
Valores 

Atender os utentes com 

respeito, qualidade e 

eficácia, minimizando a 

sua condição de vulnera-

bilidade social. Cada 

utente é único; privi-

ligiamos relações  per-

sonalizadas, (…) 

Missão, Visão e Valores 

Em primeiro lugar quero 

agradecer à Vanessa pela 

sua iniciativa na criação de 

um jornalinho, nesta que é 

a nossa casa, de nós todos 

e que eu adoro, e que seja a 

semente para o futuro de 

um pequeno jornal, levan-

do aos nossos sócios espal-

hados pelo país as notícias 

do LAR DO CASTELEIRO, 

das nossas actividades, dos 

nossos utentes, que fazem 

sempre parte de nós. 

E como os últimos são os 

primeiros, quero no nosso 

primeiro jornalinho home-

nagear os seus fundadores, 

os homens e mulheres que 

viram uma luz que os ilu-

minou, na ansia da criação 

de uma INSTITUIÇÃO na 

freguesia do Casteleiro de 

apoio social aos mais 

idosos e necessitados. 

Este povo maravilhoso 

que me adotou e que eu 

adoro, que com seu esfor-

ço, as suas dádivas con-

tribuíram para a con-

strução de uma obra que 

é o orgulho destas gen-

tes. Gente que quando se 

torna necessário dão as 

mãos em prol daquilo 

que acreditam, esque-

cendo por vezes pe-

quenas coisas e, estão 

sempre presentes ao 

tocar dos  sinos; 

Um agradecimento a 

todos os corpos SO-

CIAIS , que serviram 

esta casa, a fizeram cres-

cer, a engrandeceram na 

estrutura e qualidade. 

Um abraço aos 

trabalhadores des-

ta  Assoc iação 

porque também 

eles fazem parte de 

uma estrutura, que 

desejo se torne 

cada vez mais forte 

em prol daqueles 

que necessitam e 

nós acolhemos. 

Um abraço grande a todos os 

utentes desta casa, pois são 

eles a razão da existência do 

LAR e a a criação de dezenas 

de postos de trabalho. 

Abraço—os a todos 

J.R. 

(Jaime de Jesus Rodrigues—

Presidente da Direção) 

Editorial 

 

Lar de São Salvador — Casteleiro 

Missão 

 

Ser uma institução 

reconhecida como uma 

estrutura de referência 

n o s  c u i d a d o s  a 

proporcionar à população 

idosa. 

Providenciando aos 

nossos utentes, o melhor 

nível de qualidade de 

vida possível.(...) 

Visão 

Oferecer excelentes 

condições de alojamen-

to e de atendimento 

lutando para que os 

colaboradores, diri-

gentes e utentes sejam 

como membros de uma 

grande família (…) 

http://alcdssc.com/ 



texto dos sistemas de cultura e valores 

nos quais está inserido e em relação 

aos seus objectivos, expectativas, pa-

drões e preocupações‖. Tendo por base 

esta definição, viver mais tempo 

transformou-se finalmente numa 

oportunidade para a saúde, partici-

pação e segurança, em que as pessoas 

com mais idade assumem um papel 

fundamental na promoção da sua pró-

pria saúde, deixando de ser meros 

receptores passivos de cuidados ou de 

apoios sociais, para induzirem o pró-

prio progresso no desenvolvimento de 

respostas sociais cada vez mais ade-

quadas às suas vontades e nes-

cessidades. 

Tem vindo a ser este, o objetivo do 

Lar S.Salvador! 

 

Sara Ribeiro 

D.Técnica 

A promoção do envelhecimento ativo 

constitui hoje uma estratégia priori-

tária para todas as entidades que 

estão relacionadas com os idosos 

(Respostas sociais, como são as estru-

turas residenciais para pessoas idosas, 

centros de dia, apoio domiciliário, 

casas de repouso, entre outros) e con-

figure estratégias sociais e políticas 

não só para acrescentar anos à vida, 

mas acrescentar qualidade aos anos 

de vida que se ganham com o aumento 

da esperança media de vida das popu-

lações das idades mais avançadas. 

Segundo a Organização  Mundial de 

Saúde (OMS) qualidade de vida con-

stitui a ―percepção do individuo sobre 

a sua posição na vida, dentro do con-

Desde sempre temos tido atenção em 

cuidar da imagem dos nossos utentes. 

Ao contribuirmos para a imagem de-

les, nós assumimos na vida destes um 

papel essencial na redescoberta e na 

manutenção da auto-estima. 

Gabinete de Imagem, é um espaço, 

onde o principal objetivo é tratar da 

pele das utentes, principais ―clientes‖ 

deste gabinete, fazendo a depilação na 

face (buço e queixo) com cera depilató-

ria, em vez da tradicional gillete, evi-

tando deste modo cortes na face e uma 

imagem mais agradável do (a) utente. 

A Hidratação da pele e cuidado com  

unhas não é esquecida. 

Salienta-se que as unhas dos utentes 

diabéticos é da responsabilidade da 

equipa médica e de enfermagem. 

