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entrevista
Ana Laura 
Neves Ferreira
Nasceu a 13 de 
setembro de 1994
Natural de Tomar
Funcionária do Lar de 
S. Mateus desde 
01 de fevereiro de 2016

Uma breve apresentação 
pessoal da Ana Laura.
Vivo em Tomar e sou 
solteira. 
Trabalho no Lar de 
S. Mateus como 
administrativa há 
cerca de 6 anos, tendo 
anteriormente desempenhado funções na área 
dos Serviços Gerais durante 6 meses.

Como “aparece” no Lar de S. Mateus?
Na altura estava a frequentar um CET em 
Técnicas de Gestão em modo pós-laboral no 
Instituto Politécnico de Tomar. A Lúcia era 
minha colega de turma e sugeriu-me que fosse 
ao Lar inscrever-me pois estavam a precisar de 
pessoal. E assim foi... 
Num fim de semana fui a uma entrevista com 
o Sr. Rui Lopes e em março de 2015 comecei 
a trabalhar na área de Serviços Gerais. Mais 
tarde, com o término do CET, foi-me proposto 
efetuar o estágio na Instituição. Na altura 
estava a ser implementado Sistema de Gestão 
da Qualidade e dei apoio nesse sentido.
No final do estágio assinei contrato e cá estou 
até aos dias de hoje.

Já tinha experiência em trabalho similar? 
Não, apenas tinha feito um estágio de 12 
meses num salão de cabeleireiro. Ainda estava 
a fazer o estágio quando decidi ir continuar os 
estudos para o IPT.

Na sua perspetiva, 
qual a importância do Lar de S. Mateus como 
Instituição, 

na comunidade?
Acho que tem uma 
importância crucial para 
a comunidade, pelo 
conforto, cuidados vários, 
segurança e principalmente 
companhia para aqueles 
que, muito provavelmente, 
se estivessem em casa, 
passariam os seus dias 
sozinhos. 
E, claro, também pelos 
postos de trabalho que 
proporciona.

Na sua “estadia” no Lar de 
S. Mateus, certamente tem 
vários momentos especiais, 
que a tenham marcado. 
Quer partilhá-los?
Sim, sem dúvida alguma 

que todos os dias vivemos histórias marcantes 
no Lar de S. Mateus.
No início houve uma situação que me marcou 
especialmente talvez por não conhecer as 
“realidades” dos Lares, pois tinha começado há 
pouco tempo a trabalhar nos Serviços Gerais.
Diariamente fazíamos a limpeza aos quartos e 
havia um deles onde estava uma senhora que 
se encontrava acamada, a D. Soledade. 
Todos os dias, quando íamos limpar esse 
quarto, a senhora pedia “festinhas”. 
Após meses deste gesto, repetido dia após dia, 
com lágrimas nos olhos a senhora agarrou com 
força na minha mão, encostou-a à cara dela 
e disse-me “Gosto tanto das tuas festinhas, 
obrigada de coração”. 
Pequenos gestos podem melhorar o dia de 
alguém, neste caso o dela e, sem dúvida, o 
meu... Para aquela senhora aquele simples 
miminho era precioso. 
A correria do nosso dia a dia limita-nos o 
tempo e, por vezes, esquecemo-nos daquilo
que realmente nos aquece o coração. 
O carinho e o amor!

(continua na pág. 4)

Quase dois anos após 
declarada a pandemia da 
Covid-19, continuamos 
na expectativa do seu final. 
Embora se aponte para essa 
possibilidade, ainda teremos 
de esperar.

Como tem sido apontado, 
não há dúvida da eficácia das vacinas quanto 
à redução da gravidade da doença, mas não 
quanto à sua transmissibilidade. De facto, 
a proporção dos internamentos e óbitos 
relativamente ao número de casos de infeção  
é substancialmente inferior ao que se verificava 
há um ano.

