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... a nossa 
Marcha 

é Liiiiiinda!
...e muito jogos 
e exercícios –
confinados mas
não parados.



editorial entrevista
Dados divulgados recentemente pela Pordata – uma grande base de dados sobre 

Portugal organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos – vêm confirmar aquilo 
de que já tínhamos noção há muito tempo: a população portuguesa está a envelhecer 
drasticamente.

Entre 2009 e 2019, o número de idosos aumentou cerca de 18%, ou seja, em 2019 havia 
em Portugal mais 350 mil pessoas idosas (65 anos ou mais) do que há 10 anos atrás. Isto 
aliado ao também significativo decréscimo da população mais jovem.

No mesmo sentido aponta o indicador “índice de dependência de idosos”, que 
representa o número de idosos por 100 pessoas em idade ativa, que em Portugal era de 
24,2 em 2001 e em 2019 era já de 28,8. Pior notícia é que no concelho de Tomar aquele 
índice em 2001 já era de 34,5, tendo aumentado quase 10 pontos em 2019 para 44,2.

Isto deve fazer-nos pensar sobre a, ainda, maior importância das instituições de apoio à 
terceira idade no próximo futuro e sobre a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade 
financeira e o seu desenvolvimento.

A Covid-19 veio colocar a descoberto algumas vulnerabilidades destas instituições. 
Contudo, não na quantidade que as notícias, sistematicamente repetidas até à exaustão, 
parecem fazer crer. De facto, o número de instituições em que se registou algum problema 
é ínfimo quando comparado com o número total de instituições de assistência à terceira 
idade (ERPI), que ronda as 2.500 registadas no continente.

Ao manter o foco nos problemas, está a ignorar-se o grande esforço, incluindo o 
financeiro, que a generalidade das instituições continua a realizar para garantir aos idosos 
os cuidados e a proteção de que necessitam. Assim como não se realça o profissionalismo, 
dedicação e espírito de sacrifício que as profissionais destas instituições colocam no 
desempenho das suas funções.

No caso do Lar de S. Mateus nunca o esquecemos. Um grande obrigado às nossas 
colaboradoras!

Não sabemos por quanto mais tempo teremos de nos confrontar com esta pandemia 
e com o receio de que algo inesperado possa acontecer, apesar de todas as medidas 
preventivas que se encontram implementadas e da responsabilidade com que as nossas 
colaboradoras vêm encarando o seu trabalho.

É também necessário que a nossa comunidade esteja bem consciente da sua 
responsabilidade, assuma as regras básicas de prevenção e não facilite. Problemas não 
acontecem só aos outros e acontecimentos recentes não nos deixam nada descansados!

Termino com um agradecimento às pessoas e entidades – mencionadas nesta edição 
e na edição anterior – que contribuíram com as suas ofertas solidárias, minorando um 
pouco o impacto financeiro desta pandemia. Um sincero bem-hajam!

José Maia
Presidente da Direção
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Betti Costa
Enfermeira 
no Lar de S. Mateus 
desde Fevereiro 2020
Nasceu a 12/11/1992
Natural de Martigny, Suíça
Residente em Tomar

Começando por si e pelo seu 
percurso académico…
O meu nome é Betti 
Fernandez da Costa, nascida 
a 12/11/1992, filha de pai 
português, mãe espanhola 
e natural de Martigny, Suiça.
Aos meus quatro anos de 
idade, deixamos a “terra do chocolate” 
e instalámo-nos em Aveiro, onde cresci e 
estudei até à minha entrada na Universidade 
em Viseu. Quatro anos foi também o tempo 
que demorei a concluir a Licenciatura 
em Enfermagem. Foi uma constante 
aprendizagem em diferentes contextos, 
o que fez de mim e faz de nós enfermeiros, 
profissionais versáteis e multifacetados.
Passar da teoria à prática foi difícil?
Muito embora a nossa formação académica 
tenha uma componente muito prática e nos 
preparem bem para ingressar no mercado 
de trabalho, nem sempre foi fácil porque 
deixamos de ter o acompanhamento 
próximo e suporte que temos durante os 
diversos estágios frequentados. Basicamente 
deixamos a nossa zona de conforto. A todo 
o momento temos de estar preparados 
para a tomada de decisões que influenciam 
diretamente a vida humana.
Como se cruzou com o Lar de S. Mateus? 
Foi um acaso?
Sim, foi um acaso. Por motivos pessoais 
decidi mudar-me para Tomar e daí surgiu 
a minha procura de instituições na região 

