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máscara...

e Carnaval
mascarado!
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Esta edição do REVIVER 
tem algo de especial. Trata-
-se de uma edição dupla 
porque corresponde às 
atividades de dois trimestres 
– o último de 2020 e o 
primeiro de 2021 – sendo 
a primeira após o surto 
de Covid-19 que atingiu a 

nossa Instituição.
De facto, os primeiros dias de Janeiro 

que, em condições normais, dedicaríamos 
à preparação da edição correspondente às 
atividades do 4.º trimestre do passado ano, 
foram completamente absorvidos pelo 
combate ao surto de Covid-19, não deixando 
disponibilidade nem paz de espírito para 
pensar “noutras coisas”.

De facto, o mês de Janeiro, terá sido o pior 
e mais preocupante momento vivido no Lar 
de S. Mateus na sua já longa existência. Se hoje 
podemos respirar de alívio, naquela altura não 
foi assim!

O facto de o pior já ter passado, felizmente 
sem consequências de maior, nem para os 
nossos idosos nem para o nosso pessoal, 
é importante fazer um balanço do que 
aconteceu e daí retirar as devidas lições.

Em primeiro lugar – as pessoas.
Em “gestão” é comum dizer-se que nas 

organizações o mais importante são as pessoas. 
No Lar de S. Mateus, essa importância 
é acrescida: temos as pessoas que cá trabalham 
e as pessoas que usufruem do trabalho 
das primeiras. 

Ao longo do último ano e particularmente 
durante o surto Covid-19, tem sido notório o 
pro� ssionalismo, sentido de responsabilidade 
e espírito de sacrifício do todo o pessoal, sem 
qualquer distinção de funções.

editorial
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Mas é também importante destacar 
o sacrifício a que os nossos idosos têm sido 
sujeitos pelo con� namento que, embora 
para sua proteção, os tem penalizado.

Em segundo lugar – a prevenção 
e segurança.

As medidas implementadas logo no início da 
pandemia, que talvez algumas pessoas tenham 
considerado excessivas, vieram a revelar-se de 
grande importância para o que viria a seguir.

Reduziram-se os contactos pessoais ao 
mínimo indispensável, promoveu-se o uso 
de equipamentos e materiais de proteção e 
monitorizaram-se sistematicamente possíveis 
sintomas da doença.

Não se olhou a custos para que nada faltasse. 
E nunca faltou! O resultado � nanceiro negativo 
do último ano deve-se em boa parte ao 
aumento de custos com essas aquisições.

É justo salientar as ofertas, de maior ou 
menor valor, mas todas revelando um espírito 
solidário, que diversas pessoas e entidades nos 
� zeram chegar e a quem naturalmente muito 
agradecemos.

Embora com todas as di� culdades já 
enumeradas, é também conveniente que se 
re� ra, como aliás está demonstrado nas páginas 
desta publicação, que sempre esteve presente 
o objetivo de garantir a normalidade possível 
no funcionamento da Instituição, procurando 
manter os nossos idosos ocupados e ativos.

Como a esperança é sempre a última a 
morrer, acreditamos que dentro de pouco 
tempo seja possível retomar a completa 
normalidade e voltar a usufruir daqueles 
momentos felizes de contacto com a família 
e amigos. Cá estaremos todos!

José Maia
Presidente da Direção
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Por: 
Mónica Antunes 
Diretora Técnica 

do Lar de S.  Mateus

Do surto à superação
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Atrevo-me a dizer que em janeiro 
de 2021 vivemos o pior momento 
da história do Lar de S. Mateus e, 
independentemente da maior ou 
menor capacidade de resiliência, 
considero que nenhuma Diretora 
Técnica está realmente preparada 
para enfrentar um desafi o desta 
envergadura. Este foi, sem sombra 
de dúvida, o meu maior desafi o 
profi ssional até ao momento.
Muito se falou na possibilidade do 
vírus SARS-CoV-2 entrar na nossa 
Instituição e, apesar de todos os dias 
ouvirmos as notícias de surtos em 
Lares de Idosos, sempre tivemos a 
expetativa e esperança de que tal não 
acontecesse no Lar de S. Mateus, pois 
sabíamos o esforço que todos desenvolvíamos 
diariamente na nossa vida pessoal e profi ssional.
Desde março de 2020 foram várias as alterações 
que tivemos que efetuar nas nossas rotinas com 
o intuito de nos proteger e também protegermos 
os nossos idosos. Para isso implementámos, 
tanto quanto possível, as orientações emanadas 
pelas entidades ofi ciais, nomeadamente DGS e 
Segurança Social. De entre outras, há a destacar:
– A utilização por parte dos colaboradores de todos 
os EPI´s recomendados (nomeadamente máscara, 
viseira, luvas, bata, avental);
– Controlo da temperatura de utentes e 
colaboradores;
– Incentivo à lavagem/desinfeção frequente das 
mãos;
– A entrada e saída de pessoas nas instalações do 
Lar restritas às colaboradoras e aos profi ssionais 
estritamente necessários aos cuidados aos utentes 
e ao bom funcionamento institucional;
– Trabalho em regime de “equipas de espelho”;
– Os espaços comuns adaptados de forma a 
potenciar o distanciamento físico entre utentes e, 
também, entre colaboradores;
- Na admissão de novos utentes exigível um teste 
negativo à Covid-19 e, ainda assim, cumprido um 
período de isolamento de 14 dias (procedimento 
também adotado em caso de alta hospitalar);

