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O Carnaval 
esteve à porta...

...e cá dentro!



Quando pensávamos 
que, finalmente, iríamos 
poder regressar a uma certa 
normalidade na nossa vida 
com o “anunciado” fim 
da pandemia que nos faz 
penar há mais de dois anos, 
eis que uma intolerável 

guerra veio baralhar ainda mais as nossas 
vidas.

Mas a Covid-19 ainda não desapareceu 
e o número de casos é, novamente, muito 
elevado, já se falando numa 6.ª vaga. 
Felizmente que a gravidade desses casos 
é geralmente baixa! No entanto, continua 
a ser motivo de preocupação e razão para 
a manutenção de cuidados preventivos, 
nomeadamente no caso das pessoas mais 
vulneráveis, como é o nosso caso.

Mas é a guerra que ocupa grande parte 
das páginas dos jornais e do tempo dos 
noticiários das televisões, “ocultando” outras 
matérias de importância para a sociedade, 
como ainda é o caso da situação pandémica.

A guerra é realmente o tema do 
momento. Como se não fossem “suficientes” 
as consequências locais, como a destruição 
daquele país, o elevado número de vítimas 
mortais e a quantidade de pessoas, 
maioritariamente mulheres e crianças, 
que são forçadas a abandonar a sua 
terra procurando refúgio noutros países 
longínquos e a ameaça de uma guerra 
mundial de consequências imprevisíveis, 
temos as consequências económicas que 
alastram como uma mancha de óleo pela 
Europa e resto do mundo.
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Os efeitos da guerra na Ucrânia vieram 
somar-se à crise, ainda não resolvida, 
provocada pela pandemia.

A globalização que se desenvolveu 
nas últimas décadas, beneficiando 
da paz reinante, colocando os países 
na dependência uns dos outros, 
nomeadamente dos mais ricos, confronta-
-se agora com questões que ela própria 
gerou.

A crise da energia e aumento do seu 
preço com reflexo em toda a economia e 
os problemas de abastecimento de bens 
alimentares, nomeadamente cereais, são 
exemplos que já estamos a viver e de que 
não conhecemos os reais efeitos no futuro.

Vêm estas reflexões a propósito das 
consequências para a situação financeira 
das IPSS’s face ao aumento de custos com 
que estão já a ser confrontadas, situação 
que parece ser tão “transparente” que, pelo 
menos publicamente, ninguém fala dela. É 
certo que no âmbito restrito do setor social 
o tema está em cima da mesa, mas medidas 
compensatórias não são conhecidas.

Esperemos, pois, que os órgãos 
representativos do setor social exerçam 
junto do Governo as ações necessárias à 
urgente tomada de medidas minimizadoras 
deste problema para que não assistamos 
a um agravamento ainda mais rápido da 
situação financeira das Instituições.

José Maia
Presidente da Direção

12 de Maio de 2022
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entrevista
Deolinda
Mota Filipe
Oliveira
Idade – 56 anos
Casada, mãe de dois 
filhotes e avó de um 
netinho.
Ajudante de Ação Direta
Trabalha no Lar de 
S. Mateus desde Julho 
de 2005.
Natural e residente 
na Amêndoa, Olalhas.

A Deolinda já é uma das 
mais antigas colaboradoras do Lar de 
S. Mateus. Como se proporcionou a sua entrada 
na Instituição e qual a sua carreira até agora?
Sim, é verdade, já sou colaboradora do Lar de  
S. Mateus há 17 anos, entrei nesta casa em 
2005. No entanto, a minha carreira iniciou-se 
como Ajudante de Ação Direta no Lar de Nossa 
Senhora da Purificação, tendo ali começado 
como Auxiliar de Limpeza, passando mais 
tarde a exercer funções como Ajudante de Lar, 
tendo, para o efeito, frequentado formações 
nessa área, de modo a aperfeiçoar as técnicas 
e conhecimentos e como forma de progredir 
na carreira. Infelizmente as progressões foram 
congeladas, tendo eu ficado como auxiliar de 
2.ª mesmo já tendo no currículo 23 anos de 
experiência. É algo que, confesso, me deixa 
triste, mas continuo na expectativa que as coisas 
melhorem neste aspeto.

