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Elisabete 
Paixão 
Marques
Ajudante de Ação 
Direta.
Trabalha no Lar de 
S. Mateus desde 
21-11-2016
Nasceu a 18-08-1989
Natural de Lisboa
Residente em Olalhas, 
Tomar

Uma breve apresentação 
pessoal da Elisabete...
Tenho 31 anos, nasci em Lisboa e vim estudar 
para o Instituto Politécnico de Tomar com 
19 anos. Acabei por ficar cá, conheci o meu 
marido e já temos um menino com 1 ano.

Já tinha experiência em trabalho similar? 
Como “aparece” no Lar de S. Mateus?
Não tinha experiência nenhuma neste tipo 
de trabalho. Já tinha trabalhado em algumas 
áreas que em nada tinham a ver com uma 
instituição e às quais não me tinha adaptado. 
Entretanto, tive conhecimento que estavam 
à procura de pessoal para o Lar, decidi 
experimentar e fui ficando.

Na sua perspetiva, como vê o Lar de 
S. Mateus como instituição e sua 
importância para a comunidade?
O Lar de S. Mateus é uma instituição de 
intervenção social, onde se presta apoio aos 
idosos, tanto em estrutura residencial como 
no domicílio, que trabalha em função do 
bem-estar dos utentes, através de uma rotina 
com dignidade e conforto, acompanhamento 
e cuidados de saúde.

 Como avalia a sua 
função na prestação 
de cuidados aos nossos 
utentes?
Todos os dias, tanto eu 
como as minhas colegas, 
trabalhamos com o 
objetivo de criar bem- 
-estar na vida dos nossos 
idosos. Trabalhamos para 
eles e esforçamo-nos por 
lhes prestar os melhores 
cuidados. Muitos deles 
só têm o que nós lhe 
damos. 
O nosso trabalho não se 
baseia só na satisfação 
de necessidades básicas, 
vai muito além disso!

Ainda não é muito longa a sua estada no 
Lar de S. Mateus, mas tem certamente 
algum momento especial, bom ou mau, 
que a tenha marcado. Quer partilhá-lo?
O que mais me marcou desde que comecei 
a trabalhar no Lar de S. Mateus foi, sem 
dúvida, o surto de Covid-19 em janeiro deste 
ano. Só nós é que sabemos o que passámos, 
o esforço enorme de tentar manter uma 
rotina nos cuidados aos utentes mesmo com 
muitas baixas no pessoal. Foi preciso muito 
trabalho de equipa, muita força de cada um 
de nós para “aguentarmos o barco” e muito 
sacrífico para deixarmos a nossa família, os 
nossos filhos para segundo plano, para que 
nada faltasse aos idosos. Foram longos dias 
mas, no fim, correu tudo pelo melhor, não 
perdemos ninguém e é isso que importa.

Como tem sido esta experiência com 
a pandemia Covid-19 no seu trabalho 
do dia a dia?
Alterou-nos bastante as rotinas de trabalho.  
Quase que já nem me lembro da 

(continua na página 19)

Tendo já decorrido mais de um ano sobre o início da pandemia do 
Covid-19, bem gostaríamos de poder afirmar que já retomámos “toda” a 
normalidade do funcionamento do Lar de S. Mateus. Infelizmente, ainda 
não é assim!

Falamos na retoma de “toda” a normalidade, não porque a vida interna 
da Instituição não esteja a decorrer normalmente, como se pode verificar 
pela amostra das muitas atividades desenvolvidas com os nossos idosos, mas 
porque continua a faltar o contacto com o exterior. Com as famílias, com os 
amigos e com a comunidade em geral. E bem sabemos a falta que isso faz!

No momento em que alinhavo estas linhas, acaba de ser cumprida uma 
das condições necessárias para esse retomar da normalidade. Trata-se da 
conclusão do processo de vacinação dos utentes e colaboradoras, com a 
administração da vacina a quem contraiu a doença no surto de Janeiro.

Todos ansiamos por poder voltar a visitar os familiares residentes no Lar 
de S. Mateus, como estes estão ansiosos por receberem essas visitas ou por 
poderem sair da Instituição e ir almoçar a casa dos seus familiares.