– Visitas sem qualquer contacto 
físico entre utentes e visitantes.
Tudo isto com o único objetivo 
de evitar o contágio da CoVid-19 
na Instituição.
No entanto, apesar de termos 
como salvaguarda o nosso Plano 
de Contingência, o vírus chegou 
ao Lar de S. Mateus e foi como 
que um balde de água fria 
no nosso otimismo. 
Em primeiro lugar, o choque do 
primeiro caso positivo numa 
colaboradora. Depois a testagem 
de contactos diretos com 
surgimento de mais casos entre o 
pessoal e, fi nalmente, 
a testagem em massa de utentes 

e colaboradoras que nos trouxe o pior dos 
cenários: 
O VIRÚS HAVIA CHEGADO AOS NOSSOS UTENTES. 
Foi como se nos faltasse o chão e o nosso pior 
pesadelo tornava-se real. 
Depois do choque inicial havia que pôr mãos à 
obra e lutar. Lutar para proteger quer os utentes 
infetados, quer os não infetados, de forma a 
que nada faltasse a todos eles e para isso todos 
tiveram um papel fundamental.
Com o número de pessoal reduzido devido às 
ausências dos casos positivos, foi necessário 
reorganizar horários de trabalho e solicitar 
maior disponibilidade horária às colaboradoras. 
Todas as funções ou cargos foram de alguma 
forma esquecidos porque o objetivo era só um: 
ajudarmo-nos mutuamente, para que todos os 
cuidados aos nossos idosos fossem assegurados, 
procurando que o impacto do surto fosse o menor 
possível nas suas rotinas e também na sua saúde.
A disponibilidade do pessoal em serviço foi total 
– há que o enaltecer e dar-lhe o devido valor – 
facto que permitiu controlar a situação 
internamente, sem ter de recorrer a ajuda externa. 
Apesar de já o ter manifestado, aqui lhes deixo o 
meu reconhecimento e agradecimento público.
Todas as dinâmicas e rotinas institucionais tiveram
       (continua na pág.4)
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Alfaces do “Jardim 
do Amor”
Com muito amor se plantou e 
com muito amor se colheram 
as belas alfaces do nosso 
“Jardim do Amor”! 

Broas dos Santos
Apesar de um ano diferente 
vamos tentando manter 
tradições como aquela que 
habitualmente celebramos 
em conjunto com as crianças 
do Jardim de Infância e 
Escola Primária da Junceira – 
amassar e cozer as Broas dos 
Santos – iguaria recordada 
também por todos os que em 
tempos as confecionaram e 
saborearam.
Mesmo na impossibilidade 
de nos juntarmos, as broas 
foram preparadas, amassadas 
e cozidas com o mesmo 
preceito de antigamente.
E que boas elas estavam!