onde pudesse exercer a minha atividade 
profissional.
Na sua perspetiva, como vê o Lar de 
S. Mateus como Instituição e o compara 

com experiências 
anteriores?
Na minha opinião o Lar de 
S. Mateus é uma instituição 
que se preocupa com o bem-
-estar do utente e a prestação 
de cuidados com qualidade. 
Daí também a obtenção da 
certificação do seu sistema 
de gestão de qualidade, 
bem como a certificação dos 
serviços prestados pelas três 
respostas sociais, com mérito.
As minhas experiências 
em instituições similares, 
felizmente, têm tido como 
base esta filosofia, com a qual 

me identifico e que deve ser a sua principal 
missão.
Como vê a sua função de enfermeira na 
prestação de cuidados aos nossos utentes?
Os utentes carecem de cuidados 
especializados nesta fase das suas vidas, 
muitos deles têm necessidades especiais, 
encontram-se numa situação mais débil e 
frágil e o papel do enfermeiro, dentro duma 
equipa multidisciplinar, é fundamental e 
imprescindível.
É uma “obrigação” transformada 
em paixão?
Cuidar do outro, do próximo, entendo que 
deve ser uma obrigação de todos nós e com 
sentimento e dedicação poderá tornar-se 
uma paixão.
Ainda não é muito longa a sua estada 
no Lar de S. Mateus, mas tem certamente 
algum momento especial que a tenha 
marcado. Quer partilhá-lo?
Não tenho um, mas sim vários momentos 
ou situações. As atividades que a instituição 
proporciona aos utentes, quer a nível lúdico, 
quer a nível físico, de tão variados que são,  
                                                      (continua na pág. 4)
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Novos investimentos, porque a vida não pára(continuação da pág. 3)
conseguem ir ao encontro dos seus gostos 
e suas necessidades, mantendo-os ativos e 
criando momentos de diversão e felicidade. 
Momentos estes não só vividos desta forma 
pelos utentes, mas também envolvendo os 
trabalhadores, facilitando um bom ambiente 
e um estreitar de laços. Desde um simples 
“brinde” conjunto no lanche dos caracóis até 
às tão esperadas marchas, nas quais vestida a 
rigor, dei um pezinho de dança, são momentos 
recentes que recordo.
A Covid-19 acontece pouco tempo depois de 
ter entrado nos quadros do Lar de S. Mateus. 
Como tem vivido esta experiência como 
profissional de saúde?
Quando realmente se entendeu a dimensão 
e a perigosidade desta pandemia, viveram-se 
momentos de alguma tensão, causados pelo 
medo e preocupação. 
De cansaço também, psicológico e físico, 
devido ao esforço e cuidado redobrado. Mas se 
alguma lição podemos tirar desta pandemia, é 
de que a união faz a força.
Formule um desejo ou deixe uma mensagem 
para os leitores do “Reviver”.
Não podia deixar de agradecer o acolhimento 
e amabilidade com que todos os profissionais 
e membros desta instituição me receberam e 
integraram. À entidade, por disponibilizar, sem 
restrições, todos os equipamentos de proteção 
individual necessários para o desempenho das 
nossas funções em segurança, particularmente 
nesta época peculiar. Dar os meus parabéns 
e reconhecimento a todos e cada um dos 
envolvidos neste projeto pelo seu empenho e 
sacrifício. Mas a luta continua.
Despeço-me deixando um cumprimento 
especial aos “meus meninos”, com os quais é 
muito gratificante aprender a cada dia.
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.

