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editorial
A pandemia teima em 

não se dar por vencida! 
A vacinação, embora a 
tenha quebrado, não se 
revelou completamente 
eficaz e daí a necessidade 
de uma terceira dose 
que aguardamos a todo 
o momento venha a ser 

administrada aos nossos utentes.
Os últimos números conhecidos à data em que 

escrevo estas linhas, dão conta de uma incidência 
(n.º de novos casos) e do índice de transmissão 
(Rt) com tendência crescente, incluindo no 
concelho de Tomar. 

Por outro lado, nos escalões etários mais 
elevados é também assinalado um aumento do 
risco de internamento e também do número de 
óbitos em pessoas com a vacinação completa.

É já pública nos últimos dias a preocupação 
e incerteza dos responsáveis da saúde com o 
referido aumento dos casos de infeção e com a 
possibilidade de aparecimento e disseminação de 
novas variantes que fujam à proteção da vacina, 
isto em conjugação com a gripe sazonal contra 
a qual, no entanto, os nossos utentes foram já 
vacinados.

Penso que tudo isto justifica e torna 
compreensível que o Lar de S. Mateus mantenha, 
ainda, restrições ao contacto dos nossos utentes 
com o meio exterior, seja com os seus familiares 
ou outras pessoas. O regulamento de visitas que 
vigora desde 27 de Setembro permitiu já alguma 
“abertura”, mas… veremos o que o próximo futuro 
nos reserva.
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entrevista
Maria Isabel Santos
Salavador Leonardo
Trabalha no Lar 
de S. Mateus 
desde 03/05/1992
Nasceu a 05/02/1969
Natural de Tomar 

Uma breve apresentação 
pessoal da Isabel Leonardo.
Vivo no Poço Redondo, sou 
casada e tenho duas filhas 
gémeas com 26 anos.
Trabalho no Lar de S. Mateus 
há 29 anos, onde sou 
Encarregada de Serviços 
Gerais, mas faço todo o 
trabalho que me é pedido 
em praticamente todos os setores.

Já tinha experiência em trabalho similar? 
Como “aparece” no Lar de S. Mateus?
Não. Eu trabalhava no setor fabril e fiquei 
desempregada, pois a fábrica, entretanto, 
fechou. Como o Lar de S. Mateus já funcionava 
na altura, vim inscrever-me e fui chamada para 
uma entrevista com a Diretora Técnica que 
na altura era a Dra. Ana Isabel Palma. Depois 
chamaram-me para trabalhar e aqui continuo 
passados todos estes anos.

Na sua perspetiva, como vê Lar de S. Mateus 
como Instituição na comunidade?
A instituição Lar de São Mateus é uma mais 
valia para todos nós, funcionários e utentes, 
pois é o maior empregador da freguesia da 
Junceira.
Desde sempre, a nossa Instituição foi uma 
referência na freguesia e também no concelho. 
Ainda mais desde que somos uma Entidade 
Certificada, uma das únicas do concelho de 
Tomar. Tenho muito orgulho em fazer parte 
desta equipa e ter dado o meu contributo para 

esta Certificação e continuaremos a dar
o nosso melhor para que, ano após ano, 
a possamos manter.

Como avalia a sua função na Instituição 
e as eventuais dificuldades que sente 
no dia a dia?
Apesar de ser a Encarregada de Serviços Gerais, 

faço de tudo um pouco, dado 
que as dificuldades a nível de 
recursos humanos são cada 
vez maiores. 
Por outro lado, as nossas 
tarefas são cada vez 
mais difíceis porque os 
nossos utentes estão mais 
dependentes a cada dia 
que passa. O nosso trabalho 
exige muito esforço físico e 
psicológico!
É preciso gostar muito do 
que se faz, ter uma grande 
capacidade de entrega, 
sacrifício e amor para dar, o 

que também faz parte das nossas funções, 
dado trabalharmos para os nossos utentes que 
precisam do nosso carinho, ainda mais desde 
que esta pandemia apareceu em que somos 
nós as únicas pessoas que contacta com eles 
diretamente e a dar-lhes o afeto que ainda não 
podem receber por parte dos familiares.