(continuação da pág.3)
que ser readaptadas, a própria 
logística interna teve que ser 
redefinida de forma a isolar os 
casos positivos dos negativos 
e tudo isto implicou “suor e 
lágrimas”.
Desde o primeiro instante que 
o contacto com a Delegada 
de Saúde se mostrou parte 
fundamental na nossa atuação, 
pois foi através dela que 
as testagens consecutivas 
nos permitiram identificar e 
isolar em tempo útil os casos 
positivos, possibilitando assim 
a contenção do surto num tão 
curto espaço de tempo que, 
para quem o viveu, pareceu na 
verdade uma eternidade.
Dizem que é na adversidade 
que as pessoas se unem e 
confirmámo-lo no terreno. 
Acredito que todos deram 
o seu melhor, todos se 
esforçaram, todos procuraram 
tomar as melhores opções 
em prol do bem comum 
e só graças a esse esforço 
e dedicação por parte dos 
nossos colaboradores, bem 
como a todo o apoio por parte 
da Direção e dos familiares 
dos utentes que nunca se 
coibiram de mostrar a sua 
solidariedade para connosco, 
pudemos ultrapassar este 
infortúnio e dar como extinto 
o surto que decorreu sem 
consequências de maior na 
saúde dos nos nossos utentes e 
colaboradores, facto que muito 
me orgulha enquanto Diretora 
Técnica desta Instituição.
Foram vários os momentos 
em que chorámos de “revolta” 
e de cansaço, mas no final 
considero que tudo isso só nos 
tornou mais fortes. 
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Confinados, mas não 
imobilizados!
O confinamento 
manteve-se, não por 
vontade, mas por 
necessidade!
Mas porque 
confinamento não 
significa imobilismo, 
é necessário que 
se mantenha 
permanentemente 
atividade que mobilize 
o corpo e a mente.
Foi isso que continuou 
a acontecer ao longo 
dos últimos tempos.
Várias atividades e 
muitos jogos, uns já 
conhecidos, outros 
adaptados e alguns 
inventados. Tudo para 
manter o corpo e a 
mente ativos.
As próximas páginas 
ilustram de forma não 
exaustiva as muitas 
atividades, jogos e 
outras atividades 
lúdicas que foram 
sendo realizados aos 
longos dos dois últimos 
trimestres.
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Apanhar castanhas
Fomos apanhar castanhas! 
Uma atividade exterior 
realizada em segurança e 
com grande entusiasmo.
As regras impostas por esta 
pandemia têm impedido as 
saídas dos nossos utentes, 
mas esta atividade veio 
contrariar um pouco essa 
imposição, privilegiando-se 
o contacto com a natureza, 
colhendo saborosas 
castanhas e proporcionando 
um salutar convívio.

Dia Internacional do Idoso
O Dia Internacional do Idoso 
é celebrado, anualmente, em 
todo o mundo no dia 1 de 
outubro.
Este dia foi instituído em 
1991 pela ONU – Organização 
das Nações Unidas, tendo 
por objetivo sensibilizar a 
sociedade para as questões 
do envelhecimento e da 
necessidade de proteger 
e cuidar a população mais 
idosa. A mensagem do dia do 
idoso é passar mais carinho 
aos idosos, muitas vezes 

esquecidos pela sociedade 
e pela família.
Uma data tão especial não 
poderia deixar de merecer 
toda a nossa atenção, 
respeito, amor e dedicação. 
Afinal são os nossos idosos 
que nos deixam um legado 
para cuidar, trabalho para 
continuar e muita história 
a prosseguir.
Para assinalar esse dia e em 
jeito de doce recordação, 
preparámos umas 
bolachinhas que comemos 
depois no lanche!

Apanha 
da Castanha
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A descascar legumes...
E porque não descascar 
uns legumes frescos e 
saborosos que servirão para 
cozinhar uma bela sopa 
ou acompanhar uma boa 
refeição? O ato de preparar, 
descascar não só permite 
estimular a precisão dos 
movimentos manuais para 
“esculpir” o alimento, como 
também proporcionar um 
ambiente descontraído entre 
todos. 

Dia da Alimentação
O Dia Mundial da 
Alimentação, celebrado 
em mais de 150 países, 
desde 1981, no dia 16 de 
Outubro, é um apelo global 
à Erradicação da Fome no 
mundo e simultaneamente 
pretende destacar a 
importância de uma prática 

alimentar saudável, acessível 
e de qualidade.
Estes alertas são ainda mais 
importantes se atentarmos 
que mais de 820 milhões de 
pessoas não têm alimentos 
suficientes, mas que o 
mundo desperdiça mais de 
mil milhões de toneladas de 
alimentos por ano.
O Lar de S. Mateus contribuiu 
para este alerta através da 
realização duma atividade 
inserida na temática 
alimentar.
Este ano foi a confeção, com 
a ajuda dos utentes, duma 
saudável e saborosa salada 
de fruta que se serviu como 
sobremesa do almoço.

Magusto
Dia de São Martinho tem de 
ter castanhas e vinho! E assim 
foi o Magusto no Lar de São 
Mateus!
Com um assador no pátio 
e vários potes de barro no 
braseiro se fez crepitar o 
sal nas castanhas que não 
tardaram a ficar assadas. 
Quentinhas e boas com 
vinho (pouco) e sumo a 

acompanhar. Até cheirava 
a Outono!
Esta seria mais uma atividade 
integrada na parceria com 
a comunidade escolar da 
Junceira, mas que teve que 
sofrer ajustes por força da 
pandemia. Acreditamos que 
mantendo e reforçando os 
cuidados, aos poucos iremos 
recuperar esta e outras 
dinâmicas, para que em breve 
nos possamos 
reunir 
de
novo.

