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Dra. Elsa 
Henriques
Diretora Técnica e 
proprietária da Farmácia 
Correia Henriques em 
Olalhas.
Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas pela 
Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra.
Fez estágio em Coimbra 
mas os primeiros anos de 
trabalho foram em Lisboa.
Natural e residente em Tomar.

Como aparece a Farmácia Correia 
Henriques numa freguesia rural como 
a de Olalhas?
Iniciei este projeto em 2004 na sequência 
de um concurso público. Trata-se de uma 
farmácia inserida no meio rural que muito 
nos orgulha.
A Farmácia Correia Henriques foi crescendo 
aos poucos e desenvolvendo uma relação 
sinónima de segurança, confiança e 
proximidade com a população.
A maioria dos nossos utentes são idosos, 
no entanto verificou-se com o início da 
pandemia alguns utentes mais jovens.
A farmácia tem alguns serviços diferenciados 
a funcionar, como as consultas de nutrição ou 
a vacinação sazonal.
Colaboramos ainda na dispensa de 
medicamentos hospitalares

Desde quando a relação comercial entre 
a Farmácia Correia Henriques e o Lar 
de S. Mateus?
A relação com o lar de S. Mateus iniciou-se 
em 2009.

O Lar de S. Mateus considera os 
fornecedores como parceiros na sua 

atividade. Como se posiciona a Farmácia 
Correia Henriques na relação com os seus 
clientes e, em especial com o Lar de S.  

Mateus?
A nossa atividade baseia-se 
na boa relação e satisfação 
dos nossos utentes e 
parceiros, dos quais o Lar de 
S. Mateus é uma instituição 
de referência do nosso 
território.

Qual a importância 
das Instituições de 
Solidariedade Social na 
atividade da vossa Empresa 
e quais as preocupações 
com este setor? 
São parceiros determinantes 

para a sustentabilidade da nossa atividade 
e do qual muito nos orgulhamos, aos quais 
pretendemos prestar sempre um serviço 
de qualidade e interajuda por forma a nos 
superarmos diariamente.
Preocupa-me a sustentabilidade deste setor 
pois contribui de forma decisiva para o bem-
estar dos nossos idosos e da sociedade em 
geral.

Existe por parte da Farmácia Correia 
Henriques alguma especial preocupação 
com a inovação e estabelecimento de 
parcerias com as entidades do setor social?
Da nossa parte existe uma preocupação 
constante de formação e atualização por 
forma a manter um elevado padrão de 
qualidade para com os nossos utentes e 
parceiros.

Como posicionam o Lar de S. Mateus no 
“ranking” dos vossos clientes?
Ocupa uma posição determinante e fulcral 
tendo presente a farmácia rural que somos.

Gostaria de deixar alguma mensagem à 
Instituição?
Votos de muito sucesso e continuação do 
excelente trabalho que desenvolvem todos 
os dias e podem contar com o nosso apoio.

Esta é a edição nº 50 do Reviver!
Foi em Abril de 2010 que, por iniciativa de Filipe Antunes,  

então Presidente da Direção, foi publicado o número 1 desta singela 
e despretensiosa revista.

Singela e despretensiosa, mas que não deixa de ser objeto dos 
necessários cuidados na sua produção por forma a divulgar o dia a 
dia do Lar de S. Mateus e dos seus utentes, o que nos últimos tempos 
tem sido particularmente importante.

A manutenção ininterrupta da publicação ao longo dos últimos 
12 anos é também uma homenagem ao seu promotor e primeiro 
responsável.

É também devido um agradecimento a quantos vêm colaborando 
no Reviver ao longo destes 12 anos, sendo justo destacar o nosso 
amigo e também membro dos órgãos sociais, Carlos Godinho,  
que desde o primeiro número se encarrega da coordenação  
e edição gráfica.