Como encara a responsabilidade de trabalhar 
para os utentes do Lar de
S. Mateus?
Trabalhar com idosos requer grande sensibilidade 
e responsabilidade e eu encaro esse papel com 
muita seriedade.

Lidar com idosos não é fácil, tenho de estar 
sempre atenta, pois uma pequena desatenção 
pode desencadear algo grave como por exemplo 

quedas, trocas de medicação, 
etc.. Ser responsável é, no 
meu ponto de vista, um 
ponto fundamental para que 
quer os idosos quer a equipa 
confiem no meu trabalho.

É certamente muito 
diferente trabalhar hoje 
no Apoio Direto ou há uns 
anos atrás. Como vê essa 
diferença?
Sim, é muito diferente!
A nível do apoio prestado 
ao idoso, hoje existe mais 
informação que me permite 
lidar melhor com as situações 
decorrentes deste trabalho, 
tenho mais conhecimentos 
de ergonomia, 

manuseamento de aparelhos, geriatria, entre 
outros, o que me ajuda a proporcionar o melhor 
cuidado aos nossos utentes.
Trabalhar nesta área também se tornou mais 
exigente tendo em conta que o tipo de utente a 
quem presto apoio também mudou.
O utente é hoje mais exigente, tem um nível 
de escolaridade mais elevada, sabe mexer em 
aparelhos eletrónicos, recorrer ao Dr. Google. 
É o “utente sabe tudo”, mas eu considero que 
nós, Ajudantes de Ação Direta, também estamos 
diferentes, temos formação na área e essa 
formação é atualizada regularmente o que 
nos ajuda muito a lidar com o idoso de hoje. 
“Eles estão mais espertos, mas nós também”.   
      
O Lar de S. Mateus encontra-se bem equipado 
ou ainda assim, sente falta de algum 
equipamento?
Quando entrei nesta instituição encontrei um lar 
antigo e até obsoleto. Pouco tempo depois foram 
efetuadas obras de requalificação que vieram 
melhorar substancialmente quer a qualidade dos 
cuidados prestados quer o nível das condições 
de trabalho, tendo isto sido possível graças ao
     (continua na pág. 15) 
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Celebração do Dia de Reis
Para celebrar o Dia de Reis 
foram projetadas num écran 
várias imagens e informações 
alusivas a esta data. No final 
foi feito um desafio com 
várias perguntas e realizados 
jogos sobre a efeméride.
Ao lanche comeu-se  
o tradicional bolo-rei.

 

Dia Internacional do Riso
É tão bom receber um 
sorriso sincero, ouvir uma 
gargalhada alegre ou aquele 
riso contagiante que nos faz 
rir mesmo sem querermos. 
Assim o fizemos no Dia 
Internacional do Riso, em 18 
de Janeiro.
Para assinalar esta data 
relembrámos alguns 
comediantes famosos através 
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num écran. Vimos, entre 
outros, Charles Chaplin, Raul 
Solnado, Fernando Mendes e 
Marina Mota, comentando e 
recordando a seu trabalho. 
Quem não se lembra de 
ouvir “Façam o favor de ser 
felizes!”, do nosso saudoso 
Raul Solnado. O riso é mesmo 
isso, momentos de felicidade! 
E o riso é tão eficaz que até 
a psicologia o utiliza como 
método de tratamento.
Dizem até que o riso liberta 
uma hormona - a endorfina 
- o que vem fazer jus àquela 
famosa frase “Rir é o melhor 
remédio”!

Dia Mundial da Religião
O Dia Mundial da Religião, 
que se celebra a 21 de 
Janeiro, tem como objetivo 
promover o respeito, a 
tolerância e o diálogo entre 
as diversas religiões do 
mundo, consciencializando 
para uma convivência 
pacífica entre ideologias 
religiosas e doutrinais. 
Assim foi no Lar de S. Mateus. 

Falámos de religiões, do 
respeito que devemos ter 
pelas diferentes crenças e a 
sua aceitação como um todo 
na humanidade.
No final foi realizado um quiz 
para testar a atenção!

