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Editorial
A IMPORTÂNCIA DA
ASSOCIAÇÃO DO LAR E
CENTRO DE DIA DE SÃO
SALVADOR DO
CASTELEIRO

Sem saber muito
bem o que escrever desta vez
para o nosso jornal “A VOZ”,
dei por mim a reflectir sobre a
imp o r t ânc ia
da
no ssa
Instituição nesta terra Beirã,
o Casteleiro. É uma temática
que nos podia levar muito
longe, digna até de uma
dissertação de Mestrado ou
mesmo de Doutoramento o
que careceria de um largo
tempo que estes trabalhos
exigem.
Claro está que a
minha intenção é apenas
fazer alguns pontos de
reflexão que convosco quero
partilhar sem me referir à
sua missão, valores, visão,
objetivos, que muito bem
estão explanados nos diversos
documentos existentes a que
todos podem ter acesso:
1º) Em primeiro
lugar a realidade que
Portugal apresenta desde já
algum tempo, sob o ponto de
vista demográfico, tem vindo
a
apresentar
um
envelhecimento acentuado da
população, muito mais notada
principalmente
em
determinadas
regiões
nomeadamente o interior
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onde nos situamos.
2º) Associado ao
envelhecimento existe uma
desertificação acentuada
devida à fuga das pessoas
para as cidades, baixa
fecundidade,
baixa
mortalidade (daí a existência
de pessoas cada vez mais
idosas),
movimentos
migratórios desde a década de
sessenta do século passado as
nossas aldeias (claro o
Casteleiro), têm vindo a
assistir à ida para França de
gr a nd e p ar t e d a s ua
população.
3º) Sem pôr em causa
o abandono dos familiares
(…), a vida levou-os para
outras bandas na procura de
melhores
condições,
transportando a saudade e a
impossibilidade de levarem os
seus (…).
4º) Os que ficaram,
ou ficam, cada vez são em
menor número (na nossa
aldeia existem ruas contíguas
com um, dois, ou mesmo
nenhum morador), mais sós, e
em cada dia que passa vão
ficando mais dependentes ou
com necessidades de ajuda
mesmo nas mais básicas
(alimentação, higiene, saúde,
comunicação…).
5º) Associada à
dependência que se vai
acentuando com o passar dos
anos, encontramos, em
diversos trabalhos científicos,

e que cada um de nós pode
comprovar facilmente, a existência
de uma perda progressiva das
capacidades do corpo (que
dificilmente ou nunca se renovam),
mudança nos processos sensoriais,
cognitivos, na perceção, o que leva
muito frequentemente à
polimedicação dos mais idosos,
perda de autonomia e outros.
Perante estes cinco pontos
mencionados e atendendo ao
contexto da nossa Instituição,
surge a questão da qual parti: A
importância da “Associação do Lar
e Centro de Dia de São Salvador do
Casteleiro”.
Fica esta reflexão para o
próximo número de a “VOZ”.

António Luís Gil Luzio
Vice-Presidente da Direção

A Voz

ANO NOVO VIDA NOVA
Como o início de ano, desejo deixar
uma saudação muito especial para os
utentes, sócios, colaboradores e corpos
sociais e , que o ano de 2017 traga
saúde e felicidades;
Quero aproveitar para aqui anunciar
algumas linhas e diretrizes da
Direção, umas da sua autoria, outras
por recomendação dos grupos de
fiscalização com que fomos premiados
no ano 2016,







Em primeiro lugar quero
relembrar que a Instituição
teve um ano de 2016 cheio de
obstáculos que se tornou
necessário ultrapassar, e me
escuso de comentar,
O novo quadro de pessoal, com
ajustes e a contratação de uma
enfermeira a meio tempo, que
em conjunto nos irá aumentar
os custos anuais de pessoal em
cerca de 8000.00 euros.
A obrigatoriedade por Lei de
um aumento de 5% sobre as
mensalidades desde o início do
ano de 2015. No entanto em
Reunião da Direção decidiu
aumentar em 3% com início em
2017.



Cada vez a pressão sobre a
Direção é maior no sentido de
uma administração, coesa,
rígida e de sustentabilidade;



Os acordos com S.Social
mantêm-se e o dinheiro
recebido já não chega para
vencimentos;



Torna-se
necessário contar
todos os cêntimos, traçarmos
uma linha reta sem aventuras
e irresponsabilidades;



Todos estamos no mesmo
barco, todos temos que remar
para o mesmo ponto,
trabalhadores e corpos sociais,
evitando que o mesmo seja
abalroado por ventos
inesperados e irresponsáveis;



Todos devemos trabalhar e
colaborar, não se deixando
levar pelos cantos das sereias
que abundam por aí; Estamos
rodeados por toupeiras que
espreitam e minam para
destruir o que tem custado
dezenas de anos a construir;



Os Corpos Sociais devem por

princípios de ÉTICA,
S IN CE R ID A D E
E
HONESTIDADE, pôr sempre
à frente de tudo os
i n t e r e s s a d o s
d a
COLETIVIDADE; Isto é uma
luta comum, pelos utentes e
postos de trabalho.