Porta de acesso 
à Instituição
Foi decidido implementar 
um novo acesso à Instituição 
através de uma entrada 
independente apenas para 
colaboradoras. 
Este acesso, evita a necessidade 
de abertura do portão 
para entrada ou saída de 
colaboradoras, garantindo, 
ainda mais, a segurança dos 
nossos utentes.
O controlo do acesso funciona 
com tecnologia RFID Tag, 
configurável individualmente.

Viatura para o Serviço 
de Apoio Domiciliário
Foi adquirida uma nova 
carrinha da marca Peugeot 
modelo Partner Longa, 
correspondendo a um 
investimento total de 
19 mil euros que incluiu 
a transformação interior, 
e que veio substituir uma 
outra bastante antiga e 
com inúmeros problemas 
e avultados custos de 
manutenção.
A viatura foi transformada no 
interior com instalação de uma 
caixa, isolada termicamente, 
para o transporte de 
alimentação para os nossos 
utentes, e outra área, separada, 
para o transporte de roupa e 
produtos para a higiene dos 
domicílios. 

Painéis Solares Fotovoltaicos
A instalação de painéis fotovoltaicos para 
produção de energia elétrica para autoconsumo 
estava prevista há bastante tempo. Foi um 
investimento aprovado e adjudicado ainda antes 
da declaração do “estado de emergência” devido 
à pandemia da Covid-19.
Foram instalados dois grupos de Painéis Solares 
Fotovoltaicos, num total de 100 painéis, com 
uma produção máxima de 30 kW de energia 
elétrica.
Este investimento, no valor de 35 mil euros, 
tem por objetivo reduzir o custo mensal de 
energia da Instituição e também reduzir 
o nosso impacto ambiental. Para tal, está a ser 
realizado um esforço de gestão dos consumos 
mais significativos de forma a maximizar 
o aproveitamento da energia produzida.
Apesar do seu valor significativo, este 
investimento tem um retorno estimado em 
4 anos, sendo muito importante na contínua 
intenção de garantir a sustentabilidade 
financeira da Instituição a longo prazo.
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O Sistema de Gestão da Qualidade que se 
encontra implementado no Lar de S. Mateus 
e devidamente certificado pela NP EN ISO 
9001/2015 desde 2018, obriga ao registo 
sistemático de todas as “Atividades da Vida 
Diária” dos nossos utentes, incluindo por 
quem e quando foram realizadas.
São exemplos dessas atividades as seguintes:

– Cuidados de Higiene,      
    Imagem e Saúde
– Alimentação
– Animação
– Rondas 
– Serviços Institucionais 
    (ex. Limpezas)
– Gestão de tempos
– Higiene Habitacional e    
    outros serviços efetuados    
    em SAD e CD

Até ao momento, todas estas atividades são 
registadas em impressos próprios, criados 
para o efeito, o que implica a posterior 
transcrição para registos informáticos com 

Gestão de Atividades 
da Vida Diária

a consequente duplicação 
de trabalho.
Mas recentemente foi 
dado mais um passo na 
simplificação dos processos, 
através da implementação 
de um sistema de Gestão 
das Atividades da Vida Diária 
(AVD’s), na Instituição.
Este sistema irá permitir o 
registo, no momento, de 
todos os Tipo de Atividades, 
sem quaisquer limites e sem 
papéis.
Este registo é efetuado 
através de leitores portáteis 
de códigos de barras, que 
são levantados e atribuídos 

no início do turno a cada colaboradora, 
através da tecnologia RFID (leitura por 
proximidade), com o qual vão efetuando os 
registos ao longo do dia.
Por exemplo, cada utente tem na sua 
cama um código de barras, bastando à 
colaboradora aproximar o leitor para atribuir 
uma atividade a esse utente e a respetiva 
hora de execução.
Quando são descarregados para o sistema 
no final do turno, ou quando necessário, 
os dados que foram sendo registados 
ficam automaticamente disponíveis para 
a Avaliação das Atividades, o seu controlo, 
consultas e produção de relatórios de gestão.
É possível obter diretamente do sistema 
um vasto conjunto de relatórios, para o 
tratamento do cumprimento dos objetivos 
fixados e avaliação dos Planos Individuais dos 
Clientes e, também, para o Sistema de Gestão 
de Qualidade. 
A formação às colaboradoras, irá decorrer 
durante o mês de Julho de 2020, começando 
o sistema a ser imediatamente utilizado.