Magusto
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E, apesar de tudo, 
foi Natal!
Nesta época que tanto 
lembra os afetos dos 
nossos, na impossibilidade 
de dar o tal abraço apertado
                                 ou um beijo     
                                       ternurento,   
                                            ficou a intenção 
                                               através duma            
                                               fotografia partilhada   
                                                no nosso “facebook” 
                                                para a família e amigos.

 
Preparações Natalícias
Numa saída “controlada” fomos apanhar 
musgo a um terreno vizinho para compor o 
nosso presépio.
Para receber esta quadra festiva também 
houve que preparar as decorações que 
promovessem o espírito natalício e 
proporcionassem um pouco da paz e 
serenidade que queremos para esta época. 

Prendas de Natal
Carinhosamente, os nossos 
utentes prepararam 
pequenas lembranças de 
Natal para oferecer aos 
elementos dos Órgãos Sociais 
do Lar de S. Mateus, como é 
habitual fazerem na nossa 
Festa de Natal.
Este ano não houve Festa, 
mas eles receberam as 
lembranças na mesma.

Reviver_44-45.indd   7 15-04-2021   07:13:26



8

Convívio 
de Natal

Convívio de Natal
Face às circunstâncias e com 
muita pena nossa, este ano 
não foi possível realizar a 
tradicional Festa de Natal que 
habitualmente reunia toda 
a comunidade do Lar de S. 
Mateus – utentes, familiares, 
órgãos sociais, sócios da 
Instituição e outros amigos.
Mesmo assim, não se deixou 
de promover um momento 
de convívio entre utentes e 
colaboradoras, com alguma 
música e boa disposição.
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Desejos de Ano Novo
No aproximar de um Novo 
Ano, renovam-se votos de 
esperança, saúde, amor, 
paz, sorte, um ano melhor, 
abraços, amizade e tantos 
outros.
Estes foram alguns dos 
desejos dos nossos utentes 
para 2021, escritos num 
cartaz e fotografados na 
mão de cada um. 
Na medida do que nos 
for possível, tudo faremos 
para a sua concretização. 

Dia Internacional 
do Obrigado
O mote deste dia, 
comemorado a 11 de 
Janeiro, é o “obrigado”, uma 
palavra de oito letras tão fácil 
de pronunciar, mas, muitas 
vezes, tão esquecida.
É tão simples e fácil agradecer 
a todos os que fazem parte 

Um estímulo à busca de 
estratégias para organizar 
as peças, a trabalhar 
a motricidade fi na, a 
concentração e a memória 
para chegar à imagem fi nal. 

Dia Mundial da Rádio
O Dia Mundial da Rádio que 
se celebra em 13 de fevereiro, 
foi proclamado pela UNESCO 
em 2011.
Esta comemoração 
pretende consciencializar 
a importância da rádio 
enquanto meio de divulgação 
de informação a baixo custo. 
É também um meio de 
comunicação que consegue 
alcançar populações 
remotas, mesmo em caso de 
catástrofe e por isso também 
importante.
                Apesar dos avanços   
                     tecnológicos 
                         nos diversos 
                            meios de 
                             comunicação, 
                             a rádio vem-se 

            adaptando  
           e resistindo, 
        constituindo-se 
    como um 
importante meio 
de informação e 
entretenimento. 
Neste sentido e 
porque consideramos 
a rádio fundamental, 
arranjámos alguns 
equipamentos “do 
antigamente” 

               e estivemos a 
perceber o seu funcionamento 
e a sua notória evolução. 
Para além da utilidade, com 
o passar do tempo os rádios 
tornaram se também bonitas 
peças de decoração.

do nosso dia a dia, que nos 
ajudam ou alegram, que nos 
fazem sonhar e acreditar.
Esta palavra de oito letras 
pode fazer toda a diferença 
para quem a recebe, assim 
como deixar mais feliz quem 
a profere.
Entre colaboradoras e 
utentes, circularam papéis 
onde se escreveram frases 
de agradecimento que foram 
depois afi xados no bar 
da Instituição.
Agora é preciso 
que o “obrigado” 
não se fi que 
por um dia!