Um abraço para todos.
J.R (Jaime de Jesus Rodrigues—
Presidente da Direção)

Entrevista
ASC– Já alguma vez foi mal tratada
por um jovem?

te eram mais brutos. Os velhos é que são
brutos e velhacos.

E.M– Nunca, nunca, nunca. Só pelos
velhos!

ASC– Qual era a sua profissão de sonho?

ASC– Que atividades fazia com os
seus netos?
E.M- Adorava brincar às cavalitas.
ASC– De quem tem mais saudades?
E.M– Saudades
(emociona-se)
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do

meu

homem.

E.M– Telefonista ou professor.
ASC– Última vontade antes de partir?
E.M– Continuar
(sorriu)

a

sonhar…

ASC– O que a realiza?
E.M– Os meus filhos…

ASC– Que diferença vê nos jovens de
agora e nos de antigamente?

E.M (83 anos)

E.M- Agora é mais bonita. Antigamen-

Utente da Valência ERPI

A Associação do Lar e Centro
de Dia do Casteleiro, têm uma
área financeira estável mas,
não poderá haver distração.
Temos de ser realistas, um
exemplo pela positiva, olhar à
nossa volta e, terem atenção
às recomendações sempre
repetidas no coletivo a todas
as IPSS, no coletivo sobre a
sua SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA.

A Voz

O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO...
Sim, este é o lema em que acreditamos
e é por aí que queremos ir.
Sabemos que o percurso nem sempre é
fácil; apresentando-se, por vezes, cheio
de curvas e contracurvas, e até, com
subidas de difícil acesso!
A capacidade e resistência desta
equipa diretiva são postas à prova
constantemente!
Várias são as tentativas do seu
desmoronamento! Vários são os
momentos e as formas em que, não
fosse a solidez da sua gestão, tudo
seria diferente... Para pior!
Hoje, o Lar do Casteleiro é uma
Instituição de referência no panorama
regional.
Muitos são aqueles que nos procuram!
Muitos são aqueles que acreditam no
nosso trabalho e nos confiam os seus
familiares!
É para eles que queremos fazer o
melhor possível.
É para esses que, diariamente, vinte e
quatro horas por dia, sem olhar a

esforços que as nossas respostas se
afirmam através do : Apoio Domicílio,
Centro de Dia ou em Regime de
Internamento Permanente.
O que nos move é, única e
simplesmente, o bem-estar de todos os
utentes e de cada um em particular.
Enquanto Direção, responderemos
sempre de uma forma pró-ativa face
às situações que diariamente vão
surgindo, quer seja na ação direta dos
colaboradores com os utentes, quer
nas respostas, quando solicitadas,
pelas entidades das tutelas que nos
superentendem.
E aqui, a viglância a que o lar do
Casteleiro esteve sujeito durante o
ano de 2016, apesar de representar
uma sobrecarga de trabalho à Direção,
nomeadamente na pessoa do Sr.
Presidente Jaime Rodrigues, tornou
ainda mais sólida e transparente a
gestão da atual Direção.
Poderíamos parar sem esta vigilância
apertada? Certamente que sim!

Continua a ser importante esta
monitorização? Claro que sim; e por
uma simples razão: TEMOS
CONSCIÊNCIA DE QUE ESTAMOS
A FAZER MELHOR QUE SABEMOS
E TEMOS A OMBRIDADE E A
HUMILDADE DE REFLETIR SOBRE
OS ERROS A APRENDER COM
ELES.
Que o ano 2017 represente a solidez
de emprego para todos os
colaboradores e o melhor conforto e
bem-estar para todos os utentes do
Lar do Casteleiro.
Prof. Joaquim Luís GouveiaSecretário da Direção

Á QUE ME DEU O SER
Quando entrei na nossa casa (LAR), e os vossos olhos vi,
Fazem-me sempre lembrar alguém que há muito perdi;
Olho em vós, alguém que me amamentou mas, já não vive;
Sendo por mim a mais adorada, que na minha vida tive
Não a esqueço nem um minuto, sempre no meu pensamento;
Sinto sempre a sua falta e aconchego, na hora do mau momento;
Está sempre vigiando-me, como meu anjo, lá longe, no além;
Guarda-me noite e dia, nas tristezas e alegrias também;
Está guardando meu lugar, para seu lado ficar;
Foi sempre e, é meu verdadeiro anjo da guarda, que não deixei de amar;
Estou contigo eternamente, até ao dia do encontro,
Para receber um beijo teu, tenho saudades, não escondo;
Quantas lágrimas já correram, desde o dia em que partiste,
Do teu filho muito amado, que aquele dia não viste;
Não se afasta de mim teu rosto, aquela cara mais linda;
Que eu guardo na minha mente, e te recordo ainda;
Vives comigo todos os dias, quando paro para pensar;
Vejo aquela mãe coragem, que viveu, para os filhos amar;
Vive uma fotografia tua, que eu adoro também,
Uma filha do meu sangue, que eu levarei para o além;
Até um dia MÃE.
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J.R (Jaime de Jesus Rodrigues—
Presidente da Direção)