Oportunamente demos conta da celebração, entre o Governo e os 
organismos representantes do setor social, do Pacto de Cooperação 
para a Solidariedade Social para vigorar nos próximos 10 anos com a 
promessa de que, até final desse período, o Estado incremente a sua 
comparticipação até que atinja 50% dos custos das respostas sociais 
das Instituições. Como “de promessas está o inferno cheio”,  
é necessário que, desde já, se inicie esse caminho.

Um bom sinal é a recente assinatura de uma “adenda” ao 
Compromisso de Cooperação para o Setor Solidário para o biénio 
2021-2022 que vem proceder ao aumento com algum significado no 
valor das comparticipações, nomeadamente e no nosso caso no que 
se refere à resposta social ERPI.

É realmente um bom sinal, mas é fundamental que esse esforço 
financeiro do Estado prossiga anualmente até que se atinja o objetivo 
final. Estaremos atentos! Não esquecemos que já em 1996 tinha sido 
anunciado esse mesmo objetivo, mas ao invés de se caminhar nesse 
sentido, regrediu-se na percentagem da comparticipação.

Boas férias para todos.
José Maia
Presidente da Direção
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Para além das 
indispensáveis atividades 
do quotidiano, há que 
preencher o dia com 
atividades mais ou 
menos lúdicas de índole 
sociocultural com vista 
ao permanente estímulo 
da vida mental, física e 
afetiva dos nossos idosos, 
procurando valorizar os 
seus saberes e culturas.
O que se segue é, 
necessariamente, um 
resumo das muitas 
atividades realizadas ao 
longo do 2.º trimestre 
deste ano.

Dia Mundial 
da Atividade Física 
No dia 6 de Abril, comemoramos o Dia 
Mundial da Atividade Física. Este dia é uma 
iniciativa da Organização Mundial da Saúde 
cujo objetivo é o de promover a prática da 
atividade física, assim como sublinhar os 
benefícios da realização regular de exercício 
físico. 
De facto, sabe-se que a prática de atividade 
física é benéfica para a saúde.
Para o evidenciarmos junto dos nossos 
utentes construiu-se, na sala de convívio, 
um circuito com vários desafios. Contornar 
obstáculos, seguir percurso, fazer alguns 
movimentos de força e precisão ou tão 
simplesmente andar, foram algumas das 
provas superadas com bastante sucesso.

Dia Internacional do Beijo
Divertida interpretação de Herman José, 
com evidências de um gesto que deverá estar 
presente nas nossas vidas.
Dia 13 de Abril foi o Dia Internacional 
do Beijo.
No atual contexto pandémico, esta 
manifestação de afeto ficou comprometida 
devido ao afastamento das pessoas e 
as consequências foram notórias nos 
comportamentos e atitudes.
Afetos aproximam, apaziguam, integram, 
trazem alegria e até fazem parecer o caminho 
menos sinuoso. Assim o desejamos para os 
nossos queridos utentes – um destino sempre 
feliz e livre das privações dos últimos tempos. 
Simbolicamente, em respeito a este dia, 
os nossos utentes seguraram a imagem 

“Ora dá cá um e a seguir dá outro
Depois dá mais um que só dois 
                                                       [é pouco
Ai eu gosto tanto e é tão docinho
E no entretanto dá cá mais 
                                              [um beijinho”

de uns lábios – símbolo 
do beijo – e fizeram uma 
sessão fotográfica
partilhada depois nas redes 
sociais. Os “beijos” foram 
retribuídos por muitos 
familiares e amigos.

Dia Internacional 
do Café 
Seja cheio, quase cheio, 
normal, pingado, sem 
princípio, em chávena 
escaldada ou em chávena 
fria, com ou sem açúcar, 
em cápsula, em galão ou 
meia de leite e até em 
refresco, café é café, com 
o seu sabor inconfundível 
que vai passando gerações.
Neste Dia Internacional de 
Café, em 14 de Abril, cada 
utente fez a sua escolha. 
Beberam café e cappuccino, 
com e sem natas ou 
canela e ouviram-se vários 
comentários: “É doce!”, 
“É melhor que o chá!” e no 
final pediram mais. 
Ficou combinado para 
o ano à mesma hora.