Dia Mundial do Puzzle
Para assinalar esta data, a 
29 de janeiro, nada como 
fazer um ou vários puzzles 
de diversos tamanhos e 
diferentes imagens.
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Carnaval
Este ano, o Carnaval 
comemorou-se “ao jeito” das 
circunstâncias.
Habitualmente esta seria uma 
atividade em que as crianças 
da escola, mascaradas a 
rigor, nos visitavam fazendo-
se um bailarico com muita 
música, serpentinas, confetis 
e martelinhos.
Na impossibilidade dessa 
comemoração, mas querendo 
assinalar esta data, algum 
tempo antes fi zemos 
umas bonitas máscaras 
que usámos depois, em 
modo carnavalesco, não 
esquecendo a “máscara de 
proteção” que com a Covid-19 
já “virou moda”.

Dia Internacional 
da Mulher
Em 1975, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
reconheceu ofi cialmente o 
dia 8 de março, como o Dia 
Internacional da Mulher. 
Simbolicamente pretendeu-
se calendarizar uma data 
a favor da igualdade e dos 
direitos de todas as mulheres, 
independentemente da 
idade, estrato social ou 
religião. 
Para assinalar esta data, o Lar 
de S. Mateus ofereceu fl ores 
às utentes do sexo feminino. 
E o lanche foi especial com a 
oferta de um saboroso pastel 
de nata a todos os utentes.
As nossas colaboradoras 
não foram esquecidas e 

Carnaval

receberam uma bonita fl or 
e uma caixa de bombons.
E numa perspetiva mais terna 
e a dar que pensar... 
“Metade do mundo são 
mulheres. A outra metade, 
os fi lhos delas” 
– Efu Nyaki

Dia do Pai 
A celebração da paternidade 
no mundo ocidental ocorre 
geralmente a 19 de Março, 
data em que se comemora 
o Dia de S. José, existindo 
outras datas para esta 
comemoração noutras partes 
do mundo.
No Lar de S. Mateus esta data 
foi lembrada com a oferta 
de bombons num pacote 
decorado com uma bonita 
gravata a todos os utentes 
masculinos. Mesmo quem 
não foi pai, teve o seu!

os fi lhos delas” 

e uma caixa de bombons.
E numa perspetiva mais terna 
e a dar que pensar... 
“Metade do mundo são 
mulheres. A outra metade, 
os fi lhos delas” os fi lhos delas” 
– Efu Nyaki
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O Antigo e o Moderno
Neste jogo foi lançado um 
desafi o cujo objetivo era 
distinguir e encaixar imagens 
na sua versão da antiguidade 
e da modernidade.
Vários foram os objetos 
e produtos comparados. 
Por exemplo a máquina de 
escrever e o computador, o 
sabão “Clarim” e o detergente 
líquido “Skip” ou o ferro a 
brasas e o ferro a vapor, entre 
outros. 
A pasta de dentes “Couto” 
e a bebida dos “Pirolitos” 
foram das antiguidades mais 
comentadas.
Foi muito interessante não 
só recordar os produtos 
de antigamente como 
reconhecer a respetiva 
evolução.

Fomos ao cinema 
ver “O Grande Elias”
Comédia portuguesa dos 
anos 40 que retrata uma 
família modesta que recebe 
quantias avultadas duma 
tia do Brasil que os julgava 
ricos graças à grande 
imaginação dum amigo 
aldrabão da família.  
A notícia inesperada da visita 
dessa tia deixa todos num 
“frenesim” preocupados em 
manter a tal rica aparência.

O nosso ginásio foi, por 
algum tempo, transformado 
em sala de cinema. 
Os nossos utentes reviveram 
este fi lme, saboreando as 
habituais “pipocas” que, 
neste caso, foram 
bolachinhas confecionadas 
por eles no dia anterior.
Boas recordações que se 
renovam no presente e 
continuam a proporcionar 
bons momentos de lazer.

Fomos ao cinema 

Jogo dos Antónimos
Antónimo é uma palavra que 
tem signifi cado ou sentido 
contrário ao de outra.
O objetivo deste exercício 
foi o de recordar um pouco da  
      nossa língua portuguesa  
      através da seleção de     
      palavras com sentidos ou 
      signifi cados opostos,    
      como por exemplo: dia 
e noite; bonito e feio; honesto 
e desonesto.
Quando no écran aparecia 
uma palavra, todos tentavam 
dizer o seu antónimo.

Ginástica com ovos
Uma forma diferente e 
engraçada de fazer alguma 
ginástica.
Os nossos utentes seguravam 
canas com redes de pesca e 
passavam ovos cozidos entre 
elas fazendo pontaria em 
copos de plástico.
O que vale é que os ovos 
estavam cozidos, porque 
senão teria havido muitas 
gemadas!