Dia Mundial do Puzzle
De vários tamanhos e 
temáticas este “quebra 
cabeças” deixa os nossos 
utentes bem concentrados, 
estimulando-lhes o raciocínio 
abstrato. Uma peça sozinha 
nada significa, mas no seu 
todo poderá transformar-se 
numa linda paisagem.
A coordenação olho-
mão é também um forte 
aliado nesta “construção”, 
planeando e organizando 
o seu tabuleiro de peças 
de uma forma lógica para 
chegar rapidamente à tão 
desejada imagem.
Uma vitória para quem 
termina e um tremendo 
sorriso para quem assiste 
ao feliz final!

Dia Mundial do Mágico
O Dia Mundial do Mágico 
celebra-se a 31 de 
Janeiro, tendo surgido em 
homenagem a um conjunto 
de profissionais cuja arte de 
entretenimento e diversão 
encanta apreciadores 
de truques de magia e 
ilusionismo, interesse 
transversal a todas as faixas 
etárias. 
Os nossos idosos não são 
exceção e foram por isso 
surpreendidos com uma 
atuação de 30 minutos, 
transmitida “online”, mas 
antecipadamente combinada 
para que o espetáculo 
relembrasse situações 
engraçadas que efetivamente 
aconteceram.
Exemplo disso foi o relembrar 
de um espirro fortíssimo 
dado por um nosso utente 
no decorrer duma atividade 
no exterior e que na altura 
deixou toda a gente a rir ou 
a queda acidental de um 
utente no colo de outro, 
momentos que integraram o 
espetáculo do mágico “Alexis 
Ricardo” que ele organizou 

como se tratasse de 
pedacinhos de jornal que se 
iam juntando até completar 
2 ou 3 folhas completas de 
memórias. 
Estavam todos muito 
admirados de como o mágico 
sabia tantos pormenores, 
o que os fez relembrar de 
todos aqueles momentos 
engraçados.
A atividade terminou, 
naturalmente, com um 
truque de magia que a todos 
intrigou.

Caça Palavras 
Projeção de imagem na 
televisão, a qual estava 
dividida em duas partes, de 
um lado uma “sopa de letras” 
com palavra a descobrir com 
base em categorias distintas, 
animais, países, cores, 
desportos, dispostas no lado 
oposto.
Necessária muita atenção 
e muita concentração para 
desvendar as palavras.



Cuidar do “Jardim 
do Amor”
Para desfrutar deste verde 
colorido há que plantar para 
depois colher, com amor. 
Desta vez plantámos alfaces 
morangos e couves. Agora 
é cuidar, para ver o nosso 
jardim florescer com muito 
amor e carinho.
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Jogo de dominó composto 
por peças gigantes, 
distribuídas uma por 
cada utente. 
Joga primeiro 
quem 
tem a peça 
“carrão”, 

                                                 
                                 
                colocando-a   
                              no chão.  
                          Depois a fila de               
                          peças vai  
                      crescendo à      
                  medida que o jogo  
             avança.
         Entretenimento muito   
    apreciado entre todos e 
com muitos benefícios a nível 
de concentração, atenção  
e memória.
Para além do tamanho ”XXL” 
das peças facilitar o seu 
reconhecimento e maior 
facilidade em manusear, 

Dominó
Gigante foram também utilizadas        

cores diferentes para cada 
número, permitindo assim  
a alguns utentes jogar este 
jogo apenas pelas cores.

Estender a roupa
Atividade doméstica 
aparentemente simples, mas 
que requere alguma destreza 
e precisão de movimentos, o 
que, numa perspetiva lúdica, 
desperta a curiosidade alheia. 
Nunca estender roupa foi tão 
divertido!
Estendais distribuídos pela 
sala, vários grupos de molas 
coloridas (azuis, vermelhas) 
peças de roupa (ceroulas, 

boxers, cuecas, camisas), 
com duas equipas lado a lado 
e um esquema dado a cada 
uma com as orientações da 
atividade. 
Um apelo à agilidade, 
motricidade fina, perceção 
visual e espacial, reação rápida 
após leitura e interpretação 
das peças e molas a utilizar 
para “estenderem o seu jogo”.
Muito cansativo, mas também 
muito divertido!