Sinal disso é que estando toda a comunidade 
do Lar de S. Mateus – idosos e pessoal – já 
vacinada com a dose de reforço da vacina, 
fomos novamente assolados por um surto que 
atingiu colaboradoras e utentes, mas sem que daí 
resultasse, felizmente, alguma consequência de 
maior, para além do “incómodo” de terem que 
cumprir uma semana de isolamento.

Estamos todos já muito cansados. Esperemos, 
pois, que as melhores expectativas se venham 
a concretizar e que possamos voltar à 
“normalidade” num prazo curto, embora não 
certamente à normalidade” que conhecíamos 
em 2019. 

Esta pandemia teve ao longo destes quase dois 
anos efeitos negativos sob diversos aspetos.

Primeiro sobre os nossos utentes que têm 
estado desligados do convívio direto com os 
seus familiares e com a comunidade e sabemos 
quanto é importante essa relação. Depois sobre 
as nossas colaboradoras que, tentando manter a 
normalidade no funcionamento da Instituição, 
têm vivido sob uma pressão permanente.

Outro efeito, este “mais materialista”, são as 
consequências financeiras para Instituição.  
De facto, ao longo destes dois anos foram 
notórios o aumento de custos e a redução 
de receitas, com o consequente reflexo nos 
resultados “muito” negativos dos dois exercícios. 
Será um tema a debater na próxima Assembleia 
Geral do Lar de S. Mateus, a realizar no próximo 
dia 26 de Março, para a qual desde já solicito a 
comparência dos nossos Sócios.

Foi assinado, em Dezembro passado, entre 
o Governo e os organismos representantes do 
setor social o novo Pacto de Cooperação para a 
Solidariedade Social para vigorar nos próximos 
10 anos.

O Pacto de Cooperação para a Solidariedade 
Social agora assinado, é a renovação de um 
outro assinado há já 25 anos, sendo considerado 
um documento base para os acordos e 
compromissos que são estabelecidos a cada  
dois anos.

Importante será que o próximo Governo 
inicie o caminho para o cumprimento do 
objetivo, enunciado no momento da assinatura 
pelo Primeiro-Ministro, “de garantir uma 
convergência para que Estado e instituições 
possam assumir partes iguais na partilha de 
encargos”, ou seja e numa linguagem mais clara 
que o Estado comparticipe em 50% as despesas 
das Instituições.

Contudo, certamente que não será em um 
ou dois anos que o Estado vai passar de uma 
comparticipação, que atualmente ronda os 
35%, para os prometidos 50%, mas haverá que 
caminhar nesse sentido para que daqui a alguns 
anos não nos venhamos a recordar de idêntica 
promessa feita há 25 anos e nunca concretizada, 
pelo contrário... Mas a esperança é a última a 
morrer!

José Maia
Presidente da Direção
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Aproveitar 
determinadas 
épocas do ano, 
tradições 
ou os muitos 
dias do ano 
em que se 
comemoram 
efemérides 
são um bom 
motivo para 
a realização 
de atividades 
que promovam 
a atividade 
física e mental 
dos nossos 
utentes.

Dia Mundial da 
Alimentação
O Dia Mundial da 
Alimentação celebra-se 
a 16 de outubro, tendo 
como objetivo chamar a 
atenção para os problemas 
relacionados com a 
alimentação e a nutrição, 
procurando medidas 
efetivas para os combater.
Neste dia, um surto 
COVID-19 ocorrido na área 
escolar de Junceira levou 
a que os nossos recursos 
humanos fossem também 
afetados devido a algumas 
colaboradoras terem  de 
ficar a cuidar dos seus 
filhos. Assim foi necessário 
ajustar a atividade à 
circunstância e os nossos 
utentes foram convidados 
a ajudar, descascando 

Dia Mundial 
da Alimentação

vários legumes para as 
refeições desse dia!
Houve quem não 
resistisse à tentação do 
final da cenoura e, claro, 
confirmou-se que era rija e 
suculenta!  
Tudo o que envolva 
culinária é sempre bem 

recebido pelos nossos 
utentes, melhor ainda 
quando se junta o 
agradável ao útil e, deste 
modo, ajudaram da forma 
possível!
Mais tarde, fizeram 
ainda um jogo “Quiz da 
Alimentação” onde se 

abordaram 
os vários tipos de açúcar, 
os seus malefícios e a 
necessidade de os reduzir 
na alimentação, como 
aliás é recomendação, 
devidamente cumprida, da 
nossa Nutricionista.
Falámos dos fritos, mas 
é claro que assumimos a 
dificuldade em resistir a 
um peixinho da horta ou 
a uma filhó pelo Natal que 
se aproxima!