Mais ginástica
Seja com movimentos de 
braços ou pernas agarrando 
bolas ou paus, o que importa 
é ginasticar o corpo e 
fortalecer o espírito e a mente. 

      nossa língua portuguesa  
      através da seleção de     
      palavras com sentidos ou 
      signifi cados opostos,    
      como por exemplo: dia 
e noite; bonito e feio; honesto 
e desonesto.
Quando no écran aparecia 

      nossa língua portuguesa  
      através da seleção de     
      palavras com sentidos ou 
      signifi cados opostos,    
      como por exemplo: dia 
e noite; bonito e feio; honesto 
e desonesto.

Jogo dos Antónimos
Antónimo é uma palavra que 

BONITO/FEIO
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Jogo 
das perguntas
Um jogo muito interessante, 
para o que foi necessário 
apenas um cubo de cartão e 
um conjunto de cartas com 
perguntas, fazendo apelo à 
atenção e à memória.
Cada face do cubo tinha 
uma cor diferente à qual 
corresponderia um grupo de 
cartas com a mesma cor. 
No rol de perguntas 
poderíamos encontrar: 
“A que horas se deita?”;  “Em 
que cidade estamos?”;  “Que 
dia foi ontem?”, entre outras.
As questões foram lançadas 
individualmente e, em 
geral, todos fi caram muito 
satisfeitos com estes 
pequenos desafi os.

Jogo da memória
Jogamos este jogo de forma 
diferente mas não menos 
interessante.
Em voz alta foi feita a leitura 
dum pequeno texto. De 
seguida fi zeram-se várias 
perguntas testando se a 
atenção, a concentração e a 
memória. 

Boxe
O boxe é um desporto 
de combate que 
utiliza uma série 
de golpes 
calculados 
e executados
com as mãos 
obedecendo 
a regras muito 
específi cas.
Atenção que não 
     quisemos 
      promover a violência. 
    Pelo contrário! 
No imediato associamos as 
luvas e o saco de boxe a esta 
modalidade, no entanto 
existe mais equipamento 
que se veste e utiliza neste 
desporto.

Para já, os nossos utentes 
fi caram muito bem servidos 
com luvas, proteção de 
cabeça e um saco de boxe no 
qual desferiram um conjunto 
de vigorosos socos.
A força borbulhou e o 
entusiasmo foi vibrante.
Sem dúvida que esta 
atividade serviu para libertar 
energia. Mas depois da força 
veio o relaxamento!

     quisemos 
      promover a violência. 
    Pelo contrário! 
No imediato associamos as 

Pinturas
Pintar com imaginação 
dando cor a desenhos são 
sempre bons momentos 
de entretenimento.

(Re)conhecer Portugal
As nossas tradições, as 
nossas cidades, a nossa 
gastronomia, a nossa arte, os 
nossos produtos, os nossos 
monumentos, em suma, 
conhecer Portugal através 
de um jogo que desafi ou 
os nossos conhecimentos 
e lembranças dum povo 
nobre, com uma história 
fabulosa e uma cultura 
riquíssima!
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Pontaria
Para exercitar a pontaria, 
nada como testá-la.
Foi simples! Uma caixa de 
cartão com buracos no topo 
e bolas nas mãos dos utentes. 
De pé, um utente arrastava 
a caixa, puxando-a por um 
cordel ao longo do corredor 
formado entre duas filas de 
utentes sentados. Cada fila 
correspondia a uma equipa 
e cada um arremessava uma 
bola ao caixote tentando 
somar pontos. 

 
Correspondência de 
imagens
Com um conjunto de 
imagens num papel, 
mostrava-se outra imagem 
que estivesse presente, ou 
não, no conjunto. O objetivo 
era descobrir onde estava   
    a imagem visualizada  
         através da colocação de  
              um marcador, ou  
                 então dizer que  
                   esta não se  
                    encontrava 
                    no conjunto.

Pompom na seta
Num papel estavam 
desenhadas várias setas 
apontando em diversas 
direções. Cada seta tinha uma 
cor. Depois havia pompons 
com as cores das setas.  
O objetivo era escolher a 
cor correta do pompom 
mediante a direção da seta e 
colocá-lo em cima da mesma, 
no espaço indicado.

Sequência de espátulas
Aos utentes foi mostrada uma 
imagem com uma sequência 
de espátulas coloridas 
colocadas em diferentes 
direções e numa mesa à sua 
frente foram colocados vários 
copos de plástico em cima dos 
quais teriam de reproduzir a 
referida sequência testando 
a atenção e promovendo a 
mobilidade fina.