As nossas 
atividades e os 
condicionamentos 
impostos pela 
 COVID -19

Lidar com a COVID-19 e com o vírus 
responsável por ela – o SARS-Cov-2 - implica 
que tenhamos de procurar estratégias que 
melhor ajustem o nosso dia-a-dia a esta 
nova realidade, procurando compensar a 
falta de um passeio ou do contacto com a 
família e amigos. 
Ainda que as certezas sejam poucas, a idade 
é, sem dúvida, um dos principais fatores de 
risco pois bem sabemos que com a velhice 
ocorre uma perda significativa da vitalidade 
ao nível do sistema nervoso, muscular, 
circulatório, respiratório e esquelético, 
com maior incidência das doenças 
crónico-degenerativas, que conduzem a 
incapacidades e dependência.
Um período de confinamento tão 
prolongado, imposto como medida de 
proteção, aliado à idade avançada, reforça a 
importância de desenvolver atividades ou 
jogos que melhor se adaptem nesta fase, 
de forma a preservar o condicionamento 
físico, mental e social na nossa população.
Embora se reconheçam dificuldades na 
satisfação desse objetivo, julgamos que 
tem sido possível, com a ajuda das nossas 
colaboradoras, manter uma atividade 
permanente, evitando o imobilismo físico 
e mental dos nossos utentes.
Procuramos de seguida descrever as 
atividades e jogos que fomos promovendo 
ao longo deste trimestre, dentro de todos 
os condicionalismos que temos vivido e 
continuaremos a viver.

Celebração da Páscoa
Num ano diferente devido a todas as 
condicionantes impostas pela pandemia, 
as celebrações, como a Páscoa, fazem 
toda a diferença e devem continuar a ser 
respeitadas!
Assim, esta data tão acarinhada pelo seu 
simbolismo religioso e familiar, foi preparada 
e vivida com o mesmo carinho de sempre.
Os nossos utentes esforçaram-se em decorar 
os seus pacotes para as amêndoas – este ano 
a simular um coelho – com maior ou menor 
dificuldade, sendo o resultado final alvo de 
admiração e agrado generalizado.
A entrada da Instituição foi decorada, como 
sempre, com aquele toque especial de Páscoa, 
com pintainhos, ovos coloridos e restante 
decoração a preceito.
“Sorria sempre! As coisas podem estar difíceis, 
mas o seu sorriso pode salvar o dia 
de alguém”, mensagem colocada nas mãos 
dos nossos utentes e partilhada no facebook 
do Lar de S. Mateus. Nesta celebração, foi uma 
forma diferente de nos aproximar!
Também as nossas colaboradoras receberam 
um merecido pacote de amêndoas como voto 
de Feliz Páscoa!
A Visita Pascal também foi adaptada à 
realidade COVID -19. O Sr. Padre Rui Tereso 
veio até nós abençoar a nossa instituição, 
transportado num veículo com alguns 
paroquianos.
Utentes e colaboradoras aguardavam no átrio 
da instituição para celebrar um momento 

de fé e comunhão. 
Bem hajam!
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Dia da Mãe
O Dia da Mãe, celebrado no 
primeiro domingo de Maio, 
recorda quem em tempos 
nos trouxe ao mundo.
Assim, nada como recordar 
a nossa mãe com uma doce 
lembrança – um saco de 
bombons!
Feliz Dia da Mãe!

Dia da Espiga
Na impossibilidade de no Dia 
da Espiga fazermos o nosso 
passeio matinal pelos campos 
da Junceira para colher as 
flores e folhas para o ramo, 
a D. Adelaide Fernandes, 
uma senhora residente na 
Junceira, teve a gentileza de 
as ir colher e oferecê-las para 
que pudéssemos manter a 
tradição. Muito obrigado!
Folhas de videira, oliveira, 
malmequeres, trigo, papoilas 
deram corpo à espiga. São 
hábitos que enchem os 
nossos corações!