Na sua longa “estadia” no Lar de S. Mateus, 
certamente tem vários momentos especiais 
que a tenham marcado. Quer partilhá-los?
A situação mais caricata que me aconteceu, 
entre muitas que já passei, foi no meu início 
no Lar de S. Mateus, quando íamos “fazer os 
domicílios” a casa dos utentes, como ainda 
hoje fazemos. 
Uns utentes que estavam há pouco tempo a 
viver na Instituição pediram para os levar à sua 
casa. Quando acabámos o nosso trabalho, eu 
e a colega fomos buscá-los para regressar ao 
Lar, e qual não foi o nosso espanto, quando os 
encontrámos com a roupa toda suja de terra.
Perguntámos porque estavam assim. Primeiro

(Continua na página 4) 

“Compreendo a incompreensão” de alguns 
familiares que gostariam de dispor já de uma 
“abertura total” ou quase, mas entendemos que o 
nosso dever e responsabilidade de proteger a saúde 
e a vida de todos e de cada um dos nossos utentes 
não o permite ainda. Esperemos que num futuro 
breve tal venha a ser possível!

Depois de um ano e meio de grandes sacrifícios 
e preocupações, que como se vê ainda não 
terminaram, o Lar de S. Mateus viu agora renovada 
a Certificação do seu Sistema de Gestão da 
Qualidade, cuja concessão vinha de 2018.

O nosso Sistema de Gestão da Qualidade 
cumpre os requisitos não apenas da exigente 
norma NP EN ISO 9001:2015, mas também dos 
Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas 
Sociais (nível C) do Instituto da Segurança 
Social, para as 3 respostas sociais que oferecemos: 
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI),  
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)  
e Centro de Dia (CD).

Sendo um motivo de orgulho para o Lar  
de S. Mateus, a Certificação agora renovada 
representa, acima de tudo, a continuação 
do compromisso com a Qualidade nos 
serviços prestados aos nossos “clientes” e no 
relacionamento com os nossos stakeholders 
(entidades oficiais, familiares, fornecedores, etc.).

O Sistema de Gestão da Qualidade, que abrange 
toda a Instituição, tem sido um “motor” de 
mudança e melhoria a vários níveis na Instituição, 
envolvendo dirigentes e o pessoal de todos os 
setores e funções.

Obrigado! Todos estão de parabéns! 

José Maia
Presidente da Direção

29 de Outubro de 2021
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(Continuação da página 3)
 
eles não queriam dizer o que se passava, 
mas com a nossa insistência, lá contaram 
que tinham andado a cavar para encontrar 
os “Tesouros”, mas que não havia maneira 
de os encontrarem. Nós perguntámos onde 
estariam e eles levaram-nos ao sítio onde 
tinham andado a escavar e, com um pouco 
mais de trabalho, finalmente encontraram 
os seus “Tesouros”. Dentro de um frasco 
e de uma lata, lá estavam então umas 
“notitas”. 
Esta é uma das muitas histórias 
que ficarão gravadas para 
sempre nas nossas memórias.

Como tem sido esta 
experiência com a pandemia 
Covid-19 no seu trabalho 
do dia a dia?
Foi e está a ser uma 
experiência nova e muito 
complexa para todos nós. 
Tivemos de aprender a 
proteger-nos a nós, aos nossos 
utentes e às nossas famílias.
A nível da Instituição, foi uma 
mudança radical quase em 
todos os sentidos. 
Foi muito difícil trabalhar com 
todas as proteções exigidas e, 
ao mesmo tempo, fazer o trabalho 
igual ao que se fazia antes. 
Foi toda uma habituação difícil, mas 
esperamos que o pior já tenha passado
e que estejamos no bom caminho.
 
Formule um desejo ou deixe uma 
mensagem para os leitores do “Reviver”.
Já que estamos a passar uma fase de 
tempos difíceis e menos bons, desejo que 
esta pandemia do Covid-19 termine o mais 
rápido possível e que todos nós possamos 
voltar a ser “livres”, bem como os nossos 
utentes receberem os seus familiares e 
poderem dar aquele abraço e beijo pelo 
qual tanto anseiam.
Que todos possamos voltar à normalidade!!