Contudo, a vulnerabilidade dos nossos idosos aconselha a termos 
cautela nesta transição! A segurança e a prudência obrigam-nos a aguardar, 
pacientemente, algum tempo mais. 

Nomeadamente, há que salvaguardar o período de produção de 
efeitos da vacina, cuja eficácia sabemos não ser total, assim como criar as 
condições para evitar que mais algum problema nos venha a apoquentar. 
Daremos, pois, notícias em breve. 

Nas circunstâncias difíceis em que temos vivido, não é demais enaltecer 
o papel fundamental de todas as nossas colaboradoras, sem distinção 
de categorias ou funções, que, apesar das dificuldades acrescidas nestes 
tempos de pandemia, continuam a dar o seu melhor no apoio e bem-estar 
aos nossos idosos, como muito bem descreve na primeira pessoa a nossa 
colaboradora Elisabete Marques na entrevista que publicamos.  
Bem hajam todas!

29 de Julho de 2021

José Maia
Presidente da Direção
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Por causa da Covid-19, 
ainda não tem sido 
possível desenvolver 
atividades no exterior. 
Tal não significa que 
os nossos idosos se 
mantenham inativos, 
bem pelo contrário.
Diariamente são 
desenvolvidas 
atividades, de âmbito 
comemorativo ou outro, 
que levem a estimular 
a atividade física e 
mental.
Se não forem estas 
atividades, aí estão 
os jogos que, com 
frequência quase diária 
são promovidos para 
manter a atividade física 
e mental, procurando 
estimular a atenção, 
concentração, 
motricidade fina, 
perceção visual, 
raciocínio, coordenação, 
etc.
Não é possível e seria 
mesmo fastidioso referir 
todas as atividades 
e jogos ou outros 
entretenimentos 
realizados ao longo 
deste 2.º trimestre. 
Assim, o que a seguir se 
descrevem pretende ser 
apenas exemplo do que 
são as muitas atividades 
mais ou menos lúdicas 
desenvolvidas no 
dia a dia da Instituição.

Páscoa
A Páscoa é festividade religiosa com um 
impacto muito importante entre as muitas 
tradições que se celebram no Lar de 
S. Mateus.
Este ano os nossos idosos fizeram, 
antecipadamente, sacos em formato de 
coelho para guardar as amêndoas que 
receberam depois no domingo de Páscoa.
Este ano, o mau tempo não permitiu 
a realização da Visita Pascal. 
Paciência, ficou para mais tarde!

Dia Internacional do Beijo
O Dia Internacional do Beijo é celebrado 
a 13 de Abril. Expressão de amor ou de 
amizade, o beijo encerra sempre um gesto 
de afeto. Infelizmente, devido à situação 
pandémica, não pudemos partilhar beijos 
mas encontramos uma alternativa.
Várias fotografias foram tiradas aos nossos 
clientes que “seguravam um beijo” – 
representado por uns lábios – lado a lado 
com a frase “Se eu te der um beijo, quantos 
vou receber??”.
Essas fotos foram depois publicadas no 
facebook deixando os nossos idosos ansiosos 
por conhecer as reações dos familiares 
e amigos. E foram muitas as reações!

Dia Internacional do Café 
O café é uma das bebidas mais requisitadas 
quase em todo o mundo, sendo a matéria 
prima mais comercializada logo depois do 
petróleo. Curiosamente Portugal é o país da 
Europa onde se consome menos café.
Quem gosta, gosta muito e seja ele chamado 
de cimbalino, bica ou simplesmente café, 
alegra o dia dos seus apreciadores.
Já agora, conhece a origem do termo “bica” 
usado em Lisboa? BICA significa "Beber Isto 
Com Açúcar" porque quando começou a ser 
comercializado n’ "A Brasileira" do Chiado, 
o café não agradou aos lisboetas e, por isso, 
foi criado este slogan, aconselhando as 
pessoas a adicionarem açúcar ao café
O café quando consumido moderadamente 
confere alguns benefícios, nomeadamente 
pela sua ação antioxidante, atenuando 
o risco de se desenvolverem doenças 
cardiovasculares e alguns tipos de cancro, 
mas é preciso não cair no excesso pelo risco 
acrescido de insónia, ansiedade, problemas 
gastrointestinais, entre outros.
No dia 14 de Abril comemorou-se o Dia 
Internacional do Café e o Lar de S. Mateus 
não ficou à margem da comemoração. 
Os “portugueses” do Lar de S. Mateus 
contrariam a estatística europeia e este dia foi 
amplamente apreciado por todos.