Este ano as marchas 
populares aconteceram 
no Lar de S. Mateus no dia 
de S. João, apenas com o 
convívio entre utentes e 
colaboradoras. 
Mas a preparação começou 
bem antes, com o fabrico das 
flores que haviam de decorar 
o pátio da Instituição. 
Mas não só!

Feitas as flores, montaram-
-se os cordéis e decorou-se 
a gosto. 
Chegado o grande 
dia, bem cedo utentes 
e colaboradoras, 
todos vestidos a rigor, 
envolveram-se numa 
coreografia muito bonita 
preparada pela nossa 
animadora. 
“A nossa marcha 
é liiiiiinda!!!”.

No final, organizou-se um
jogo surpresa para as 
colaboradoras, mas onde 
também participaram alguns 
utentes. Foram colados vários 
papéis na calçada, lado a 

Marchas Populares

lado em sequências de três, 
com imagens de mãos e pés 
misturados. O objetivo era 
manter as mãos ou os pés nas 
posições corretas de forma a 
completar as três imagens e 
ir avançando, às vezes num 
equilíbrio difícil. Foi muito 
divertido!
E para continuar a animação, 
um bailarico com músicas 
populares.
Entretanto chegou a hora 
de almoço com a tradicional 
sardinhada.
Obrigado a todos pelo 
excelente convívio!
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Ervilhas e favas
E para uma dieta equilibrada 
há que incluir fibras, como 
é o caso das ervilhas e 
das favas tão boas para o 
nosso coração. Presentes na 
nossa alimentação, bem a 
propósito, apareceram no 
Lar de S. Mateus, ainda na 
vagem, porque o prazer de 
as comer começa bem antes 
de chegarem ao prato, com 
o prazer de as descascar. 
Velhos hábitos se relembram 
quando em ameno 
convívio se preparam estas 
leguminosas.

Lanche de Caracóis
Como um dia não são dias, 
numa tarde de calor tivemos 
um petisco bem apreciado 
– caracóis e cerveja bem 
fresquinha a acompanhar. 
A satisfação foi visível pela 
vontade de repetir!

No “mês de Maria” realizou-se 
um exercício espiritual em honra 
de Nossa Senhora com breve 
passagem da imagem pelo 

exterior da Instituição, assente em flores e 
ramagens naturais 
e transportada numa carrinha.
O Sr. Padre Rui Tereso dirigiu algumas palavras 
aos utentes e colaboradoras que assistiam 
à sua passagem, rezando o terço. 
Continuaram percurso pela freguesia num 
ato de fé, esperança e devoção.

Bolas de Pilates 
em vários tamanhos, 
cores e uma “roda 
de utentes”
A sala de refeições 
foi “despida” de 
mesas e fez-se uma 
roda fechada com 
cadeiras onde se 
sentaram os nossos 
utentes. 
Ao centro estavam 
várias bolas de pilates de diversos tamanhos e 
cores, que foram sendo empurradas com “o pé 
que estava mais à mão”. 
Exercitou-se o corpo e a alma... 

Ginástica
É bom ginasticar, aquece o coração e por isso 
vamos lá praticar!
A nossa animadora desenvolveu um conjunto 
de exercícios adaptados à posição de 
sentado, passando pela rotação de membros 
e alongamentos numa coreografia muito 
engraçada.

Nossa Senhora de Fátima
na freguesia de Junceira

Passeios cá dentro
No “jardim dos passarinhos”, 
como lhe chamamos, é 
tão agradável passar um 
pouco do nosso tempo, seja 
aproveitando a sombra ou 
uns raios de sol, sentido a 
fresca da manhã ou a brisa de 
final de tarde, conversando, 
cuidando das plantas, 
momentos únicos e tão 
nossos.

– o corpo 
e a mente 
a “mexer”
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Arco
Vários cordéis atados a um 
arco. Cada utente puxa o 
cordel para seu lado tentando 
manter o arco suspenso no 
ar. Força de braços e noção 
de equilíbrio estiveram no 
domínio desta atividade. 