Renovada 
a Certificação 
do Sistema de Gestão 
de Qualidade
Na sequência da Auditoria realizada nos dias 
1, 2 e 3 de Setembro, o Lar de S. Mateus vê 
renovada a Certificação do Sistema de Gestão 

de Qualidade em 
conformidade com 
a norma NP EN 
ISO 9001:2015 e 
com os Modelos 
de Avaliação 
da Qualidade 
das Respostas 
Sociais (nível C) 
do Instituto da 
Segurança Social.
Esta certificação, 
que abrange as 
três respostas 
sociais que 
proporcionamos 
– Estrutura 
Residencial para 
Idosos (ERPI), Serviço 
de Apoio Domiciliário 

(SAD) e Centro de Dia (CD) – foi atribuída e 
agora renovada pela entidade certificadora 
SGS, entidade acreditada pelo IPAC 
para o efeito.
Continua assim firmado o compromisso do 
Lar de S. Mateus com a Qualidade e com a 
melhoria contínua do sistema de gestão, 
mobilizando de uma forma eficiente todos os 
recursos, internos e externos, e melhorando 
continuamente sua a eficácia e eficiência, 
de forma a satisfazer, com qualidade, as 
necessidades e expectativas dos nossos 
clientes e outras partes interessadas e 
assegurando a sustentabilidade da Instituição.
O Sistema de Gestão de Qualidade, cuja 
Certificação foi renovada, abrange todas as 
atividades da Instituição e inclui diferentes 

“processos” todos eles auditados anualmente: 
Gestão, Planeamento e Melhoria / 
Atendimento, Admissibilidade e Aprovação; 
Admissão e Acolhimento; Plano Individual 
dos Utentes / Cuidados Pessoais e de 
Saúde / Nutrição e Alimentação / Apoio nas 
Atividades Instrumentais da Vida Quotidiana 
/ Plano de Atividades de Desenvolvimento 
Pessoal / Recursos Humanos / Fornecedores 
Externos.
Trata-se de um sistema complexo e 
trabalhoso que envolve todos quantos estão 

ligados a esta Instituição, 
da Direção a todas as 
colaboradoras das diversas 
áreas e funções, que tem 
como destinatários os 
nossos utentes, ou clientes 
na terminologia da norma.
A toda a estrutura do Lar 
de S. Mateus a Direção 
agradece o empenho, 

profissio-
nalismo 
e compe-
tência que 
permitiu 
garantir a 
renovação 
da certifi-
cação, que 
a todos nos 
orgulha.
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Parabéns 
ao Lar de S. Mateus 
O 35.º Aniversário do Lar de S. Mateus foi 
comemorado com a festa possível face 
às condicionantes ainda impostas pela 
pandemia do Covid-19.
A tradição cumpriu-se com um almoço 
convívio entre todo o pessoal da 
Instituição, servido após o almoço 
dos utentes.
Não tardou o lanche para todos, utentes 
e pessoal, com o sopro nas velas no bolo 
do 35.º aniversário do Lar de S. Mateus. 
Parabéns!
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Não se 
pode 
parar...!
Contrariamente ao que se 
possa pensar, os nossos 
idosos não estão inativos, 
pelo contrário. É certo que 
nem sempre é fácil “despertá-
-los”, mas com persistência 
tudo se consegue.
Felizmente foi já possível 
realizar algumas saídas ao 
exterior, embora de forma 
ainda muito controlada 
porque o vírus ainda anda 
por aí.
Para estimular a atividade 
física e mental são 
desenvolvidas atividades, 
seja comemorando um dia 
especial ou outro qualquer 
motivo.
Para além disso, 
diariamente, ou quase, são 
promovidos jogos para 
manter essa atividade 
física e mental, procurando 
estimular a atenção, 
concentração, motricidade 
fina, perceção visual, 
raciocínio, coordenação, 
etc., à mistura com a 
necessária alegria.
Não é possível referir 
nesta publicação todas as 
atividades e jogos ou outros 
entretenimentos realizados 
ao longo do último trimestre, 
pelo que o que a seguir se 
publica é apenas um resumo 
do que muito aconteceu no 
dia a dia da Instituição.

Demos 
pequenos passeios
Em Agosto iniciámos os primeiros passeios no exterior, 
percorrendo a pé o Adro e contornando a Igreja, depois ao 
longo do Lar até à estrada. Tudo muito sereno, mas animador!
Foram, naturalmente, sentidas algumas dificuldades no andar 
na rua devido ao piso irregular e com alguns obstáculos, 
muito diferente dos pavimentos da Instituição.

Fomos ao 
“cinema”
A “Aldeia da Roupa Branca”, 
comédia portuguesa de 
costumes populares 
encheu a “sala de cinema” 
do Lar de S. Mateus.