Páscoa 
A Páscoa é uma importante 
festa cristã enraizada na 
nossa população que envolve 
um conjunto de preceitos 
religiosos ao longo de várias 
semanas. 
Na Sexta Feira Santa 
preparámos um tapete de 
flores, símbolo pascal, para 
receber os fiéis do lado de 
fora e os do lado de dentro.

Páscoa

No Lar de S. Mateus é assim! 
Celebra-se a rigor, desde a 
decoração, à gastronomia, 
embalando-se as amêndoas 
em sacos com forma de 
coelho, distribuídas depois 
no Domingo de Páscoa.



6

Dia Mundial 
do Livro
Este dia, também Dia 
dos Direitos de Autor, 
comemorado a 23 de Abril, 
foi criado com o intuito de 
promover a importância da 
leitura enquanto elemento 
básico da educação e do 
progresso duma sociedade, 
a publicação de livros e a 
proteção dos direitos de 
autor. 
Aos nossos utentes foram 
lidos alguns clássicos da 
Disney e no final fazemos 
uma interpretação da 
história. 
Ficou combinado vermos o 
filme dos “101 Dálmatas” e 
pediram para ver outros pois 
já conheciam os livros 
e certamente iriam gostar 
mais do filme.

Feira da Laranja 
Conventual
No dia 30 de Abril, 
participámos na VIII Feira 
da Laranja Conventual 
realizada nos Claustros da 
Micha e da Hospedaria do 
Convento de Cristo, tendo 
concorrido a todas as 
categorias a concurso em 
que a laranja foi a rainha.
Muitas foram as iguarias  
com base na laranja, desde  
a torta, ao bolo de laranja  
e chocolate, bolachas paleo, 
empadas, bifanas, licores, 
temperos, café, sumo de 
laranja. 

Comemoração 
do 25 de Abril 
Dia em que anualmente 
se recorda a vitória da 
liberdade, marco histórico 
tão importante de relembrar, 
conhecido como a Revolução 
dos Cravos.
A liberdade de pensar, 
expressar e agir ganhou outra 
força e a Democracia venceu.
Muitos foram os pontos chave, 
desde as músicas escolhidas 
para orientar as operações, às 
pessoas envolvidas, à sucessão 
de acontecimentos que tanto 
agitou como uniu a vontade 
dum povo.
Nesta data e para recordar 
o 25 de Abril passámos um 
quiz e alguns outros desafios 
na televisão, procurando 
também recordar o que 
cada um fez naquele dia já 
longínquo de 1974.

Dia da Mãe
No primeiro domingo 
de Maio comemora-se o 
Dia da Mãe, aquela data 
que mima os sentidos, 
conforta sentimentos e nos 
embala um sorriso quando 
recordamos a nossa mãe.
E para que as doces 
recordações perdurem no Lar 
de S. Mateus, foi oferecido 
um saco de bombons a cada 
senhora utente.

Feira da Laranja 

Na doçaria diversa levámos 
broas de laranja e alcançámos 
o 1.º lugar. Nos licores 
concorremos com o de 
tangerina e conseguimos 
o 2.º lugar. 
Foi um dia bastante 
divertido com várias 
atividades de animação, 
onde, aproveitando 
a sombra da tarde, alguns 
dos nossos utentes 
marcaram presença.

7
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Dia da espiga
Este ano juntámos um 
pequeno grupo de utentes 
e no dia 13 de Maio fomos 
colher a “espiga” num campo 
da Junceira. O dia estava com 
temperatura agradável e sol 
suficiente a convidar chapéus 
na cabeça.
De regresso à Instituição, no 
pátio exterior, rodeámos a 
“colheita” e fizemos vários 
raminhos oferecidos depois a 
utentes e colaboradoras.