“BalãoBol”
Dividiu-se o átrio da 
Instituição em dois
 campos com uma 
espécie de rede 
ao centro. 
De cada lado 
estava uma equipa 
de utentes que com 
noodles nas mãos
defendiam os balões que 
tentavam entrar na sua área.

“Bolas ao Cesto”
Na sala os nossos utentes 
fizeram uma roda sentados 
nos cadeirões. Enquanto uns 
agarravam cordéis atados a 
um cesto, outros tentavam 
encestar com pequenas 
bolas.

Cálculo
E porque a matemática não 
pode falhar, o raciocínio e a 
memória há-que exercitar!
O cérebro humano funciona 
como um músculo que 
precisa de ser estimulado M
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independentemente da 
idade.
Na terceira idade o corpo 
encontra outras barreiras que 
poderão contribuir para uma 
regressão das capacidades 
cognitivas. O cálculo 
matemático pode funcionar 
como um ótimo aliado para 
contrariar essa tendência!

Cone e Arcos
Apenas com um conjunto de 
cones e arcos pelo chão se 

fez um jogo muito divertido. 
Cada arco tinha um cordel 
atado e o objetivo era rodear 
o cone com o arco.

Escrita
Distribuídas várias folhas
 com imagens para que 
os nossos utentes 
escrevessem o que viam 
nas mesmas. Objetos, 
paisagens, comida, animais, 
entre outros foram alguns 
dos desafios que tiveram de 
superar. Com maior ou menor 
dificuldade o esforço foi-lhes 
reconhecido por fazer bem e 
bonito!

Gerontopsicomotricidade
Tratou-se do 
desenvolvimento de um 
conjunto de desafios 
distintos dentro dum mesmo 
jogo – seguir um percurso, 
contornar obstáculos, 
conduzir bola de pilates pelo 
chão, acertar num balão com 
uma seta ou com bola dentro 
de arco. 
Estas atividades permitem 
trabalhar o lado psicomotor 

do idoso, a sua capacidade 
física, mental e social, 
acrescentando qualidade 
de vida, funcionalidade e 
autonomia.

Elásticos
Sentados nos seus cadeirões, 
foram distribuídos alguns 
elásticos para que fossem 
esticados. Com este exercício 
pretendeu-se o aumento 
da manutenção da força e 
potência muscular por forma 
a manter a qualidade possível 
nas atividades da vida diária.

Imagens
Sentado e de costas viradas 
para uma imagem na 
televisão, um utente tenta 

adivinhar do que se 
trata, mediante pistas 
dos restantes utentes 
que veem a imagem 
de frente, contendo 
objetos, personagens ou 
monumentos.
Se por um lado se buscam 
estratégias para ajudar 
a descobrir a charada, 
por outro se redobra a 
concentração e associação 
de ideias para descobrir o 
enigma! 
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Sílabas
Na televisão passaram várias 
palavras com as sílabas 
baralhadas. O objetivo era 
ordenar as sílabas para 
descobrir a palavra!

Cartão com pontos
Reutilizando alguns cartões 
de caixas usadas, construi-
se um jogo bastante 
engraçado. Uma vez mais 
se prova que nada se perde, 
tudo se transforma! Cartões 
colados lado a lado, formas 
circulares recortadas de 
diversos tamanhos para 
que objetos esféricos/
cilíndricos de maiores 
e menores dimensões 
fossem arremessados ou lá 
encaixados. Cada orifício 
estava associado a pontos 
que se iam somando 
conforme o desempenho!

Palavras
Um conjunto de letras 
coladas na parede, mudando-
se a posição ou introduzindo-
se novas letras, formaram-se 
diferentes palavras.

Labirinto
Várias faixas foram coladas 
no chão formando um 
labirinto no qual os nossos 
utentes tiveram de exercitar 
a coordenação motora e a 

lógica para 
descobrir 
o caminho 
certo.