Dia 
internacional 
do Idoso
O Dia 
Internacional 
do Idoso 
comemora-se 
desde 1990 em 
1 de outubro.
Um dia tão 
importante 
merece especial 
atenção 
e nada melhor 
que “adoçar” a 
boca.
Por diversas 
vezes falámos de 
doces regionais, 
entre os quais o 
pastel de nata e a 
tigelada.
Porque o pastel 
de nata
é por demais 
conhecido,
é por demais 
conhecido, 
honrámos esta 
data com uma 
tigelada.
E deliciosas que 
estavam!

(continuação da pág. 3) 

Como tem sido esta experiência 
com a pandemia Covid-19 no seu 
trabalho do dia a dia?
Foram e são tempos difíceis 
principalmente na adaptação às 
restrições impostas. Temos noção 
que tudo o que fazemos é para a 
nossa proteção, dos nossos familiares 
e principalmente dos nossos utentes. 
Há muita coisa que se deixou para 
trás, que não se fez, que não se 
viveu... 
É difícil ver esta “separação” dos 
nossos utentes e seus familiares, 
sentir a necessidade de atenção e 
carinho, apesar de sabermos que se 
trata de salvaguardar a segurança 
deles e de todos.
A pandemia trouxe solidão, não só 
pelos isolamentos, mas também pela 
“distância” que nos obriga a ter no 
nosso dia a dia de trabalho e vida 
pessoal. 
Todos sentimos falta da nossa 
liberdade e esperemos que esta 
situação esteja próxima do fim para 
podermos “normalizar” um pouco as 
nossas rotinas.

Formule um desejo ou deixe uma 
mensagem para os leitores do 
“Reviver”.
Neste momento acho que o desejo 
é comum a todos... Gostaríamos que 
esta pandemia chegasse ao fim de 
forma a retomarmos a normalidade. 
Desejamos que chegue, finalmente, o 
dia em que os nossos utentes possam 
abraçar os seus familiares. 
Desejamos que a Instituição recupere 
a sua dinâmica, de forma a todos 
poderem entrar para estar com os 
“seus” e deste modo podermos voltar 
a ter a “nossa casa (Instituição) cheia”.
Pessoalmente anseio por aquela 
liberdade sem preocupações de 
poder prejudicar alguém.
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Apanha de Castanhas
Numa manhã soalheira, 
um agradável convite 
para apanhar castanhas 
juntou um pequeno 
grupo de utentes numa 
propriedade vizinha,
em Olalhas.
Esta atividade exterior 
decorreu com o 
cumprimento de todas 
as exigências sanitárias 
impostas, acrescendo-
lhe muita satisfação e 
uma imensa alegria por 
“respirar outros ares” e 
“rever outros lugares”. 
Algumas peripécias 
engraçadas, com os 
ouriços a “mordiscarem” 
as pernas e os pés e um 
gafanhoto atrevido que 
deixou a nossa animadora 
num grande alvoroço.
Ainda visitámos uma lagoa 
artificial e o regresso à 
Instituição decorreu com 
serenidade. 

Apanhar Castanhas

Pela tarde, retalhámos 
as castanhas que foram 
depois saboreadas ao 
lanche. 

Magusto
O magusto do Lar de S. Mateus contou 
com um grande assador instalado 
no átrio da Instituição, no qual foram 
colocados vários potes com castanhas 
que crepitavam com vigor e iam 
libertando um cheirinho maravilhoso.
Depois, comeram-se as castanhas 
acompanhadas, para quem quis, de um 
copinho de vinho. 
E assim se passou mais um São Martinho.

