12/1934

DEZEMBRO

parabéns a Você...
Festas de aniversário 
dos Clientes e das 
Colaboradoras
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.
Também mensalmente 
cantamos os parabéns às 
colaboradoras(es) do Lar de S. 
Mateus que fazem anos nesse 
mês. Procuramos que este 
seja um momento de salutar 
convívio entre todos!
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Bons Momentos...

Agradável surpresa
A família surpreendeu 
a D. Ludovina Morgado, 
oferecendo-lhe um lindo ramo 
de flores para assinalar o seu 
dia de aniversário.

De pequenino...
é que se começa!

(continuação da pág. 3)
do volume dos bens consumidos. 
Curiosamente numa das últimas formações que fiz, 
falou-se dum programa que, depois de ajustado 
à nossa realidade, nos ajuda a determinar as 
quantidades certas dos produtos a confecionar 
por refeição. Um dos objetivos indicados foi o de 
minimizar as sobras.

Apesar de todos os investimentos já feitos na 
cozinha, ainda seria necessário alterar 
ou adquirir algo mais?
Já agora, uma batedeira industrial! (risos) 

Qual é na sua opinião a importância deste tipo de 
Instituições para a comunidade onde se inserem?
Muito importante! Na sociedade em que vivemos, 
todos temos de trabalhar, e, para aqueles que não o 
podem fazer, porque envelheceram ou adoeceram e 
deixaram de poder cuidar-se, estas Instituições são 
fundamentais, não só para essas pessoas como para 
as suas famílias.

Algumas situações engraçadas que tenha vivido 
na Instituição.
São muitos anos de trabalho e convivência com 
utentes, colegas e por vezes acontecem situações 
engraçadas que deixam saudades. Assim era no 
Carnaval. Entre nós pregávamos partidas e também 
para com os utentes.  
Lembro-me de tentar “tramar” uma colega pondo- 
-lhe um escravelho de plástico na bacia da hortaliça 
para ela se assustar. Depois, esperei, esperei, mas 
nada, nenhuma reação. Decidi ir confirmar. 
Credo, os grelos já a estavam a cozer. 
Senti a minha vida a andar para trás, não só porque 
tinha estragado uma panela de verdura, como tinha 
que me desmascarar... 
No fim de tudo, a apanhada fui eu. A colega 
apercebeu-se, tirou o bichinho em segredo e 
deixou-me acreditar que fiz asneira!
Que malvada! (risos)
Ora, noutro Carnaval decidimos vestir as colegas 
com pijamas e roupas antigas, não esquecendo a 
caracterização com pensos e ligaduras, tragédia 
anunciada. A reação dos nossos utentes foi 
hilariante, uns riam-se, outros concerteza tiveram 
pena de nós (que tontas!), pois não era todos os dias 
que se via aquela animação!

entrevista

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”.
Desta vez acompanhados por um Presépio 
vivo, uma iniciativa da comunidade 
paroquial e do Padre Rui, que ilustraram  
a Eucaristia deste dia de Natal.
A sagrada família protagonizada por um 
jovem casal do Carril, o Bruno a Cátia 
e a Maria Leonor, ficam assim também 
presentes na capa do nosso Boletim, para 
mais tarde recordar.
Os nossos clientes ficaram muito 
emocionados por este momento de 
devoção sentido entre todos.

ATIVIDADES PREVISTAS 
PARA O 1.º TRIMESTRE 

DE 2020

JANEIRO
06 – Comemoração

do Dia dos Reis Infantil
– Lar e Área Infantil

14 – Cantar das Janeiras 
–Lar, InterIPSS’s

FEVEREIRO
20– Baile de Carnaval 

na Venda Nova 
– Lar, InterIPSS’s

22 – Desfile de Carnaval 
–LAR e Área Infantil

MARÇO
08 – Dia da Mulher – Lar

19 – Celebração do 
Dia do Pai – Lar

25 – Baile da Primavera 
– ACDSS do Paço da Comenda 

– LAR e 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

1. Whuau!... Estilo 2. Whuau!!... Muito estilo 3. Oppss!...
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...e também!
Actividades com a 
supervisão 
da animadora. 
Nesta época, mais 
relacionadas com a quadra 
festiva do Natal 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.

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!
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