À hora do lanche, o chá foi substituído por 
café. Foi simples, curto ou longo, com canela 
ou umas natas a guarnecer – este o preferido 
e novidade para alguns e que pediram 
para repetir – cappuccino para os mais 
gulosos, acompanhado de bolinhos secos 
confecionados no dia anterior com a ajuda 
dos nossos idosos que já tinham saudades 
de cozinhar.
Oportunidade de convívio, com recordações 
do “café social” e papilas gustativas 
estimuladas. Alegria por um dia diferente!

25 de Abril 
– Dia da Liberdade
Porque recordar é viver, o 25 de Abril foi 
relembrado com a projeção dum vídeo sobre 
esse importante dia do ano de 1974. 
No final fizeram-se várias perguntas sobre 
essa data, nomeadamente qual o ano em que 
aconteceu, qual a flor, como foi dado o sinal, 
qual o outro nome que ficou conhecido este 
dia, entre outras questões que pretenderam 
estimular a memória e concentração dos 
nossos utentes.
A música “Grândola Vila Morena” foi ouvida 
e cantada em tom sério e emotivo.
Seguiram-se as recordações 
desse dia, o que fizeram, 
onde estavam...?
Sem dúvida, 
um dia muito 
marcante 
da história de 
Portugal.



Dia da Espiga
Esta celebração trouxe 
até aos nossos idosos 
os elementos que compõem 
o tradicional ramo, cada um com 
o seu simbolismo – espigas, diversas e 
coloridas flores campestres, raminhos de 
oliveira, folhas de videira – que compuseram 
depois ramos oferecidos aos presentes.
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Favas
Nesta altura do ano esta leguminosa de alto 
valor nutricional “aparece no prato” do Lar de 
S. Mateus, preparada pelos nossos clientes e 
colaboradores.

                                                Os utentes                        
                                                 descascaram-nas                                      
                                                 e este ano nem foi         
                                                preciso chamá-los!         
                                               Em roda foram  
                                           ocupando os seus   
                                        lugares, inclusivamente  
                                 por aqueles que não gostam              
                        de descascar ou até de comer 
favas, pois o convívio impõe-se.
Conversaram bastante dizendo algumas 
coisas engraçadas como “vamos à fava 
enquanto a ervilha cresce”! Momentos de 
brincadeira com arremesso das cascas e 
vontade de mais, acharam que eram poucas 
favas, imagine-se!!

Dia das Mães
“Mãe querida, mãe querida, o melhor 
que a gente tem!!”.
No primeiro Domingo de Maio especialmente 
dedicado à mulher que deu vida ao mundo, 
uma lembrança especial para as senhoras: 
uns bombons de chocolate devidamente 
embrulhados. O embrulho tinha um laço tão 
bonito que nem o queriam abrir!  

Pão com chouriço
A pedido dos nossos idosos, uma manhã 
diferente dedicada à culinária e que prometeu 
uma tarde com pão com chouriço.
Foi improvisada uma banca de cozinha na 
sala de estar, onde se juntaram e amassaram 
os ingredientes, incluindo naturalmente 
o saboroso enchido cortado em rodelas 
finas. Depois de devidamente moldados, os 
pãezinhos lá seguiram para o forno.
E que bons que estavam!