Caracol
Apenas com uma bolinha, 
uma espátula e uma cartolina 
recortada em formato caracol 
se fez um jogo engraçado. 
O objetivo era empurrar a 
bolinha com uma espátula 
até percorrer todo o caracol 
sem deixar a bola fugir.

...+
 Jo
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s
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Bater palmas
Para que as mãozinhas de 
plástico batessem palmas 
foi bem necessária a 
coordenação de movimentos.
Fez barulho, mas o objetivo 
foi conseguido!

Circuito Direita 
e esquerda
A coordenação motora é parte 
reguladora e condicionante 
do nosso bem-estar.
Alguns utentes, com e sem 
ajuda, alternaram a sua 
marcha entre a direita e 
a esquerda num circuito 
assinalado no chão.

Ginástica com bolas
Sentados ou de pé, nada 
como pôr o corpo a “mexer” 
distribuindo bolas, através de 
alguns exercícios para ativar a 
circulação sanguínea.

Duplo sentido
Caso para se dizer, nem tudo 
o que parece “apenas o é”. 
Foram disponibilizadas várias 
imagens com duplo sentido.
Se por um lado víamos o 
botão duma linda rosa, 
noutra perspetiva víamos 
um casal num bonito abraço. 
Numa outra, um conjunto de 
animais formava um rosto e 
uma árvore escondia várias 
caras nos seus ramos, num 
apelo claro à concentração 
e capacidade de discernir 
pormenores fora dos seus 
contextos.

Música
Foram distribuídos vários 
instrumentos musicais desde 
jambés, tambores, maracas, 
pandeiretas e assim se fez um 
concerto instrumental com 
bastante ritmo e animação, 
convocando o sentido da 

audição e a coordenação 
rítmica numa tentativa de 
harmonizar melodias.

Rolos
Numa pequena estrutura 
de varinhas de madeira 
coladas numa base de cartão, 
estavam vários pequenos 
rolos dum lado que os 
utentes teriam de passar para 
o lado oposto com a ajuda 
de uma varinha, alternando 
um pouco entre a força e a 
precisão de movimentos.

Peças de dominó
O objetivo era reproduzir 
a imagem de uma peça de 
dominó colocando bolinhas 
brancas sobre um cartão. 
Uma aplicação de aritmética, 
visão e atenção.
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OUTUBRO

Luzia da Conceição 
11/10/1931

José Rosário 
Fernandes 
31/10/1944

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

Carlos Pereira
Marques 

10/12/1963

Emília Rosa Ribeiro
20/12/1930

Maria Isabel da 
Conceição Bicho 

da Graça
20/12/1935

Policarpo Maria 
Curado 

15/12/1934

DEZEMBRO

Parabéns a Você...
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Parabéns a Você...

Benvindos
ao Lar

de
S. Mateus

Maria Isabel
da Conceição Bicho 

da Graça 
novembro

Maria da Assunção
março

1313

FEVEREIRO

MARÇO

Maria da Graça 
Vieira 

16/01/1933

Antónia Abreu 
Baptista

12/01/1940

António Antunes 
07/03/1929

Belmira Graça 
Jorge Rodrigues 

20/02/1937

Maria de Lurdes 
Pombeira de Jesus 

10/02/1940 

Maria de 
Fátima Pombeira 

19/02/1964

Maria José Faria 
Pereira

22/01/1942

Raquel Isabel
Ferreira

24/01/1929

Raquel Manuela 
Fazenda Moita 

26/01/1936

Alice Rosa Simões 
20/01/1931

Nuno Manuel F. 
Farinha António 

11/03/1958

Aníbal Quintas 
Bento 

23/03/1942

António Manuel 
F. Rodrigues 
11/03/1973

Belmira Maria 
Farinha 

16/03/1937

Américo Lopes
23/02/1930

Silvina Maria 
da Conceição Graça 

23/02/1938

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

Maria Manuela 
Santos 

04/03/1934

Maria do Carmo 
Rosa 

21/03/1926

Laura Alface 
Antunes

24/03/1939

José António 
Perna

 08/03/1932

Mª Luísa de 
Jesus Pombeira 

02/03/1936

JANEIRO

Benvindos
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Na sequência de testes de rotina ao pessoal 
do Lar de S. Mateus que vinham sendo 
efetuados pela Segurança Social, no fi nal de 
Dezembro foi detetado um teste positivo 
numa colaboradora e, posteriormente, num 
outro conjunto de testes realizados a outras 
colaboradoras foram detetados vários outros 
casos, o que levou a Autoridade de Saúde 
a promover, no sábado dia 2 de Janeiro, a 
testagem generalizada de todos os utentes e 
colaboradoras.
Os resultados, que ninguém gostaria de ter 
conhecido, chegaram ainda nesse mesmo 
dia, já noite dentro. Havia vários utentes e 
colaboradoras infetados com Covid-19.
A partir daí foi a azáfama natural para 
concretizar, no mínimo de tempo, as medidas 
necessárias à contenção do surto, num misto 
de responsabilidade e grande preocupação.
Mais tarde, no dia 11 de Janeiro, em nova 

Resistimos mais de nove meses, mas...
– Balanço do surto que nos atingiu

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 verifi car, 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!