Os nossos utentes têm um 
particular carinho por este 
filme pois revivem o elenco e 
uma história do antigamente 
que teve imenso sucesso. 
Muitos já o conhecem de 
cor, mas ainda assim fizeram 
os seus comentários sobre 
as personagens e a história, 
reagindo às cenas 
e cantarolando as músicas.
O chá foi servido naquele 
local e, para além das 
habituais bolachinhas, foram 
também servidos biscoitos 
de canela confecionados 
na véspera com a ajuda 
dos nossos 
utentes.

O Dia Internacional da Pizza 
foi mais um dia diferente no 
Lar de S. Mateus, desta vez 
com sabor de pizzas variadas.
A sua preparação teve a 
ajuda dos nossos utentes 
que desenvolveram um 
verdadeiro trabalho em 
série, ao dividirem os 
ingredientes pelas várias 
massas dispostas numa mesa. 
Atum, cebola, cogumelos, 
azeitonas, orégãos, queijo, 
fiambre rechearam esta 
iguaria. A polpa de tomate foi 
oferecida por um fornecedor, 
a quem agradecemos, 
numa quantidade bastante 
generosa.
No fundo, foi uma atividade 
em que se juntou o útil ao 
agradável preparando-se 
deliciosas pizza's.
E, já agora, qual será a origem 
da Pizza? Como é habitual, 
existem diversas versões.
Há quem defenda dever-se 
aos Egípcios, há mais de 
5 mil anos, quando 
misturaram farinha com água 
cozendo depois esta massa 
num forno rústico. Outros, 
porém, defendem terem 

sido os gregos a fazer massas 
à base de farinha de trigo, 
arroz ou grão de bico, assadas 
em tijolos. Os muçulmanos 
e chineses também estão 
nesta “corrida” para serem 
considerados os responsáveis 
pela criação da pizza.
No entanto foram os italianos 
que popularizaram esta 
receita ao adicionarem 
tomate, ervas regionais e 
azeite, abrindo caminho 
a uma grande variedade 
de pizza's, tal qual hoje as 
conhecemos.

Dia Mundial 
do Chocolate
A origem desta 
comemoração não é muito 
clara, no entanto abre 
precedentes a um dia em que 
se pode comer chocolate sem 
peso na consciência. 
Foi o que aconteceu no Lar de 
S. Mateus, com a atenuante 
de juntar banana cortada 
às rodelas ao chocolate 
derretido. Os nossos utentes 
adoraram e revelaram 
desconhecer que o chocolate 
se podia comer com fruta.
Para o ano ficou a promessa 
de a fruta ser laranja.

Confecionámos Pizza's
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Logo no início do mês de 
Setembro, porque as uvas 
não esperam, foi dia de 
vindima. Liberdade no 
campo, ares da natureza, 
convívio singelo, mas 
reparador!
Depois vêm as recordações 
dum passado de muito 
trabalho, é certo, mas que 
por esta altura juntava muita 
gente para colher as uvas, 
na maioria das vezes numa 
estreita colaboração entre 
boa vizinhança e família.
Chegados à vinha para pôr 
“mãos à obra”, logo surgiu 
um problema: não havia 
tesouras suficientes. Lá se 
contentaram em cortar as 
uvas à faca, como se fazia 
noutros tempos. 
Depois foi encher os cestos, 
aliás os baldes, à mistura com 
muita conversa recordando 
tempos antigos.
No final um brinde com um 
“abafadinho”!

Estivémos na Vindima

Dobámos 
a lã
Uma atividade 
aparentemente simples e 
sem grande impacto no 
bem-estar físico dos nossos 
utentes, mas o que é facto 
é que ao manusearem a 
lã movem articulações, 
coordenam movimentos 
e aplicam alguma força a 
apertar os novelos de lã.
Foram, “naturalmente” 
as nossas utentes que 
preferiram participar nesta 
atividade pois noutros 
tempos era uma tarefa que 
“lhes competia”.
Também noutros tempos, 
quem não tinha dobadora 
usava as costas da cadeira ou 
segurava a lã entre os braços. 
Foi o que aconteceu aqui.