Uma das consequências 
desta “maldita” pandemia é 
a privação de passeios ao ar 
livre. Para amenizar esta falta 
e aproveitando uns dias de 
bom tempo, organizaram-se, 
em vários dias, passeios em 
pequenos grupos até ao “rio.
Chapéus na cabeça, bolo 
na lancheira, sumo na 
geleira e cadeiras para 
sentar confortavelmente a 
apreciar a maravilhosa vista 
da albufeira do Zêzere, 
foram condições mais 
que favoráveis para um 
simples convívio e alegre 
compensação das privações 
que se vêm sentindo. 
A repetir!

Paseios 
ao Rio
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Dia da Criança
Neste dia 1 de Junho, 
especialmente dedicado 
às crianças tivemos uma 
atividade descontraída com 
balões e música ao estilo 
“discos pedidos” com o 
intuito de lembrar outros 
tempos que para muitos não 
terá sido fácil. Aos nossos 
idosos foi-lhes libertado o seu 
lado rouxinol, de tanto que 
cantaram!
A não esquecer: todas as 
crianças, independentemente 
da raça, cor, religião, origem 
social, país de origem, 
têm direito a afeto, amor e 
compreensão, alimentação 
adequada, cuidados médicos, 
educação gratuita, proteção 
contra todas as formas de 

exploração e a crescer num 
clima de paz e fraternidade. 
Quantas são as crianças por 
esse mundo fora a quem 
não estão minimamente 

Laço
Azul

No mês de Abril que assinala 
a prevenção dos maus 

tratos infantis, 
o Lar de S. Mateus juntou-se 

a esta causa construindo 
um laço azul com pombas 
de papel recortadas pelos 

nossos utentes.

Dia do Chá Gelado
Há dias para tudo! No dia 10 de Junho 
comemoramos o “Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas”, mas não é a 
essa importante comemoração para o nosso 
país, acompanhada através da televisão, 

que nos referimos.
Trata-se do Dia do Chá 
Gelado.
De facto, com o calor 
desta época do ano há 
necessidade de hidratar 
o organismo, ou seja, 
beber muita água. Esta 
prática poderá ser mais 
estimulada se à água 
juntarmos chá e infusões 
e servir este preparado 
“geladinho”.

Os nossos idosos diziam não querer chá frio, 
mas quando provaram ice tea pediram para 
repetir. 
Para acompanhar o chá, no dia anterior 
confecionamos nossos deliciosos 
“Mateuzinhos”.
E que bons que estavam!

Jardim do Amor
O nosso “Jardim do Amor”, 
é uma engenhosa estrutura 
de madeira com rodas 
onde desde há vários 
meses se vêm plantando 
várias espécies vegetais, 
proporcionando aos 
nossos o entretenimento e 
contacto com a natureza.
O “Jardim do Amor” saiu dos 
seus limites e estendeu-
se agora para 
vasos onde 
foram plantados 
tomateiros e 
courgettes.
Os morangos vão 
amadurecendo, 
salpicando de 
vermelho o verde 
envolvente. 
Um gosto para 
todos nós!
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Esta antiga tradição portuguesa reviveu-se 
na nossa Instituição num ambiente de folia, 
estavam todos entusiasmados, pois já há 
algum tempo que preparávamos a festa.
Desde Abril que num trabalho de equipa, 
com apelo à motricidade fina, uns dobravam, 
outros cortavam papel e arame. Depois dos 
arames prontos, abriram-se as flores e as 
folhas.

Marchas Populares – Preparação
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Foi no dia de São Pedro, com muitas flores 
a decorar o espaço, manjericos, roupas a 
preceito, alegria e satisfação duma marcha 
muito bonita.
Seguiu-se o almoço com a tradicional 
sardinhada. Primeiro os utentes e, depois 
destes concluírem a sua refeição, também 
todo o pessoal da Instituição se reuniu num 
almoço de convívio.

Marchas Populares – A Festa
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.. Encaixar bolas 
coloridas
De um lado estavam diversos 
recipientes com bolas, todos 
com cores diferentes. O 
jogador teria de encaixar a 
bola de cor correspondente 
no tabuleiro, o qual, por sua 
vez continha a sequência 
de cores, utilizando uma 
colher ou pinça em madeira. 
Pretendeu-se promover a 
agilidade e coordenação de 
movimentos, o equilíbrio, o 
reconhecimento das cores, 
a memória e atenção e 
manutenção da motricidade 
fina.