Loto
Boas tardes de convívio 
a jogar loto, fazendo 
corresponder os números que 
saíam aleatoriamente do saco 
aos números dos respetivos 
cartões.

Estímulo à atenção!
Mandala
A Mandala é um círculo 
que contém no seu interior 
desenhos de formas 
geométricas, figuras 

humanas e cores variadas. 
Encontra-se associada a 
algumas religiões e culturas, 
sendo considerada símbolo 
de cura e espiritualidade.
É um precioso recurso 
didático que obriga ao treino 
da concentração exercitando 
a criatividade, o poder 
de decisão ao lidar com a 
escolha de cores e padrões 
geométricos distintos. 
Por essa razão se torna numa 
imagem muito apelativa e 
estimulante dos sentidos dos 
nossos queridos utentes. 
E o resultado é muito bonito!

Pintura com imitação 
Algumas folhas com
 imagens coloridas e 
pequenos gráficos para 
as imitar foram 
distribuídas por vários 
utentes. Cotonetes serviram 
de pincel desafiando a 
motricidade fina pela 
coordenação de movimentos 
com o controlo e a destreza 
suficientes para “não borrar 
a pintura”, reproduzindo-se 
assim a imagem na totalidade 
ou em simetria.M
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 Panos e bolas
Divertido jogo que 
colocou utentes 
frente a frente 
agarrando panos, 
formando uma 
sequência com 
alguns pares. O 
objetivo era balançar 
o pano de maneira a 
passar a bola para o 
pano do par seguinte 
até chegar ao fim 
da sequência onde 
teriam de acertar em 
dois baldes no chão!

Plasticina
A plasticina é um material 
moldável, de várias cores, 
estimulante ao toque e 
ao olhar. A criatividade 
é impelida à ação 
proporcionando momentos 
de descontração. Olhando 
para os nossos utentes 
percebemos a satisfação 
em trabalhar com este tipo 
de material. Para tornar a 
atividade mais desafiante 
foram desenhadas formas 
geométricas para que 
as contornassem com 
a plasticina com feito 
ziguezague, às ondas ou 
bolas.



1716

Desenhar e adivinhar 
imagens
Num quadro branco e com a 
ajuda de um marcador, foram 
evidenciadas as habilidades 
artísticas dos nossos utentes 
para o desenho. A plateia 
assistente tentava adivinhar o 
que se desenhava. 

Sudoku
Com o avanço da idade a 
qualidade de armazenamento 
da nossa memória começa 
a ser menor. Todavia, este 
processo natural pode ser 
retardado com a prática 
de jogos e exercícios que 
estimulam a memória, como 
é o caso do sudoku.

Vassouras
Vários utentes 
em roda, cada 
um com uma 
vassoura, 
várias bolas 
pelo chão 
e muita 
emoção, 
valentes 
vassouradas 
chutavam 
as bolas de 
uns contra os 
outros.

Encaixe 
de letras
Esta é uma 
ótima 
atividade para 
desenvolver a 
coordenação 
motora fina, a 
coordenação 
olho-mão, 
raciocínio 
lógico e a 
concentração.

Agora um conjunto 
de jogos similares que uma 
vez mais contribuem para 
desenvolver a coordenação 
motora fina, a coordenação 
olho mão, raciocínio lógico 
e a concentração:

Sequência de cores 
Através duma imagem, os 
nossos utentes imitavam 
a sequência de cores:
Sequências de cores 
(em caixas de ovos)
Sequências de cores 
(molas em cabides)
Sequências de cores 
(c/ espátulas coloridas)
Construir imagens c/ formas 
de madeira coloridas 
(tangram)

Dia da Mãe
A sra. Deonilde Coelho e a 
sra. Elvira Graça receberam 
lindas flores como forma de 
assinalar um dos dias mais 
doces dos calendários dos 
filhos, o Dia da Mãe! 

Ainda a propósito 
do Dia da Mãe
Uma lembrança muito 
bonita entre colegas, 
recordando-nos que 
em qualquer lugar e em 
quaisquer condições, esta 
data é para ser acarinhada!M
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Surpresas...!