Dia Mundial  
da Pastelaria
Nada como celebrar este 
dia, dando uns “toques” 
de pastelaria ao decorar 
queques com pasta de açúcar 
de várias cores. Foi o que 
fizemos no Dia Mundial da 
Pastelaria em 17 de Maio.
A neta de uma utente, teve a 
gentileza de nos emprestar 
alguns utensílios para a 
realização desta atividade, 

nomeadamente cortantes 
e a cola para unir os 
elementos em pasta de 
açúcar aos queques. 
Os nossos utentes 
desempenharam o seu 
trabalho em verdadeira 
sintonia – enquanto uns 
moldavam a pasta, outros 
punham a “cola” e por fim 
decoravam.
Chegada a hora do chá,  
    uma utente disse que    
        não queria bolachas   
          e quando nos    
             apercebemos    
             estava a comer um  
             queque e a  

                sussurrar ”humm  
                    este é melhor”.
                  Os queques foram    
               comidos ao lanche.
            Fica um agradecimento    
      especial à Clara Godinho  
pelo empréstimo do seu 
material, tornando possível 
esta comemoração e ainda 
mais bonita!

Dia da Espiga

Dia da 
Pastelaria

9
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A abelha é um agente de 
polinização fulcral nos 
ecossistemas. Se pensarmos 
que cerca de 50% das 
espécies que consumimos 
habitualmente necessitam 
da polinização direta 
para produzir o fruto, tal 
como 70% das espécies 
silvestres, ficamos ainda 
mais elucidados da sua 
extrema importância.... 

Dia Mundial 
da Bicicleta
Ação que deverá estar cada 
vez mais presente na vida das 
pessoas, andar de bicicleta, 
para além dum prazer e de 
fazer bem à saúde é também 
um meio de transporte mais 
económico e ecológico, 
contribuindo para um futuro 
mais sustentável.
A prática do ciclismo 
vem sendo cada vez mais 
incentivada, com diversos 
investimentos em vias, 
espaços e até nos próprios 
equipamentos.
Mas quando surgem 
limitações que nos impedem 
sair para o exterior, a bicicleta 
estática é uma alternativa 
possível. 
No dia 3 de Junho – 
Dia Mundial da Bicicleta –
– gerou-se a oportunidade 
de se colocarem 3 bicicletas 
estáticas na sala de estar 
dos utentes, utilizadas à vez 
entre funcionárias e utentes 
com música ambiente. Para 
mobilidades mais reduzidas 
adaptou-se uma pedaleira.

Dia Mundial das Abelhas

Muito provavelmente maçãs 
e amêndoas deixariam de 
existir se as nossas abelhinhas 
deixassem de cumprir o seu 
papel... 
Por isso há que estimá-las, 
protegê-las não esquecendo 
o seu impacto na natureza. 
Assim, no Dia Mundial das 
Abelhas, que se comemora 
a 20 de Maio, aproveitámos 
o facto de termos uma 
colaboradora apicultora, a 
Deolinda Oliveira, a qual se 
disponibilizou de imediato 

para fazer uma mostra do 
material utilizado, bem como 
falar um pouco sobre a sua 
atividade.  
Vimos uns filmes amadores 
sobre colmeias e ainda 
fizemos quadros de cera. 
No final provámos o mel que 
a nossa Deolinda nos trouxe. 
Foi uma interessante partilha 
de conhecimentos que os 
nossos utentes adoraram.
Um agradecimento especial 
à nossa colaboradora pela 
disponibilidade manifestada.

Dia do Chá 
Gelado
Bebida apreciada entre 
muitos, talvez mais conhecida 
na versão quente, mas 
também muito boa quando 
refrescante.
Em 10 de Junho foi o Dia do 
Chá Gelado, que coincidindo 
com a época do ano mais 
quente e a necessidade 
de hidratar o organismo. 
Uma prática mais saborosa 
e diversificada se à água 
juntarmos chá e infusões e as 
servirmos geladas, ou pelo 
menos bem fresquinhas.
E bem a propósito, neste dia 
essa foi a bebida escolhida 
para dar ao meio da manhã. 