O plural de...
Um jogo muito simples que 
apela à literacia, `atividade 
mental e à memória.
Dada uma palavra no 
singular, teriam de dizer o 
seu plural. Por exemplo: País 
> Países; Ar > Ares; Capitão > 
Capitães, etc.
Assim se passou algum 
tempo rememorando, em 
alguns casos, os ralhetes da 
professora primária.

Identificação de 
texturas
Objetivos: Manutenção de 
motricidade fina; orientação 
espacial; memória; tato; 
identificação das texturas, 
reconhecimento das cores
Aos idosos são apresentadas 
várias amostras de materiais 
diferentes como por exemplo 
tecido, esponja, algodão, 
entre outros e o objetivo é 
descobrir de que material 
se trata através da respetiva 
textura, utilizando o sentido 
do tato.

Trava línguas
O trava-línguas é um jogo 
verbal que consiste em ler ou 
dizer, com clareza, rapidez 
e sem enganos, versos ou 
frases difíceis de pronunciar.
Claro que as dificuldades   
                       deram origem 
                        a muitas                   
                        gargalhadas!

Circuito
É uma das formas de fazer 
ginástica mais apreciada 
pelos nossos idosos. Apesar 
da aparente simplicidade, 
são exercícios que estimulam 
a coordenação psicomotora 
e exigem equilíbrio e 
concentração.
No final uma brincadeira onde 
foi trabalhada a lateralidade e a 
direccionalidade.

capitão

capitães
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Rolhar, rolhar...
Um jogo muito simples 
e, principalmente, com 
reutilização de materiais, 
neste caso garrafas e outras 
embalagens com tampa.
Os gargalos das embalagens 
foram cortados e colados 
em cartões e o objetivo 
era rolhar cada gargalo 
com a tampa correta, 
testando a perceção visual e 
reconhecimento das cores, 
a atenção e concentração, a 
coordenação de movimentos 
e a motricidade fina.
Uma prova de que é possível 
cumprir múltiplos objetivos 
através de “coisas” muito 
simples.

Um outro jogo 
de cartas
Era apresentada uma imagem 
com uma sequência de cartas 
que deveriam memorizar. De 
seguida era aleatoriamente 
tirada uma carta e o desafio 
era descobri-la. Um teste à 
perceção visual e à memória.
Gostaram muito deste jogo 
pois revela mais uma das 
variantes do que se pode 
fazer com cartas.
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Bolas no Fio
Foi dado um “monte” de bolas 
coloridas e mostrada uma 
imagem com uma sequência 
de cores.
O objetivo era atravessar as 
bolas coloridas com um fio 
respeitando a sequência de 
cores mostrada, apelando 
à motricidade fina e 
coordenação de movimentos, 
ao reconhecimento das cores 
e direcionalidade, à memória, 
atenção e concentração.

“Paraquedas” 
colorido
Uma atividade já 
anteriormente realizada 
e repetida a pedido dos 
utentes.
Um pano largo de várias 
cores e com bolas no meio 
era agarrado em volta pelos 
utentes. O objetivo era agitar 
o pano de forma a sacudir as 
bolas.
Alguns preferiram levantar-
se dos seus cadeirões para 
terem ainda mais força para 
sacudir as bolas.
O objetivo foi pôr à prova a 
força, agilidade e mobilidade 
dos membros superiores.
Foi divertido ver as bolas a 
saltar e a bater nas cabeças 
uns dos outros. No final 
havia, naturalmente, bolas 
espalhadas pelo chão que 
tiveram de ajudar a arrumar!

Compras e trocos
Foram projetadas imagens com produtos 
e o seu custo, assim como o valor do 
dinheiro dado para pagamento. O objetivo 
era calcular o valor do troco a receber.
Um jogo com ligação à vida real que exigiu 
perceção visual, concentração e cálculo 
mental.