Broas dos Santos
Esta doce tradição reunia 
habitualmente os idosos 
do Lar de S. Mateus e 
as crianças da escola da 
Junceira, para juntos 
prepararem as saborosas 
“Broas dos Santos”. Por ora 
esta junção de gerações 
ainda não foi possível, 
mas estamos em crer que, 
brevemente, retomaremos 
esta e outras tradições. 

A receita foi levada à risca 
e não tardou o aroma a 
broas quentinhas, que 
tornaram o lanche mais 
especial.
No entanto, as crianças 
não foram esquecidas 
recebendo também as 
suas broas, tendo 
retribuído a oferta com 
uma tela pintada com 
bonitos desenhos! 
Obrigado!

Magusto

Matemática 
de São Martinho 
Começámos por relembrar 
a lenda de São Martinho 
e depois fizemos um 
conjunto de exercícios 
matemáticos a propósito 
desta data. A tabuada e 
o cálculo mental foram 
postos à prova com 
alguns elementos típicos 
– a jeropiga, o assador, as 
castanhas.



Apanha da Azeitona
Fomos até uma 
fazenda nos Montes 
(freguesia de Olalhas) 
apanhar a azeitona, 
revivendo momentos 
e afazeres de outrora. 
O distanciamento e as 
máscaras não impediram 
nem atrapalharam 
esta útil atividade e os 
nossos utentes ficaram 
muito contentes por 
participarem. 

Alguns deles foram para 
cima das mantas ripar a 
azeitona, outros viraram os 
canecos ao contrário para 
se sentarem e trabalharem 
“mais descansados”, mas 
também havia umas 
cadeiras para maior 
comodidade.
À medida que se deitava 
a azeitona para dentro 
do crivo, várias mãos 
ajudavam a limpar e 
separar os galhos secos.
Havia chá quentinho,  

Apanha da Azeitona

mas 
ninguém 
o quis 
pois havia 
muito 
trabalho a 
fazer e na 
hora da partida
todos barafustaram, 
pois ninguém queria 
ir embora. Perguntaram 
até se era possível ir 
almoçar ao Lar e regressar.
Estavam preocupados com 
o resultado da colheita – 
grau, acidez, kg apanhados 
e litros produzidos. 
Para os despreocupar, 
posteriormente foi-lhes 
dada essa informação.
Ficou a promessa de para 
o ano voltar, desta vez com 
almoço “na cesta”, e de 
ficar para ajudar durante 
o todo o dia.

Restauração 
da Independência 
Para comemorar esta 
data os nossos utentes 
responderam a uma série 
de questões que avivaram 
alguns pormenores deste 
acontecimento histórico   
             tão importante para      
                          Portugal.

Dia Mundial da Bolacha
No Dia Mundial da 
Bolacha, que se assinala 
a 4 de dezembro como 
homenagem ao snack mais 
requisitado, conhecido 
pelas suas variedades 
doces e salgadas, 
cozinhámos bolachas 
com sabor a chocolate, 
decoradas com desenhos a 
chocolate branco.
Sem dúvida uma referência 
inequívoca ao paladar e... 
estavam bem boas!
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As quintas 
feiras são 
habitualmente 
reservadas 
para atividades 
de trabalho 
individual e 
estimulação 
cognitiva. Aqui 
vão alguns 
exemplos:

Reconhecimento 
de imagens
Foram dadas várias 
imagens de animais num 
cartão grande e outras 
mais pequenas em cartões 
menores. Os utentes 
deveriam encontrar a 
sua correspondência, 
forçando-os a memorizar 
e percecionar as imagens 
que estavam diante de si.
Muita concentração, algum 
silêncio que deixava ouvir 
o raciocínio entre 
pequenos desabafos 
e o desafio foi superado. 