Dia Mundial 
da “Nutela”
Em 5 de Fevereiro   
assinala-se o dia   
mundial deste creme de avelã 
com cacau  
e leite. Caso para se dizer, 
repetimos esta atividade “com 
muito gosto” e oxalá se repita 
por muitos anos!
Desta vez fizemos  
 “croissants” de massa  
folhada que recheámos com                 
Nutela. 
Verdadeiros pasteleiros, os 
nossos utentes fizeram   
triângulos de massa, barraram 
com o creme, enrolaram 
cuidadosamente 
“et voilà, croissants”!
Nesse dia, no chá 
da manhã,
em vez de 
bolachas 
omeram-se “
croissants”.  
E que bons 
que 
estavam!

Sumo de Laranja

Sumo de laranja natural
Fomos apanhar laranjas e 
clementinas numa fazenda 
nos Montes, pequena 
localidade das redondezas.
No dia seguinte fizemos 
sumo de laranja. Enquanto 
uns cortavam as laranjas 
os outros espremiam-nas, 
usando vários espremedores 
emprestados para todos 
poderem participar. 
Acompanhado duma 
generosa fatia de bolo-rei, 
este sumo bem docinho fez 
a delícia de todos.  



Dia do Amor
O Dia do Amor, Dia dos 
Namorados ou ainda Dia de 
São Valentim celebra-se a 14 
de Fevereiro em homenagem 
a esse bispo.
Foi, pois, com muito 
carinho que celebrámos a 
importância deste afeto que 
une as pessoas e engrandece 
a sua vida. 
Para o efeito recortámos 
corações em feltro e colámo-
los numa moldura de cartão, 
utilizada depois numa sessão 
fotográfica que partilhámos 
nas redes sociais.

Dia Mundial do 
Pensamento
Este dia, celebrado a 22 de 
Fevereiro, surgiu no âmbito 
do Movimento Escutista 
feminino, o Guidismo, com 
o intuito de refletir sobre 
o mundo, a sociedade, 
consciencialização no 
contributo para o bem 
comum. 

Se a ação puder ser pensada 
e planeada, poderão 
alcançar-se melhores 
resultados. Por outro lado, 
um pensamento espontâneo 
e são é estimulante e gerador 
de bem-estar.
Por isso pedimos aos nossos 
utentes que verbalizassem 
um pensamento que lhes 
ocorresse no imediato, fosse 
ele bom ou mau. Deste modo 
fomentámos a expressão 
individual, da sua vontade e 
ideia.
O resultado foi muito bom! 
Vários recortes de cartolina 
colorida em forma de nuvem, 
com pensamentos escritos 
e colados na parede dum 
corredor da Instituição.
Pela sua importância, esta 
atividade contou com a 
participação e apoio da 
psicóloga da instituição. 

Flores 
Fazer flores faz parte dos 
trabalhos manuais que 
vamos desenvolvendo com 
alguma regularidade para 
que não seja tão cansativo. 
Este trabalho requer 
alguma destreza manual e 
movimentos muito precisos.
As flores conseguidas irão 
ser utilizadas nos Santos 
Populares, em Junho, para 
enfeitar os espaços da 
Instituição.

Jardinagem
A pedido de um utente 
fomos arranjar o “jardim 
dos passarinhos”, podar 
o pessegueiro e arranjar 
os canteiros que já 
tinham algumas ervas, 
proporcionando momentos 
de descontração e de 
contacto com a natureza.

Mandalas
A pintura de “mandalas” é 
um trabalho criativo que 
melhora o humor e ajuda 
na concentração de quem o 
executa. 
Foi muito bonito, com muita 
cor e muito harmonioso!

Provérbios dos Emojis
Um desafio tão interessante 
quanto engraçado.
Basicamente, foram dadas 
diferentes imagens de Emojis 
teriam de ser interpretadas 
no seu conjunto para 
formarem um provérbio.
Atentos a todos os 
pormenores, os nossos 
utentes fizeram um 
verdadeiro brilharete!

Jogo do Paraquedas
Utentes e colaboradoras 
sacudiram vigorosamente 
um paraquedas com bolas. 
O objetivo era que as bolas 
não caíssem no chão. 
Uma atividade de força, 
agilidade, mobilidade dos 
membros superiores e boa 
competição.