Quem não gosta de 
eternizar certos momentos 
numa simples fotografia 
e através dela recordar o 
passado.
O Dia Mundial da Fotografia, 
a 19 de Agosto, celebra 
uma das invenções mais 
extraordinárias da história da 
humanidade de forma que 
desde meados do século 
XIX, em que foi inventada, 
vem sendo aperfeiçoada, 
desempenhando um 

Tirámos Fotografias 

papel fulcral, na cultura, na 
economia, nas artes, no lazer 
e em tantas outras áreas.
No Lar de S. Mateus esta 
data celebrou-se em alegre 
disposição, com música a tocar 
para descontrair e animar a 
sessão fotográfica. A sessão, 
inicialmente acanhada, 
rapidamente ganhou grande 
entusiasmo.
Cada participante escolheu 
os seus adereços e a sua 
melhor pose!
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...e participámos em 
muitos Jogos e Exercícios 
de Estímulo Físico e 
Mental

Pedras de madeira 
“Montessori”
As pedras de madeira 
“Montessori” são um 
brinquedo para crianças 
constituído por peças de 
madeira coloridas e de 
formas irregulares que vão 
buscar o seu nome à médica 
italiana Maria Montessori, 
nascida em 1870, que foi 
a primeira licenciada em 
medicina em Itália. Como 
pedagoga, desenvolveu as 
suas teorias educacionais 
tendo como foco a educação 
sensorial.
Este brinquedo, tão 
simples, procura melhorar 
a capacidade de distinguir 
formas e cores, de promover 
a coordenação “olho-mão” e 
estimular o desenvolvimento 
sensorial, razões porque, 
embora desenvolvido para 
crianças, também é utilizado 
por pessoas idosas.

Comemos 
Caracóis
Os caracóis são um petisco 
muito apreciado durante 
o Verão, principalmente 
quando acompanhado 
duma cerveja fresquinha 
convidando a um lanche 
animado. Foi o que aconteceu 
num dia de calor...

Expressões 
populares
Para estimular 
a leitura e 
interpretação, 
foram projetadas 
várias expressões 
populares às quais 
estavam associados dois 
possíveis significados.
O objetivo era escolher o 
significado mais adequado 
às expressões apresentadas, 
tais como “Bom Samaritano”, 
“Comer o pão que o diabo 
amassou”, “Obras de Santa 
Engrácia”, “Engolir sapos”, 
“Anda mouro na costa” ou 
“Tirar o cavalinho da chuva”.
Foi uma atividade que 
surpreendeu positivamente 
os nossos utentes que 
recordaram várias histórias e 
ficaram bastante intrigados 
como é possível que algumas 
expressões tão antigas ainda 
serem conhecidas e usadas.

“Corrida no jornal”
Uma atividade diferente 
conjugando agilidade e 
competitividade, com a 
vantagem usar desperdícios, 
neste caso jornais antigos.
Sentados em cadeiras, dois 
utentes lado a lado mexiam 
os pés como se estivessem a 
correr e com eles puxavam 

Votámos
Os nossos 
utentes eleitores 
no Concelho 
de Tomar que 
o desejaram 
puderam votar 
nas últimas 
Eleições 

Autárquicas sem necessidade 
de se deslocarem à respetiva 
secção de voto.
Para o efeito, na semana 
que antecedeu o dia das 
eleições uma equipa da 
Câmara Municipal de Tomar, 
devidamente credenciada, 
deslocou-se ao Lar 
de S. Mateus para que os 
utentes eleitores pudessem 
exercer o seu direito de voto.

uma fila de folhas de 
jornal coladas umas às outras, 
obrigando a movimentos 
precisos de força e agilidade.
Na página do fundo estava 
uma campainha que era 
arrastada à medida que 
puxavam o papel. Ganhava 
quem lhe tocasse primeiro 
com o pé, o que agitou a 
competitividade de cada 
grupo.

Assim, com essas pedras 
de madeira os nossos 
utentes teriam de se 
concentrar e aplicar as 
suas noções de equilíbrio 
de modo a construir 
uma torre de pedras 
coloridas e irregulares. 
Procuravam por isso a 
sua melhor face para as 
empilhar com sucesso, 
pondo braços e mãos a 
mexer, com movimentos 
precisos e atentos de 
modo a alcançar a maior 
torre.

“Twister” com as mãos
O “Twister” é um jogo de 
habilidade física bastante 
divertido, conhecido entre os 
mais novos na versão jogada 
com os pés no chão sobre 
uma tela plástica com círculos 
coloridos desenhados. 
À parte são dados uns cartões 
com imagens contendo várias 
posições de pés e mãos a repetir 
na tela no chão.
Para a faixa etária mais idosa, 
adaptou-se o Twister às mãos e 
não foi menos divertido.