Dia Internacional 
da Música
“Sem música, a vida seria 
um erro”
Friedrich Nietzsche, 
filósofo, escritor e poeta 
alemão.
A música promove a 
multiculturalidade, arte e 
expressão dum povo, unindo 
gerações, transmitindo 
valores, ideias e ideais.
Alavanca das emoções, 
razão mais que suficiente 
para desenvolvermos uma 
atividade com os nossos 
utentes. Foi no dia 21 de 
Junho.
O objetivo seria acertar no 
nome das músicas através de 
imagens, que serviam como 
pistas, e depois cantá-las.
Terminámos em modo “discos 
pedidos”. Muito divertido...

As “bolachas maria” foram 
também substituídas por 
saborosas “línguas de veado”.
Ouvia-se “Para o ano à 
mesma hora!”.
Que maravilha, simples e 
diferente!
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Dia Internacional 
do Piquenique
Com a aproximação do verão, 
privilegiam-se as atividades 
ao ar livre e o contacto com 
a natureza. Tratando-se de 
celebrar o Dia Internacional 
do Piquenique, no dia 18 de 
Junho lá fomos em passeio 
até um parque de merendas 
em Ferreira do Zêzere. 

Fizemos o almoço, composto 
por carne grelhada 
acompanhada com ananás 
grelhado. Um pequeno mimo 
que alguns nunca tinham 
experimentado e que, em 
geral, pediram para repetir.
Começámos a tarde com mais 
uma sequência de jogos de 
palavras, desta vez virados 
para a gramática: plural/
singular, sinónimos/antónimos, 
os géneros Enfim lá fomos 
conversando e convivendo.
Este dia descontraído terminou 
com um lanche, bolo, sumo. 
O ananás ganhou verdadeiros 
fãs, pois houve ainda quem 
repetisse a dose.

Piquenique O espaço era bastante 
agradável, com muito boas 
condições desde mesas, WC, 
lavatórios, churrasqueiras, 
máquinas diversas para 
ginástica. Portanto um 
espaço acolhedor.
Começámos por dar um 
pequeno passeio, ginasticar 
um pouco nas máquinas, 
jogar dominó e cartas.

Marchas 
Populares
A tradição dos Santos  
Populares está bem  
  enraizada na nossa  
   Instituição. Todos os 
anos se prepara a rigor, 
com cordões de flores 
a cruzar o átrio exterior, 
manjericos nas mesas e 
uma original decoração 
do hall de entrada num 
trabalho realizado entre 
todos.
Este ano comemoramos 
os Santos Populares já no 
final da época, a 29 de 
Junho, dia de São Pedro.
Os marchantes, nossos 
utentes, vestiram fatos  
a preceito e ouviu-se – 
“a marcha é linda!”.  
Como se temia mau 
 tempo, a festa  
   acabou por ser  
     adaptada ao espaço  
       interior, mas, ainda  
         assim, foi um  
          bonito convívio.  

Marchas 
Populares

13
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Jogo da Pesca
Várias imagens de peixes espalhadas no 
chão e na mão de cada utente uma cana de 
pesca com íman. Os peixes tinham dimensões 
diferentes, cuja pontuação variava em função 
do tamanho:
Peixe pequeno – 5 pontos
Peixe médio – 10 pontos
Peixe grande – 20 pontos
Uma tarde de pescaria, observando-se 
movimentos precisos e concentrados que 
renderam uma pontuação simpática.
Este jogo foi criado na sequência dum jogo 
de pesca que já tínhamos feito antes.

Favas
Já vem sendo 
quase como 
uma tradição 
juntar um grupo 
para descascar 
favas na altura 
delas, um bom 
prenúncio 
do excelente 
almoço que por 
aí virá.
Desta vez fomos 
menos a tratar 
do assunto, mas 
lá se resolveu...