Um grupo de crianças 
mascaradas da Escola do 1.º 
Ciclo e do Jardim de Infância 
de Junceira fizeram uma 
visita carnavalesca junto ao 
nosso portão.
Eram ágeis homens-aranha, 
corajosos militares, lindas 
princesas e brancas de 
neve, diabinhos com ar de 
anjo, gatinhos fofos, dóceis 
velhinhas, entre outros 
disfarces que divertiram 
uma plateia 
encantada 
de utentes 
e colaboradoras.
Ainda a propósito 
de Carnaval, 
a tarde desse 
dia foi 
bastante 
animada no 
Lar de 
S. Mateus. 
Uma nossa 
colaboradora 
mascarou-se 

Carnaval
de “entrudo”, brincando com 
utentes e restantes colegas, 
desafiando-os a descobrirem 
a sua identidade. 
Não foi fácil!
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Dia Internacional 
da Mulher
Comemorado a 8 de 
Março, este dia enfatiza 
a importância da mulher 
na sociedade e a história 
da luta pelos seus 
direitos, nomeadamente o da 
igualdade.
Em jeito de homenagem 
fizemos umas pregadeiras em 
“cor de rosa”, com formato de 
menina que, posteriormente, 
o nosso Diretor Geral pregou 
na lapela de utentes e 
colaboradoras. 
Um bonito 
gesto!

Dia do Pai
Neste dia 19 de Março tão 
especial oferecemos um 
saquinho de bombons a 
todos os utentes do sexo 
masculino. E quem não foi 
pai, também teve o seu!  

Dia Mundial da Árvore
O objetivo da comemoração 
do Dia Mundial da Árvore, a 
21 de Março, é sensibilizar 
a população para a 
importância da preservação 
das árvores, quer ao nível 
do equilíbrio ambiental e 
ecológico, como da própria 
qualidade de vida dos 
cidadãos.
É notório que as árvores têm 
um papel fundamental na 
sustentabilidade do planeta, 
promovendo a diversidade 
biológica. Indispensáveis 
à manutenção da vida, 
por oferecerem habitat e 
alimento, regulando o clima, 
habituando-nos às lindas 
paisagens de que tanto 
gostamos.
Para assinalar este dia 
fizemos lindas flores de papel 
e decorámos uma mini árvore 
que foram depois enfeitar o 
nosso hall de entrada.

Apanhar 
Clementinas
Com a aproximação 
da Feira da Laranja 
Conventual os 
preparativos urgem e 
como tal há que iniciar 
pelo mais importante - 
apanhar os frutos. 
Numa propriedade 
da Fonte de D. João 
colhemos clementinas 
para preparar o licor.

Jogo do Arco e Bolas
Com duas equipas, lado a 
lado, cada uma com um 
conjunto de bolas coloridas 
dentro de um arco no chão, 
tentava colocar o maior 
número de bolas no seu 
respetivo recipiente 
plástico.
Cada equipa era constituída 
por dois elementos, que 
tinham um sapato de cartão 
calçado num pé e com 
o qual apanhavam as bolas.
Fartaram-se de mexer as 
pernas e contorcer o corpo 
– era esse o objetivo – 
para alcançarem a vitória!  

Jogar o Uno
Este jogo de cartas cujo 
objetivo é, mediante 
determinadas regras, 
ficar sem nenhuma na 
mão, é um dos 
entretenimentos favoritos 
dos nossos utentes. 
Por isso mesmo repetimo-lo 
2 a 3 vezes por semana.

Jogo dos Peixinhos
Simples, mas desafiante à 
rapidez de movimentos, 
mobilidade dos membros 
superiores, reconhecimento 
de cores. Capta a atenção 
do jogador, promovendo o 
querer sempre mais e melhor. 
Gostaram tanto que pediram 
para o Lar adquirir este jogo.

Divisões da casa 
e seus objetos
Foram feitas 4 divisões da 
casa em cartão, bem como 
várias imagens com objetos 
habitualmente encontrados 
nas mesmas.
O objetivo seria associá- 
-los às respetivas divisões. 
Curiosamente a lareira foi 
colada na cozinha já que 
antigamente era mais 
comum encontrá-la nesta 
divisão e não na sala. Caso 
para se dizer, mudam-se os 
tempos, mudam-se as lareiras 
de sítio!  
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Todas as 
quintas-feiras 
se desenvolvem 
individualmente 
atividades 
e jogos, 
procurando 
ajustá-los às 
características 
e possibilidades 
de cada 
utente. 
Alguns 
exemplos:



Matriz de animais
Num cartão estavam vários 
animais que deveriam 
descobrir mediante as 
coordenadas que lhes iam 
sendo dadas. No eixo das 
ordenadas tínhamos as 
letras e no eixo das abcissas 
os números. Muito foco, 
perceção visual e espacial de 
forma a descobrir o animal 
localizado na coordenada 
fornecida o mais rapidamente 
possível.
Parece fácil, mas foi sentida 
alguma dificuldade em 
realizar esta atividade.