A Voz

PARA TI QUE CUIDAS DE MIM, UMA PESSOA IDOSA...
(Poema encontrado entre o espólio de uma senhora idosa, irlandesa,
após a sua morte)
“Que vez tu, tu que me cuidas?
Que vês tu?
Quando me olhas, que pensas tu?
Uma velha intratável, um pouco louca,
De o l ha r p e r di do , c o mo que
enexistente,
Que se baba quando come e nunca
contesta.
Que quando lhe dizes em voz alta: “
esteja atenta”,
Parece não prestar atenção àquilo que
tu fazes
E continua a perder os seus sapatos e
as suas meias.
Quem de maneira dócil, ou não, te
deixa concretizar os teus caprichos,
O banho, as comidas, a ocupação dos
largos dias Cinzentos!
É isso que tu pensas? É isso que tu
vês?
Então abre os teus olhos, não sou eu.
Eu vou dizer-te quem sou, aqui
sentada bem tranquila.
Desloco-me quando tu mandas, como e
quando tu queres.
Sou a última de dez irmãos, com um
Pai e uma Mãe.
Tenho os irmãos e irmãs que se
querem.
Sou uma jovem de 16 anos com asas
nos pés.
Que sonha encontrar um noivo
perfeito.

Casada aos vinte anos.
O meu coração palpita de felicidade
quando recordo as promessas desse
dia.
Aos vinte e cinco anos tenho um filho
Que me é necessário para que eu
construa um lar.
Mulher de trinta anos, o meu filho
cresce rapdamente.
Estivemos unidos um ao outro por
laços que perduraram quarenta anos.
Pronto, ele ja não esta mais junto a
mim.
Mas, meu marido está ao meu lado e
vela por mim.
Cinquenta anos; deixam os netos ao
meu redor.
Eis-me de novo com as crianças e o
meu amado.
Mas chegam os dias negros, o meu
marido morre.
Olho o futuro tremendo de medo!
Pois os meus filhos estão ocupados
criando os seus.
Penso nos anos e no amor que conheci.
Eu sou uma velha e a natureza é cruel,
Que se diverte a fazer passar a velhice
por loucura!
Meu corpo se vai, a graça e a força me
abandonam.
Tenho agora uma pedra onde antes
tinha um coração!
Para que, com esta velha luta, a jovem

viva
E o seu coração não se encha de
raiva,
Dou-me conta das minhas alegrias e
das minhas penas,
Volto a pensar nos anos passados,
demasiados curtos,
E passados demasiado rápidamente!
E aceito esta realidade implacável,
que não pode durar.
Abre os olhos, tu que cuidas de
mim, e olha!
Não a velha intratável!
Olha melhor! E tu me verás!”
Este texto que escolhi mostra
uma realidade cada vez mais
visível na nossa sociedade.
Para reflectir...
Sara Ribeiro
D.Técnica

PERFIL DO ANIMADOR
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Ser simpatico, alegre, energético, paciente, persistente, ter
sentido de humor e acima de
tudo, acreditar no que faz;
Se um bom comunicador, utilizando palavras simples e
frases curtas, com boa projecção de voz num tom calmo
mas dinâmico. Estar atento à
comunicação verbal que usa
continuamente a à comnicação
não-verbal, ao modo”(…) como
olhamos, os gestos que usamos,
o tom de voz, as posturas que
temos perante os utentes e o uso
que fazemos das carícias.”
Quico Mañós;
Dar tempo para que os idosos
compreendam/percebam o que
foi explicado;



Chamar a atenção sem agressividade e explicar sempre os
motivos;



Não repreender por esquecimento, e quando isto acontece,
repetir a informação sem
perder a calma;



Criar uma relação com autenticidade e coerência para que a
pessoa idosa acredite no seu
processo;



Estabelecer laços a partir do
respeito para que haja uma
boa relação interpessoal;



Escutar as preocupações dos
idosos para criar empatia e
relações de afecto;



Pedir opinião aos idosos e fazer

que ela é importante para
si;



Tratar os idosos com dignidade, respeitar os seus
valores, a sua história pessoal, os seus hábitos, as
suas realidades, os seus
problemas, o seu caracter,
os seus sentimentos e as
suas motivações;



Tratar cada indivíduo como
ser humano individual e
único e valorizá-lo em todas
as suas dimensões.