Sequências 
de cores
Com os utentes posicionados 
em círculo para estimular a 
dinâmica de grupo foram-lhes 
apresentados vários cartões 
com formas geométricas e 
com determinada sequência 
de cores.
O objetivo era associar 
diferentes formas 
geométricas com a mesma 
sequência de cores. 
Por exemplo, associar um 

quadrado a um círculo onde 
a sequência de cores se 
repetisse. O jogo começou 
com a sequência de apenas 
duas cores, mas depois foi 
aumentando o grau de 
dificuldade até terminar com 
cinco cores.
Um jogo para testar 
a acuidade visual e a atenção.
Todos estiveram muito 
atentos a contabilizar 
quem falhava menos vezes. 
Gostaram e pediram para 
repetir.
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José Maria 
Ferreira

25/06/1947

Angelina 
de Jesus

30/06/1927

Irene Maria 
Santos 

08/06/1935

JUNHO

Manuel do 
Rosário Fernandes 

02/04/1949

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

Arnaldo Antunes
Monteiro

31/05/1941

Maria de 
Lourdes de 

Sousa Graça 
junho 2021

Irene Maria 
Santos 

abril 2021

José Carreira 
maio 2021

Balbina de Jesus
09/05/1926

José Vieira  
da Silva

12/05/1939

António Vicente
09/05/1937

Maria Adelaide 
Ribeiro 

Marques 
junho 2021

Maria 
da Assunção

9/05/1929

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

Deolinda de 
Jesus Jacinto

23/05/1938

Maria Manuela
 P. Aguda 

28/05/1935
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MAIO

(continuação da página 3) 
“normalidade”. As pessoas não imaginam a 
dificuldade que é manter uma distância de 
segurança neste tipo de trabalho. Mas nós, 
funcionários, habituamo-nos, já os idosos 
nem tanto. Uma grande parte deles acaba 
por não perceber o que se passa. Estavam 
habituados a uma relação de proximidade 
connosco e de um momento para o outro 
não podem abraçar nem as famílias, nem 
a nós. Estão “presos”, como nos dizem. A 
sorte é terem atividades diferentes todos 
os dias que os ajudam a distrair e a dar 
algumas gargalhadas. 

Existe alguma situação que também 
gostasse de compartilhar?
Devia haver alguma valorização da parte 
da sociedade aos funcionários dos lares. 
Tal como nos hospitais, nós também 
temos um compromisso e noção de 
dever com seres humanos. Também 
zelamos pela saúde e bem-estar de 
utentes, trabalhamos por turnos, aos fins 
de semana e “quando tem que ser”. Não 
é uma profissão fácil e não é o tipo de 
trabalho que possa ficar para ser feito 
amanhã.

Formule um desejo ou deixe uma 
mensagem para os leitores do “Reviver”
Gostava que se falasse do lado positivo das 
Instituições. Que não se generalizasse a 
falta de condições e os maus tratos. Quero 
acreditar esses casos são uma minoria.
E esta minoria faz com que as pessoas 
tenham receio de confiar os seus familiares 
a outras pessoas. Já houve idosos a 
dizerem-me “isto afinal não é como dizem”. 
Porque é uma ideia pré-concebida. Isto 
é um trabalho de pessoas para pessoas e 
quem o faz tem que gostar do que faz. Nós 
costumamos dizer que os idosos também 
são nossos, afinal passamos mais tempo 
com eles do que em casa.

entrevistaParabéns a Você...

Nem a maldita pandemia nos impede de 
comemorar todos os meses 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.

Festas 
de aniversário 

dos nossos 
clientes



Memórias do passado
Esta página é patrocinada por vários 
amigos da freguesia de Junceira. 
Junte-se ao grupo e envie fotos 
antigas que recordem os 
“...tempos idos” ao cuidado 
do Lar de S. Mateus.
Desta vez trazemos fotos 
de uma festa no Poço 
Redondo. A Comissão de 
Festas com o Pendão do 
Espírito Santo, o Pálio da 
Procissão e as ofertas 
à “Mesa da Comissão”.
Consegue identificar há quantos 
anos se realizou esta festa? 
E quem são as pessoas 
que estão nas fotografias?

...em Tempos Idos

Festa no 
Poço 

Redondo