Sequências
Com a 
aproximação 
do Magusto 
fizemos um 
jogo alusivo 
a essa 
data, cujo 
objetivo foi 
construir 
sequências 
com frutos 

da época. Deste modo e 
através de imagens 

(continua na pág. seguinte)

98



111110

(continuação da pág. anterior)
contendo sequências,
os nossos utentes deveriam 
agarrar nas castanhas, 
ouriços, folhas ou nozes e 
ordená-las.
Raciocínio, perceção visual, 
cálculo, motricidade fina, 
mobilidade dos membros 
superiores foram algumas das 
vertentes estimuladas bem 
como o bom entretenimento 
e satisfação por uma 
atividade desafiante.
Depois das sequências 
estarem feitas, a animadora 
baralhou posições o que 
gerou alguma confusão e 
dificuldade em reorganizá-
-las. 

Completar imagens
Sobre uma mesa foram 
espalhadas várias imagens 
de diferentes paisagens, 
mas cada uma delas sem 
a parte central. Os nossos 
utentes deveriam olhar e 
fazer corresponder o grupo 
de “centros” que lhes foi dado 
separadamente.
A memória foi bem 
trabalhada, assim como 
a atenção, a perceção e a 
capacidade de gerir tanta 
informação de formas e cores.

Puzzle
A pedido de um utente 
fizemos um puzzle mas 
com peças grandes para se 
tornar mais fácil de ver e 
agarrar. É um jogo que traz 
algumas limitações para 
quem tem problemas de 
visão e deste modo ficou 
mais acessível a todos.
Bastante apreciado, este 
quebra-cabeças é um claro 
estímulo à concentração, 
memória visual, atenção, 
concentração e, claro, 
à paciência de quem 
o joga!

Legos 
Esta atividade 
relacionou imagens 
impressas de legos 
com as respetivas peças 
físicas, estimulando a 
orientação espacial, a 
motricidade fina e a 
perceção visual.
Partindo da imagem, os 
nossos utentes deveriam 
repetir as construções 
sugeridas, posicionado 
as peças de lego ao lado 
das imagens a imitar. 
Para alguns utentes 
foi necessário aligeirar 
atividade, pelo que fizeram 
torres com peças por cores 
ou aleatoriamente.

_
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Qualquer 
pretexto é bom 
para exercitar 
o físico e 
proporcionar 
divertimento.

Jogo das raquetes
Diversão com sentido de 
competição foram o mote 
deste jogo. 
Duas filas de utentes, frente 
a frente e um corredor ao 
centro.
De um lado no chão junto 
aos pés estava uma caixa 
plástica (a suposta baliza) 
e numa mão manejavam 
uma raquete como forma 
de impedir os golos. Na fila 
oposta, cada um tinha uma 
caixa de bolas coloridas que 
arremessavam, tentando 
pontuar para a vitória. 

Foi movimentado e 
divertido, tendo os utentes 
demonstrado vontade de 
repetir.

Jogo do Sopro
Numa mesa dividida com 
cartão em dois campos 
nos quais os nossos 
utentes, dois a dois, 
teriam de soprar bolas 
de ping-pong com uma 
palhinha, com estímulo ao 
pulmão pelo sopro forte, à 
concentração, à perceção 
visual do espaço vs. tempo.
O vencedor seria aquele 
que conseguisse percorrer 
o seu campo até ao fim, 
mais rapidamente. Uma 
ajudinha com a mão dava 
sempre um resultado mais 
animador e enquanto 
uns se sentavam, outros 
jogavam de pé. Na 
generalidade todos 
gostaram muito.

Toalhas e bolas
Uma atividade que 
envolveu muita força de 
braços, noção de espaço/
distância para a pontaria 

não falhar a toalha dos 
vizinhos.
Constituíram-se dois 
grupos de pares de utentes 
os quais seguravam uma 
toalha com bolas. Cada 
grupo tentava impulsionar 
as bolas da sua toalha para 
a do adversário. Foram 
momentos renhidos entre 
jogadores que competiam 
para terem o melhor 
desempenho.