Com um desafio à 
lateralidade, mediante 
uma imagem que 
sugere mão esquerda 
ou mão direita, 
os nossos utentes 
teriam de descobrir 
qual delas usar e 
reproduzir as imagens 
no tabuleiro, numa 
charada de cores.
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Circuito
Esta é uma atividade muito 
apreciada entre todos e, 
por isso, frequentemente 
repetida.
Individualmente fazem uma 
série de exercícios distintos, 
ao longo dum percurso 
construído na sala.
Ginasticar o corpo é bom, 
deixa-os mais bem-dispostos 
e ativos. Em simultâneo 
esforçam-se também por 
ultrapassar mais fácil e 
rapidamente os desafios e 
obstáculos colocados.

Formas geométricas, 
cores, números
Ao longo de 60 slides 
passaram várias imagens de 
formas geométricas, cores 
e números, articulando-
se questões diversas ora 
obrigando ao cálculo, ora 
à perceção da forma e da 
cor, captando a atenção de 
todos num jogo divertido e 
estimulante.

Imagens repetidas
Numa folha estavam várias 
imagens duplicadas e numa 
outra as mesmas imagens, 
mas uma delas sem par, 
tendo como objetivo 
descobrir qual estava em 
falta. Deste modo os nossos 
utentes ao percecionarem 
as imagens, acabavam por 
memorizá-las estimulando a 
sua atenção e concentração.

Ginástica
O bom tempo convidou a 
uma atividade exterior, mas à 
sombra.
Como a disposição do 
espaço é diferente da sala, os 
habituais exercícios tiveram 
de ser adaptados. Formaram-
-se duas filas, frente a 
frente e os utentes deviam 
trocar bolas entre si, numa 
dinâmica intensa, mas muito 
coordenada.
 

Marteladas 
no fantoche ...
e na cabeça
Num cartão foram feitos 
vários buracos onde 
apareciam alternadamente 
fantoches de mão.
Aos utentes participantes 
foram dados vários 

martelinhos que usavam 
consoante os fantoches 
apareciam.
Inicialmente estavam com 
medo de magooar mas logo 
perceberam a intenção do 
jogo, concentrando-se e, 
com movimentos rápidos e 
precisos, tentavam “martelar” 
o fantoche, ou a mão e depois 
a cabeça da animadora 
(bem feito!).

Sequências de cores
Várias atividades 
desenvolvidas com o intuito 
de captar a atenção e 
concentração, estimular a 
motricidade fina, o cálculo, a 
orientação espacial através 
dum conjunto de jogos onde 
os nossos utentes teriam de 
organizar sequências 
de cores.

Coordenadas
A cada utente era 
disponibilizado uma folha 
quadriculada que lembrava 
o cartão matriz do banco. Na 
horizontal em cima estavam 

números e 
na vertical 
à esquerda 
várias letras.
O objetivo 
era colocar 
na quadrícula 
correta o 
cartão, com 
uma letra e 
um número, 
que indicava 
a respetiva 
coordenada.

Tetris
O Tetris é um jogo divertido 
e emocionante para ser 
jogado em computador, que 
consiste no encaixe de blocos 
constituídos por quatro 
quadrados com as diversas 
disposições possíveis, 
combinando a diversão com 
estimulação mental. O jogo 
foi criado nos anos 80 por um 
grupo de engenheiros russos 
e rapidamente se disseminou 
por todo o mundo.
O Tetris transcende idiomas, 
culturas e pode ser também 

jogado em tabuleiro, 
ajustando-se a diversas idades.
No nosso caso, foi visível 
satisfação entre os nossos 
utentes, apesar da apreensão 
inicial. 
No tabuleiro de jogo foi 
colocada uma peça como 
exemplo e a partir daí cada 
um desenvolveu a sua 
estratégia, a qual obrigava ao 
reconhecimento de formas, 
cores e à própria orientação 
espacial. Encaixando peças 
e completando o jogo, o 
entreteni-mento garantiu-
-se e os objetivos foram 
alcançados com sucesso.

Balões
Atividade física que envolveu 
noodles de espuma e balões, 
em movimentos de alguma 

força e agilidade. Apesar 
de sentados e mexendo 
principalmente os braços, o 
corpo também se contorcia. 
No dia seguinte a surpresa 
geral pelo corpo “que se 
resssentiu” da atividade do 
dia anterior.