Com o auxílio da ferramenta 
informática “powerpoint”, 
foram realizados vários jogos 
para estímulo do raciocínio 
lógico, da atenção e da 
memória:
– Ligar ferramentas à 
profissão;

– Encontrar peças em falta 
para completar imagem, tipo 
puzzle; 
– Associar a opção correta 
de cubo, mediante a 
configuração do seu 
preenchimento; 

Também em “powerpoint” 
fizemos uma atividade sobre 
os números romanos, 
curiosamente a pedido 
dos nossos utentes. 
Antigamente havia um 
trabalho intenso na 
escola a propósito desta 
numeração e de alguma 
maneira a construção 
dos números romanos 
era e continua a ser 
desafiante.

Contar 
Sombras
No lado esquerdo do ecrã da 
televisão estava uma imagem 
e do lado direito várias 
sombras da mesma. 
O objetivo era descobrir 
e contar as sombras 
correspondentes. Mais 
um jogo para testar a 
observação!

Corrida de 
Sapatos
Adaptámos um jogo de 
tabuleiro no chão e para o 
efeito espalhámos 25 papéis 
a fazer de “casas”, em fila e 
numerados de 01 a 25.
Cada jogador dava o sapato 
do seu pé direito, que servia 
como peça de jogo para 
“andar” nas casas, consoante 
os números que saíam no 
dado. 
Antes de lançar o dado, cada 
utente tinha de responder 

a uma pergunta de cultura 
geral. Acertando, lançavam  
o dado e avançavam  
o número que saía.
O primeiro sapato a chegar  
à casa 25 ditava o vencedor!

Horta
Alfaces frondosas e tenras 
da nossa horta!

Tiro ao alvo
Fomos afinar a pontaria com 
tiro ao alvo numa atividade 
realizada na sala de estar dos 
nossos utentes.
Os alvos foram pendurados 
numa estrutura metálica (a 
mesma onde costumamos 
pendurar cabides com roupa 
para depois ser distribuída 
pelos quartos). 
Nas mãos de utentes, 
colaboradoras e até do 
Presidente da Direção 

que por ali passava, foram 
colocadas “Nerfs”, armas de 
brincar com grande alcance 
e precisão, muito conhecidas 
e apreciadas entre os mais 
pequenos. 

Ganhava quem acertasse 
nos alvos e somasse mais 
pontos.

Jardim do Amor
O nosso “jardim do amor” 
cresce e floresce! Alfaces 
e couves mimosas e tenras 
deram um alegre verde 
à nossa hortinha móvel.

Correspondência 
de tamanhos:
Dum lado galinhas do outro 
ovos com tamanhos diversos, 
cuja correspondência 
os nossos 
utentes 
teriam de 
encontrar.
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Puzzle
Imagem recortada em sequência numerada 
cujos recortes teriam de juntar, associando 
cores e formas ou ordenando pelos números.

Descobrir a palavra
Treinando a escrita e a leitura teriam 
de completar as palavras cruzadas.+ 
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s Trabalho 
Individual
Vários são as atividades 
desenvolvidas 
individualmente, 
normalmente às quintas 
feiras, procurando respeitar 
o ritmo de cada utente e 
tentando ir de encontro 
dos seus gostos e vontades 
pois, deste modo, sentindo 
a atenção, colaboram e 
apreciam.
Os trabalhos são um 
claro estímulo múltiplas 
capacidades – cálculo, escrita, 
perceção visual, atenção, 
memória, motricidade fina, 
ver, sentir, falar, rir...
 

Cálculo
Cestinhos com ovos, 
cenouras, coelhinhos, 
imagens a somar na sua 
repetição.

Sequência de 
tamanhos e cores
Construção duma pirâmide 
com barras de cores, da maior 
para a menor e vice-versa, 
estímulo à perceção de 
tamanho e cor.  

Completar 
imagens
Dum lado a imagem 
completa e do outro com 
partes em falta. O objetivo 
era completar a imagem.

Apertar e 
Desapertar
Teriam de tirar e pôr o 
botão na respetiva casa, 
trabalhando a motricidade 
fina e o “efeito pinça”. 
Teriam também de puxar 
elásticos com dedos 
diferentes e contar.
 