Feliz
aniversário
A sra. Floripes Curado 
celebrou 85 bonitas 
primaveras e a família enviou- 
-lhe um bonito ramo 
de flores.

Trabalhos feitos 
pelos Utentes 
com a colaboração 
da Animadora
Ao longo do mês e com 
a ajuda da Animadora, 
os nossos utentes vão 
fazendo vários trabalhos 
manuais, aplicando 
e reciclando técnicas num 
aguçar da imaginação.
Pinturas, colagens, cortes 
estimulam o corpo 
e a mente.
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Festa de aniversário 
dos nossos clientes
Nem a maldita 
pandemia impediu 
que todos os 
meses 
comemorássemos 
os aniversários dos 
nossos clientes. 
Trata-se de uma 
festinha singela, mas 
sentida e com boa disposição. 
Muitas velinhas para apagar, boa comida 
e música alegre a acompanhar.
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José Maria 
Ferreira

25/06/1947

Angelina 
de Jesus

30/06/1927

Maria Teresa 
Pombinho Lopes

02/06/1934

JUNHO

Piedade Maria 
do Canto 

02/04/1929

Piedade Maria 
do Canto 

02/04/1929

José Alves 
da Silva

04/04/1948

Manuel 
Lopes Junior 

03/04/1934

António C. Costa
14/06/1947

Conceição 
Maria Gaspar 

26/06/1935

José Ferreira
24/06/1927

Arnaldo Antunes
Monteiro

31/05/1941

Maria Manuela 
Fazenda Moita

junho 2020

Adelino Vicente 
Inácio

abril 2020

Balbina de Jesus
09/05/1926

José Vieira  
da Silva

12/05/1939

António Vicente
09/05/1937

Maria Alice 
Rodrigues Alves

 junho 2020

Maria da Conceição
10/05/1929

José Luta
26/06/1938

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

Maria Alice 
Rodrigues Alves 

20/05/1935

Lípido Godinho
25/05/1926

Maria Manuela
 P. Aguda 

28/05/1935
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MAIO

Parabéns a Você...

As couves do 
Sr. António Gomes
Que lindas! 
O trabalho do Sr. António 
ganha forma, belas couves!

Cuidados de imagem 
pessoal
Na impossibilidade da nossa 
cabeleireira/esteticista vir 
à instituição para prestar 
os seus serviços, ou de os 
nossos utentes se deslocarem 
ao exterior para esse efeito, 
as nossas colaboradoras 
asseguraram os cuidados 
de imagem, nomeadamente 
cortes de cabelo, manicure, 
pedicure, depilação, durante 
o período mais restritivo 
da pandemia.
Cuidar bem e bem cuidar, 
dá saúde e faz orgulhar!
Bem hajam!

Como já tinha ocorrido 
durante o 1.º trimestre do 
corrente ano e foi publicitado 
no anterior “Reviver”, também 
durante o 2.º trimestre foram 
recebidas várias ofertas 
solidárias de que damos 
conta:

Ofertas no âmbito 
da Covid -19

Raquel Rodrigues – 
Movimento Máscara 
Solidária
40 máscaras comunitárias 
– oferecidas às nossas 
colaboradoras para sua 
proteção fora do período 
laboral;

A quantos contribuíram com as suas ofertas, 
independentemente do seu valor, o Lar de 
S. Mateus agradece encarecidamente esse 
gesto solidário. Bem hajam!

Centro Distrital 
de Santarém da 
Segurança Social 
250 mascaras cirúrgicas
4 Batas descartáveis
60 cobre sapatos (botas)
0,5 litros de álcool gel 

União das Freguesias 
Serra e Junceira
40 máscaras comunitárias 
– oferecidas às nossas 
colaboradoras para sua 
proteção fora do período 
laboral

SIC Esperança
150 mascaras cirúrgicas
200 luvas vinil
5 litros de detergente para 
as mãos
24 pacotes de sumo

Associação de 
Melhoramentos e Cultura 
de Poço Redondo
30 batas reutilizáveis 
(20 lavagens)