X
5 0 0 9 4 5 1 5 2 X

ronda de testes, mais alguns utentes, muito 
poucos, testaram positivo.
No dia 16 de Janeiro, nova ronda de 
testes em que mais alguns utentes e 
colaboradoras tiveram resultado positivo. 
Contudo, simultaneamente todos, utentes 
e colaboradoras, que anteriormente haviam 
tido resultado positivo nos testes efetuados, 
tiveram resultado negativo.
Finalmente, no dia 26 de Janeiro, foi 
efetuada nova ronda de testes a todos os 
utentes e colaboradoras, cujos resultados 
foram negativos. A partir desse momento, 
iniciou-se a recuperação da normalidade do 
funcionamento da Instituição.
Decorrido o período de tempo defi nido pela 
Autoridade de Saúde, o surto foi formalmente 
dado como extinto em 14 de Fevereiro.
Foram realmente tempos muito difíceis para 
todos! 
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Houve que tomar rápidas medidas, tais como, 
promover o isolamento dos utentes infetados 
criando e deslocando-os para uma área 
específi ca, adaptar métodos de trabalho para 
segurança de utentes e colaboradoras, 
intensifi car a utilização de EPI’s, informar  
utentes e respetivos familiares 
acerca da situação, colmatar a falha das 
colaboradoras infetadas, com o esforço 
adicional das que estavam ao serviço, manter 
observação atenta aos utentes infetados de 
modo a tomar as medidas necessárias. Tudo 
com o objetivo de preservar a saúde dos 
doentes e garantir a prestação de cuidados 
a todos.
Como balanço, importa realçar que, apesar da 
emergência que vivemos durante quase todo 
o mês de Janeiro, felizmente que nenhuma 
consequência grave atingiu os nossos utentes 
e colaboradoras, apenas 
sendo de registar 
a existência de casos pontuais 
de sintomas 
ligeiros.
Para este 
resultado 
contribuíram, 
naturalmente, 
os cuidados de 
prevenção 
e segurança 
implementados 
conforme o Plano 
de Contingência, 
criado em 8 de 
Março de 2020 e 
sucessivamente 
atualizado de acordo 
com novas normas 
legais e necessidades 
detetadas, a 
rapidez com que se 
tomaram medidas 
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Março de 2020 e 
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legais e necessidades 

rapidez com que se 
tomaram medidas 

de contenção do surto logo que detetado e, 
fundamentalmente, a forma 
como o nosso pessoal atuou nestas 
circunstâncias de extrema difi culdade 
e exigência.
De facto, têm que ser salientados a 
disponibilidade, empenhamento, 
profi ssionalismo e espírito de sacrifício das 
nossas colaboradoras, sem distinção de 
funções e responsabilidades, porque todas 
foram importantes e inexcedíveis. 
Bem hajam por isso!
Foi também este esforço que permitiu 
manter um ambiente de normalidade na 
Instituição, assim como garantir a prestação 
dos necessários cuidados pessoais e de saúde 
aos nossos idosos sem necessidade de algum 
apoio externo.
Em 8 de Fevereiro, iniciou-se o processo 
de vacinação a utentes de ERPI e 
colaboradoras com a administração da 1.ª 
dose da vacina a quem não esteve infetado, 
sendo a 2.ª dose administrada 3 semanas 
depois.
No dia 14 de Fevereiro, a Direção emitiu 
o seguinte comunicado:

Resistimos mais de nove meses, mas...
– Balanço do surto que nos atingiu
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Memórias do passado
Esta página é patrocinada por vários amigos 
da nossa Freguesia.
Se quiser integrar este conjunto de amigos 
e tiver fotos antigas que recordem as nossas 
aldeias “... em tempos idos”, por exemplo 
Festas, Inaugurações, Casamentos, Matanças 
de Porco, etc., envie-as ao cuidado do Lar de 
S. Mateus para publicação.
A propósito, quem consegue adivinhar em 
que ano se realizou esta Festa da Junceira?

...em Tempos Idos

Memórias do passado

Festa na Junceira
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