O principal objetivo é aumentar a 

qualidade de vida dos nossos utentes, 

através da valorização de cada um, 

respeitando a individualidade e 

preservando as capacidades que cada 

um ainda mantém. 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Silva 

Animadora Sociocultural  

Cuidados de Imagem 

Envelhecimento ativo e qualidade de vida 

A Voz 

A.R— ―Ai os meus olhos… vêm 

muita coisa que não deviam ver, 

deviam ser todos humildes…  

HUMILDADE… É isso que Ado-

ro!‖ 

A.R (83 anos)  

ASC– Na sua opinião o que é a 

velhice? 

A.R— ― È a velhice, é ter muita histó-

ria e não saber o que dizer mais das 

vezes.‖ 

ASC— Acha-se Velho (a) ou Idoso (a)? 

A.R—‖Idoso(a)!‖ 

ASC—O que se lembra de fazer com os 

seus netos? 

A.R— ― Brincava com ele, jogar a bola, 

dava pontapés na bola… Brincava 

muito‖ .(SORRI) 

ASC— De que tem mais saudades? 

A.R— ―Do(a) meu (minha) companhei-

ro (a). Apesar de tudo foi o meu único 

amor‖. (pensamento nostálgico) 

ASC—Qual era a sua ideia dos lares 

antes de vir para este? 

A.R—‖Pensei que era difícil, pensei 

que estaríamos sempre fechados, mas 

não é nada assim e recomendo o nosso 

lar.‖ (Gargalhadas) 

ASC— O que dizem os seus olhos? 

Entrevista 



Nos dias de hoje cada vez mais é 

necessário para uma saúde sã, pratic-

ar uma alimentação saudável, 

acompanhada de algum exercício físi-

co.  

É um dos nossos princípios apostar na 

qualidade e variedade dos alimentos, 

que colocamos ao dispor dos nossos 

clientes. Temos especial cuidado na 

elaboração das ementas, procurando 

que exista uma diminuição do con-

sumo de alimentos doces e ricos em 

gorduras, como fritos e molhos, au-

mentando a ingestão de legumes e 

fibras. Desta forma, temos sempre 

presente um equilíbrio entre o con-

sumo de peixe e carne. 

Nos utentes diabéticos existe o control 

redobrado no aumento de ingestão de 

legumes, sendo esse cuidado propor-

cionado através da elaboração do em-

pratamento pelos elementos que se 

encontram no sector da cozinha em 

articulação com os responsáveis do 

sector da saúde e equipa técnica. 

Para além dos cuidados alimentares, 

temos ainda especial cuidado com o 

incentivo e aumento da ingestão de 

líquidos, evitando que exista desid-

ratação. E ainda ginástica duas vezes 

por semana, ministrada por elementos 

credenciados para o efeito, e com os 

cuidados necessários para cada 

utente, e para aqueles que as fac-

uldades físicas ainda o permitem te-

mos semanalmente caminhadas. 

Todos este cuidados são relembrados 

diariamente e nas formações internas 

realizadas regularmente. 

 

―Sem sair do seu lugar e á distância de 

um clic entre no Lar de São Salvador 

do Casteleiro e conheça a instituição. 

Isso mesmo, a partir de hoje e utili-

zando um link http://alcdssc.com 
pode visitar as instalações, a frota 

automóvel, os serviços que presta aos 

utentes, as atividades, as contas e 

acompanhar a vida da instituição du-

rante um dia, recorrendo ao visiona-

mento do video que se encontra no 

canto  dire ito  da página de 

apresentação. 

Com esta ferramenta informática 

queremos ir mais longe com a nossa 

imagem mas, sobretudo, levar a insti-

tuição junto dos familiars dos utentes 

que fazem parte da diaspora portu-

guesa, espalhada pelos vários conti-

nents. 

Desde já, obrigado pela sua visita!‖ 

A Direção 

Alimentação… Saudável!!!! 

Site Institucional 

Enf. Carla Clara 

   Página do Site: http://alcdssc.com 



Entretenimento 

Adivinhas 

Qual é coisa qual é ela, antes de ser já 

o era? 

Qual é coisa, qual é ela, que respira 

sem pulmões e tem pés mas não anda? 

  

Anedotas 

O marido ao despedir-se da esposa: 

Querida, enquanto eu estiver em 

viagem, como queres que te mande 

noticias? Por telefone, telegrama ou 

fax? De preferência, por transferência 

bancária.  

Um maluco está a esfregar-se com 

cera, quando aparece o enfermeiro: - O 

que é que tu estás a fazer? - Estou a 

pôr cera. - Cera? Para quê? - Os outros 

são doidos varridos e por isso eu quero 

ser doido encerado.  

A Entidade 

Rua das Escolas, s/nº 

6320-121 Casteleiro 

Telefone 271388548 

 

Email: larcasteleiro@hotmail.com 

larcasteleiro.dir@gmail.com 

http://alcdssc.com 

Papas de Milho 

Ingredientes: 

 1 Pacote de Papas de Milho 

 1 L de Leite 

 1 Pitada de Sal 

 1 Chávena de Açucar 

 1 C. Sobremesa de Margarina 

 1/2 Água 

 

Preparação: 

 

Levar ao lume a água. Deixar ferver. 

Quando ferver juntar as papas de milho. 

Levar ao lume o leite e ferver. 

Acrescentar o leite às papas de milho e 

deixar cozer. 

Se gostar polvilhe com canela. 

 

Bom Apetite! 

Receita proferida pela utente E.M, 83 

anos Papas de Milho 