Exercícios com Elásticos
Um teste à força e resistência.
Os nossos utentes receberam 
um elástico que tanto 
esticaram entre mãos como 
em movimentos coordenados 
com as pernas, aplicando a 
necessária força.

Tabuada
Um estímulo 
ao raciocínio 
matemático. 
Esta 
atividade 
despertou 
um conjunto 
de desafios 
aritméticos, 

orgulho para muitos que têm 
ainda a tabuada bem presente, 
lembranças duma Escola 
Primária antiga e exigente.



as mesmas eram viradas ao 
contrário e daí os utentes 
tentavam fazer pares virando 
duas peças de cada vez.
A dificuldade deste jogo 
implicou diligenciar uma 
versão mais fácil, em tudo 
igual, mas sem virar as 
imagens.

Tangram
O Tangram é um quebra-
cabeças geométrico criado 
na China antiga formado, 
originalmente, por sete 
figuras geométricas com as 
quais é possível construir 
uma infinidade de figuras.
O jogo foi sentido com 
grande dificuldade entre os 
nossos utentes. Contudo, 
terminada cada figura, a 
satisfação era visível. A flor foi 
uma das que mais gostaram.

JULHO
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AGOSTO

António José 
Francisco Gomes

08/08/1955

Irene da 
Conceição Cartaxa

02/08/1934

Ilda Garcia Rosa 
Gonçalves
05/08/1936

José Antunes 
Lopes 

10/08/1940

António 
Duarte 

30/08/1932

Diotela Maria 
Nunes 

04/07/1925

Glória Maria 
Lourenço 

28/08/1938

Maria José 
Baptista

21/07/1932

Maria Amélia 
Moura

28/07/1933

Maria Manuela 
Gomes António 

15/09/1956

Catherine 
Macfarlane Sens 

06/09/1947

Maria Fernanda 
Cardoso Lopes

21/09/1932

Festas de 
aniversário 
dos Utentes
A comemoração 
dos aniversários 
é sempre 
sentida com 
boa disposição, 
muitas velinhas 
a apagar,boa 
comida e música 
alegre 
a acompanhar. 
É sempre assim 
em cada final 
de mês.

Maria de 
Lourdes Alves 

Baptista 
Rodrigues 
01/09/2021

Maria Judite 
Baptista 

Jone Marques 
06/08/2021

BENVINDAS
AO LAR 

DE S. MATEUS

Cândida Maria 
José

10/08/1930

SETEMBRO

Irene Varela 
Ferreira Damas

28/09/1942

José Rosa 
Claro

18/09/1925

Valentim Vieira 
Mineiro

21/09/1932

parabéns a Você...Exame de Cultura Geral
Várias questões de cultura 
geral foram dirigidas aos 
nossos utentes com temas 
muito diversificados desde 
geografia, ao desporto, 
história, matemática, 
cidadania, entre muitos 
outros.

Imagens idênticas
Foram fornecidos 
vários cartões circulares 
contendo imagens diversas 
relacionadas com o mundo 
aquático.
À medida que recebiam 
um novo cartão teriam de 
identificar imagens iguais nos 
cartões já dados. 
O desafio acresceu para alguns 
pela contagem das figuras 
repetidas e cores iguais.

Jogo da memória
Jogo que exigia uma 
memorização rápida.
Numa mesa, foram 
espalhadas várias imagens 
para memorizar. De seguida 

Jogo dos Rebuçados
A pedido de vários utentes 
este jogo foi repetido. 
Um punhado de rebuçados 
foi atado na ponta de vários 
fios com diferentes tamanhos 
e pendurados numa estrutura 
metálica. 
À medida que a estrutura era 
balançada, agitava os fios 
com rebuçados.
A aventura estava em “caçar” 
os rebuçados com a boca. 
É fácil imaginar o 
divertimento criado com 
esta atividade.
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Memórias do passado
Estas fotos são de uma festa 
na Fonte de D. João. 
Em que ano terá sido?
Vemos o andor de S. Simão e o 
Pálio à saída da Capela, a Procissão 
e um par com a respetiva Fogaça. 
Consegue reconhecer alguém? 
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.

...em Tempos Idos

Festa 
na Fonte 

de D. João