Jogo das vassouras
Com um grupo de utentes 
sentados e dispostos em 
círculo, um conjunto de 
vassouras distribuídas por 
cada um e bolas a rolar 
no centro, esta atividade 
prima pela destreza física, 
concentrada no esforço em 
impedir a passagem das 
bolas debaixo das cadeiras. 
É um jogo de que 
os utentes 
gostam 
muito e 
pedem 
para 
repeti-lo.
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sEsta época 
preenche 
requisitos que 
exigem uma 
preparação 
atempada. 
Assim é no Lar 
de S. Mateus 
quando o Natal 
se aproxima 
promovendo-
-se diversas 
atividades ao 
longo de todo o 
mês.

Memória do Natal
No mês do Natal fizemos um jogo 
da memória adaptando-o a esta 
festividade. Várias imagens em 
tamanho grande do Pai Natal, 
de presentes e árvores 
de Natal foram coladas em 
sequência num quadro 
branco. Imagens iguais, 
mas mais pequenas, 
foram distribuídas 
pelos participantes 
e a versatilidade 
deste jogo 
permitiu jogá-lo 
de maneiras 
diferentes. 
A memória foi 
bem trabalhada 
e o objetivo 
foi conseguido. 
Gostaram 
muito!

A construção da Árvore 
de Natal é sempre uma 
grande preocupação 
ansiando-se que fique 
bonita e original.
A sua montagem exigiu 
a ajuda de todos. De pé 
ou nos seus lugares, os 
utentes abriram os ramos 
que foram depois compor.  
Este ano a decoração foi 
com gnomos e, duma 
maneira geral, chegada a 
altura, todos puseram um 
na árvore. 

Montámos a Árvore de Natal
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Fomos ao Musgo... 

O Presépio não pode faltar 
e a sua construção é também 
levada com grande preceito.
O musgo foi apanhado 
no meio dum pinhal das 
redondezas e desta vez 
tivemos a sorte de provar 
uns belos medronhos.

...fizemos o Presépio e ornamentámos as Salas!

Também a decoração 
alusiva ao Natal dos 
espaços da Instituição 
requere a atenção e trabalho 
dos nossos utentes, que 
capricharam nas estrelas que 
enfeitaram os tetos das salas 
de estar e de refeições e do 
bar.
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As habituais prendas de 
Natal para os membros dos 
Órgãos Sociais mais uma vez 
não puderam ser entregues 
pessoalmente, mas nem por 
isso deixaram de ter a devida 
atenção dos nossos utentes 
que as preparam sempre com 
muito carinho.
Este ano foi um presépio 
construído com o 
aproveitamento de uma lata 
de conservas, devidamente 
decorada. Coisas simples, mas 
com muito valor afetivo!

E também criámos 
lindas Prendas
como esta

A Festa de Natal é uma 
celebração com um significado 
muito importante, pelos afetos 
e memórias que encerra.
A família é sempre uma terna 
recordação que devido às 
limitações impostas nos deixa 
ainda mais sensíveis.
Na ausência da família e 
amigos que habitualmente 
reuníamos numa grande 
festa, uniram-se esforços para 

Finalmente a Festa
proporcionar a todos, utentes 
e colaboradoras, a melhor 
festa possível.
O almoço e o lanche tiveram 
uma ementa “mais especial”. 
E os filhoses... que bons que 
estavam!
O dia terminou com a entrega 
das habituais lembranças 
natalícias a todos os utentes e 
colaboradoras num animado 
convívio.

Quando preencher a sua declaração de IRS 
Como fazer?

Basta que no modelo 3 da declaração, vá ao Quadro 11 e o preencha 
com o NIF do Lar de S. Mateus (500945152) e assinale a linha 1101 e IRS 

conforme o exemplo abaixo.

Seja solidário.  Não lhe custa nada!

Consignação de IRS ao Lar de S. Mateus
Pode ajudar o Lar de S. Mateus doando 0,5% do IRS 

que vai pagar ao Estado, sem qualquer encargo para si. 
É fácil e não lhe custa nada!