Legos
Construção de figuras em 
“lego” através de um dado 
esquema tendo por objetivos 
reconhecer cores e espaços, 
motricidade fina, perceção 
visual, atenção, concentração, 
cálculo.
 

Leitura e 
interpretação
Teriam de ler a profissão e 
dizer a sua função.

Gotas de chuva
Cada bola corresponderia 
a uma gota de chuva que 
teriam de deslizar e contar.

Missas 
– Primeira quinta-feira 
de cada mês com 
o Sr. Padre José Ricardo.



MAIO

ABRIL

19

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

Balbina de Jesus
09/05/1926

Ilda dos 
Santos Gomes 

14/05/1964

António Vicente
09/05/1937

António Augusto 
Carrão

18/05/1939

Maria de 
Lurdes Oliveira 

12/04/1948

António 
Rodrigues 
Coimbra 

17/04/1936

Maria Emília 
Leitão de 
Almeida 

23/04/1943

BENVINDOS 
AO LAR DE S. MATEUS

Emília Felicidade 
Baptista

20/05/1935

Maria Alice 
Rodrigues Alves 

20/05/1935

Deolinda de 
Jesus Jacinto

23/05/1938

Maria Manuela
 P. Aguda 

28/05/1935

18

Ilda dos Santos 
Gomes

maio 2022

Ildeberto Ferreira
Costa Tereso

junho 2022

Parabéns a Você...

Festas de 
aniversário dos 
nossos clientes 
Todos os meses comemoramos 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 para 
acompanhar.

O Lar de S. Mateus 
tem um novo site
Com o objetivo de tornar a nossa 
comunicação mais atrativa, foi criado um 
novo site para o Lar de S. Mateus, 
o qual mantém o mesmo endereço que 
o anterior – www.lardesaomateus.org.pt/. 
Esta iniciativa foi custeada por um nosso 
sócio a quem agradecemos.
Para além de manter acessível toda a 
documentação oficial e de obrigatória 
divulgação, este novo site vai dando  
conta das atividades desenvolvidas  
pela Instituição.
 – Visite-nos!

Festa de Final do Ano Letivo
Mais um ano letivo que chega ao fim! 
Este ano, felizmente, a comemoração entre 
familiares e amigos foi possível, o que nos 
permitiu partilhar com as crianças, pais 
    e professores da Escola da Junceira as    
           imensas alegrias deste dia.
                  O lugar escolhido foi o salão da   
                       Associação de Melhoramentos  
                          e Cultura do Poço Redondo 
                             e o programa da festa foi bem   
                                animado, com atuações  
                                 das crianças e dos pais,       
                                   terminando com a entrega  
                                   de diplomas aos “finalistas”    
                                    e lanche convívio.
                                    Muito obrigado pelo          
                                    convite e até para o ano!



Foi no já longínquo ano de 2010 que o então Presidente 
da Direção do Lar de S. Mateus, o saudoso 

Filipe Antunes, idealizou uma publicação que 
desse a conhecer a atividade da Instituição.

Assim, em abril de 2010, era publicada a primeira edição 
do Reviver e chegamos à atualidade com cerca 

de mil páginas de textos e muitas fotos retratando 
o dia a dia do Lar de S. Mateus.

É justo realçar o trabalho e apoio de todos que 
ao longo destes doze anos têm permitido manter 
ininterruptamente as edições trimestrais do nosso 
Boletim, com especial realce para Bruna Vicente, 
animadora sociocultural, Luísa Nobre na redação, 

Rui Lopes como coordenador editorial e o nosso sócio 
e membro dos órgãos sociais Carlos Godinho que desde 

o primeiro número é o responsável pela coordenação 
e edição gráfica da publicação.

Esta é a 
edição n.º 50 
do Reviver

Boletim Reviver n.º 1
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O Lar
de S. Mateus

renovado e 
requalificado