Cálculo
Numa base quadrangular 
vários grupos de bolas, cuja 
soma corresponderia a um 
número inscrito num cartão.
Com muito cálculo, contando 
pelos dedos, olhando para 
cima a pensar ou também 
com resposta na “ponta da 
língua”, lá se foi chegando ao 
resultado.

BENVINDOS AO LAR DE S. MATEUS

Clementina Nunes 
André

Vitor Maria 
Garrucho

Gracinda Lourenço
António Garrucho

Celeste Henriques

Jogo das Tampinhas
Numa base circular, várias 
bolas com duas cores em 
diferentes orientações. 
 À parte diversas tampas de 
forma a corresponderem às 
bolas, na cor e orientação 
certas. 
Houve quem conseguisse 
apenas associar as tampas 
pelas cores.

Caça à Tampa”
Havia um alguidar com água 
morna e várias tampinhas 
verdes e laranja a boiar que 
teriam de ser contadas e 
apanhadas com uma mola.
Deste modo foi trabalhado 
o “efeito pinça”, o que nem 
sempre foi fácil. Houve quem 

fizesse batota, agarrando 
a tampinha com a mão
 e pusesse no tabuleiro.

Puzzle em espátula
Puzzle feito com espátulas 
coloridas, num formato 
bastante diferente. Composto 
apenas por duas partes que 
se complementam, este 
puzzle desafia a atenção, 
a perceção espacial e 
oreconhecimento de formas 
e cores. 

Quiz da casa
Vários cartões com perguntas 
sobre divisões da casa e sobre 
a vida doméstica para que os 
associassem a outros cartões 

mais pequenos com imagens. 
Surgiram muitas dúvidas, 
por exemplo entre “O que 
eu preciso para cozinhar?” e 
“O que eu preciso para pôr a 
mesa de jantar?” ou “O que eu 
preciso para coser a roupa?” e 
“ O que eu preciso para tratar 
da roupa” pois as respostas 
não se repetiam e por isso 
teriam de associar a imagem 
mais adequada.

Legos 
A sua versatilidade dos 
“legos” estimula e 
empolga miúdos e 
graúdos, dando 
largas à imaginação 
no espaço, forma e cor.
Desta vez optou-se por 
duas formas diferentes na 
utilização destas peças. 
Num cartão estava 
desenhado um gráfico com 
quadrados de diferentes 
cores em ambos os eixos, 
com correspondência na 
vertical e horizontal. O 
objetivo seria colocar o lego 
de cor certa no ponto de 
intersecção daquela cor.
Uma outra versão  gráfica 
obedeceu a um conjunto 

de coordenadas que 
relacionavam cores a 
números, tendo de colocar a 
peça de cor certa no número 
correto.
Divertido, estimulante, 
envolvendo racicínio, 
perceção visual, espacial, 
mobilidade dos membros 
superiores e muito boa 
disposição. 

Eleições Legislativas
Nas eleições legislativas 
antecipadas, os nossos 
utentes recenseados no 
concelho de Tomar que o 
pretenderam exerceram o 
seu direito de voto. 
  Na semana anterior,   
       uma equipa da Câmara  
           Municipal dirigiu-se  
              ao Lar de S. Mateus  
                  para recolher  
                     antecipadamente  
                        os boletins de  
                           voto dos  
                               utentes que  
                                  se haviam  
                                 inscrito.