Pode fazê-lo de 2 formas:

Desde já e até 31 de março
Como fazer?

No Portal das Finanças entre em “Comunicar Entidade a Consignar IRS/IVA”. 
Em Dados da Entidade prima  e na lista de Entidades escolha 

LAR DE SÃO MATEUS-JUNCEIRA a que deverá corresponder o NIF 500945152. 
Depois é só submeter.
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OUTUBRO NOVEMBRO

Luzia da Conceição 
11/10/1931

José Rosário 
Fernandes 
31/10/1944

Francelina de Jesus 
Carvalho Antunes 

3/12/1950

Maria Adelaide 
Ribeiro Marques

7/12/1929

Armando de Jesus 
Seixas 

6/12/1937

Maria da Conceição 
Rito 

8/12/1955

Maria Joaquina 
António

18/11/1940

Elvira de Jesus 
Ferreira Graça

1/11/1938

Carlos Pereira
Marques 

10/12/1963
Rosete Lopes 

Cândido Monteiro 
10/11/2021

António Rodrigues 
Coimbra 

01/10 /2021

Emília Rosa Ribeiro
20/12/1930 Mariana de 

Guadalupe Silva 
Seleiro Palma

Maria Isabel da 
Conceição Bicho 

da Graça
20/12/1935

Amílcar Antunes 
Monteiro 

10 /11/2021

Policarpo Maria 
Curado 

15/12/1934
Diamantino 

de Jesus Pires 
Ribeiro 

Arnaldo Manuel 
Domingos Ribeiro 

15/10/2021

DEZEMBRO

Parabéns a Você...
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.

Donativos
Várias são as pessoas ou 
empresas que atribuem 
ao Lar de S. Mateus 
o seu donativo de valor 
variável que, naturalmente 
agradecemos.
Conforme legalmente 
estabelecido, de todos esses 
donativos são passados 
o correspondente recibo 
que pode ser utilizado 
para benefício fiscal do 
contribuinte.
Injustamente, não temos 
dado o devido relevo 
aos donativos recebidos, 
independentemente do seu 
valor.
Assinalamos e agradecemos 
o donativo recentemente 
recebido do sr. António 
Baptista (Fonte de D. João) 
no valor de 500,00 euros. 
Obrigado.

Missa 
A partir de dezembro 
retomámos a celebração 
da Missa na capela do Lar de 
S. Mateus, a acontecer 
na primeira quinta-feira de 
cada mês com o Sr. Padre José 
Ricardo a quem agradecemos 
a disponibilidade. 
Bem-haja!

Eleições
Os nossos utentes 
recenseados no 
concelho de Tomar que o 
pretenderam puderam votar 
antecipadamente nas Eleições 
Legislativas de 30 de janeiro.
No dia 27 de janeiro uma 
equipa credenciada da CMT 
deslocou-se ao Lar de 
S. Mateus para recolher 
os votos.

BENVINDOS 
AO LAR DE S. MATEUS

Muito simpática a visita das 
crianças do ATL da Junceira 
que vieram até ao nosso 
portão cantar uma linda 
música de Natal. Ficámos 
surpreendidos com a letra 
e facilidade com que a 
cantaram, fazendo daquele 
momento a alegria de quem 
os viu e ouviu.  
Como recordação 
ofereceram-nos um arranjo 
de Natal que recebemos com 
muito carinho. Obrigado!

Visita de Natal
das Crianças



...em Tempos Idos

Uma fotografia sem data definida mas talvez com mais 
de 50 anos.
Será um dia de Primeira Comunhão na Junceira? 
Conseguem reconhecer alguém?
Lá está o edifício onde no piso térreo funcionava a escola 
primária das raparigas, sim, porque nesse tempo nada de 
misturas, rapazes dum lado e raparigas do outro. 
No mesmo edifício, no 1.º andar, residia o pároco da freguesia.
Neste local está agora implantado o Lar de S. Mateus.