Laço
com 

sentimentos
O Lar de S. Mateus 

participa e colabora 
com causas nobres

e solidárias.
Assim, à semelhança de anos 

anteriores, confecionámos 
um laço solidário dedicado 

à prevenção dos maus tratos 
a crianças e jovens que se 

encontra exposto no portão 
da Institução.
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MARÇO

Maria da Graça 
Vieira 

16/01/1933

Vitor Maria 
Garrucho 

06/01/1949

António Antunes 
07/03/1929

Belmira Graça 
Jorge Rodrigues 

20/02/1937

Maria de 
Fátima Pombeira 

19/02/1964

Maria José Faria 
Pereira

22/01/1942

Raquel Isabel
Ferreira

24/01/1929

Alice Rosa Simões 
20/01/1931

Nuno Manuel F. 
Farinha António 

11/03/1958

Aníbal Quintas 
Bento 

23/03/1942

Belmira Maria 
Farinha 

16/03/1937

Maria Judite 
Jone Marques 
04/02/1940

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

Mª Luísa de 
Jesus Pombeiro 

02/03/1936

Parabéns a Você...

JANEIRO

António Manuel 
F. Rodrigues 
11/03/1973

Ajude 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! 
         – Seja Solidário!

localizados numa zona cada vez mais envelhecida 
onde muitos dos idosos têm em nós o seu 
único amparo, temos por isso uma grande 
responsabilidade social à qual temos respondido, 
procurando continuamente melhorar.

Tem alguma ou algumas histórias engraçadas 
passadas com os nossos utentes?
Há uns anos atrás tínhamos um idoso do Centro 
de Dia que costumava ir buscar lenha a um 
pinhal de madrugada para acender o lume 
cedinho.
Um dia, quando cheguei ao seu domicílio havia 
um grande tronco na entrada da casa que me 
chamou a atenção. Brincando com ele perguntei 
“então já foi à lenha?” e ele respondeu “sim, às 
duas horas da manhã estava no fundo do pinhal 
e arranquei o tronco com cepo”. Eu admirada 
respondi, “já viu se o senhor cai e se magoa... 
quem ia dar consigo lá em baixo?! Não 
volte a fazer o mesmo” e ele despachado 
respondeu “não... não há problema... eu 
estava acompanhado!!!” e eu perguntei-lhe 
“acompanhado por quem???” e diz ele “estava 
lá com o gato!!!!”. Foi gargalhada até chegarmos 
ao lar.

(continuação da pág. 3) 
trabalho e dedicação do então presidente 
Sr. Filipe Antunes.
Hoje, eu acho que temos um lar bem equipado, 
com instrumentos de qualidade que em muito nos 
auxiliam no desempenho das nossas funções. Este 
facto  em muito se deve, no meu ver, ao empenho 
e preocupação da Direção na modernização 
constante da instituição.
Quando cheguei, tínhamos apenas quatro camas 
articuladas, mas manuais, hoje já temos bastantes 
camas articuladas elétricas. Tenho fé, que em 
pouco tempo todas as camas sejam assim para 
benefício dos utentes e da qualidade dos cuidados 
prestados aos mesmos, este é apenas um exemplo 
do investimento feito.
A meu ver para ser perfeito, faltam cadeiras de 
rodas com apoio cervical, pois muitos idosos não 
conseguem ter uma postura correta na cadeira de 
rodas convencional, prejudicando o seu bem-estar, 
a sua saúde.

Acompanhando diariamente a vida da 
Instituição, como vê a sua importância para 
a comunidade local?
É de extrema importância, pois estamos 

Consignação de IRS ao Lar de S. Mateus
Quando preencher a sua declaração de IRS  
– prazo limite até 30 de Junho
No modelo 3 da declaração, vá ao Quadro 
11, preencha com o NIF do Lar de S. Mateus 
(500945152) como entidade beneficiária e 
sinalize conforme o exemplo abaixo. 

Nota: Se até 30 de Março já indicou no Portal das Finanças o Lar de S. Mateus como Entidade a Consignar IRS/
IVA, apenas deverá verificar se essa indicação já consta do quadro 11 do modelo 3 da declaração. 



Memórias do passado

Estas fotos são de um “rancho” 
de Carnaval da Fonte de 
D. João que noutros tempos 
corria os lugares em redor 
em alegre folia.
E lá cantavam a Marcha da 
Fonte de D. João:

Toca a cantar, sem mais parar
Cantemos todos rapazes e raparigas
Viva a alegria, viva a gente da 
   [Fonte d’ D. João
Que não deixa esquecer a linda festa 
   [deste dia.

Consegue reconhecer alguém?

. ..em Tempos Idos

A propósito de Carnaval