Vanessa Silva
(Animadora
Sociocultural)

A Voz

A MEDICINA NO TEMPO DOS LUSITANOS
A vida dos Lusitanos
Os lusitanos foram um povo de guerreiros,
hábeis em emboscadas, guerrilhas, na busca
de informações, rápidos e impetuosos.
Organizavam concursos para as tropas
ligeiras e a cavalaria, havendo provas de
pugilato, corrida, combates com lanças e
combates em disposição em linha fechada.
Lavavam-se com água fria e untavam-se
com azeite. Tomavam banhos de vapor
colocando água fria sobre pedras a ferver. A
sua alimentação era com base de cereais,
manteiga, leite de cabra, carne e peixe, pão
feito de bolotas de carvalho e cerveja.
Raramente bebiam vinho e festejavam com
música (flautas e cornetas) e dança.
Alimentavam-se apenas uma vez por dia.
Comiam carne de cabra e bolotas. A comida
era passada de mão em mão (sentados em
roda em bancos de pedra). As casas eram
feitas de rochas e o telhado de ervas secas.
As aldeias eram rodeadas por muros.
Viviam em castros (povoados fortificados).
E dormiam em colchões de folhas e de ervas
secas.Os homens que curavam as pessoas,
os médicos da altura, praticavam a
trepanação (buraco no crânio para saírem os
“maus espíritos” e o “mau olhado”, para
tratar as dores de cabeça, a epilepsia, as
vertigens...) usando instrumentos de pedra
(lascas de sílex) ou de osso.

tivessem tido a mesma doença dissessem
como a tinham curado. Usavam a tatuagem
para se protegerem dos males e doenças e
praticavam os banhos em águas termais
(hidroterapia) a que atribuíam efeitos
divinos.

Nenhum médico pode ser colocado sob
custódia sem ser investigado.
Prof. Dr. João Luís Baptista
Médico da Institução

Usavam plantas para curar. São exemplos a
dormideira (papoila) para curar insónias e a
obstipação intestinal. As raízes do funcho
para problemas de estômago e intestinos (e
as sementes como diuréticos).
Código dos Lusitanos em relação aos
médicos e aos doentes.
Nenhum médico deve ousar sangrar uma
mulher na ausência de familiares. Se
o fizer paga 10 soldos aos familiares e
fica desonrado.
Um médico requerido para consultar um
doente ou curar uma ferida tem que
fixar a quantia de pagamento antes do
tratamento. Se o doente morrer ao
vigorar o acordo não haverá
pagamento.
Se um médico remover uma catarata dos
olhos e der a saúde original recebe 5
soldos pelo trabalho prestado.

Se um homem livre ou servo morrer
durante a sangria, o médico não será
Os doentes eram expostos à vista de quem
pago.
passava para que todos as pessoas que

Crânio trepanado-neolítico
final-gruta da galinha –
Alcanena

PARA A MINHA FILHA
Queria me ir embora

Nasceste num dia frio

Mas o meu coração estava preso a Mas nasceste cheia de amor
ti
Em casa era tudo um vazio
Minha querida filha
Mas no coração cheio de amor.
Eu não vivo sem ti.
Felicidade me deste
Jú minha filha
Maria de Jesus
Minha única menina.

Tu minha filha e amante
És a mais bonita do mundo
Minha pérola, meu diamante.

Minha luz.

Poema ditado por utente B.D 83 anos
com apoio da Animadora Sociocultural
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Entretenimento
Adivinhas



Qual é a coisa, qual é ela, que
quanto mais se olha, menos se
vê?



Mantém sempre o mesmo
tamanho, independentemente
do peso?

Anedotas
Cheguei para o gerente do banco e disse:
-Meu Deus! Para quê tanto dinheiro??
E ele respondeu:
-Não é da sua conta!

SOPA DE COUVE LOMBARDA
Ingredientes:

Preparação:



1 Couve Lombarda



Batatas



Água





Sal



Azeite






1 Knorr






Levar ao lume, de preferência na lareira, um tacho
com água e sal. Deixar ferver.
Colocar as batatas cortadas aos pedacinhos a cozer.
Acrescentar o cubo de knorr e o fio de azeite.
Com um garfo esmagar as batatas.
Juntar ao puré e ao caldo a couve lombarda cortada
aos pedacinhos.
Deixar cozer.
Pode ser acompanhada com pão de milho– Brôa.

Bom Apetite!
Receita proferida pela utente da valência ERPI
M.G 92 anos

A Entidade
Rua das Escolas, s/nº
6320-121 Casteleiro
Telefone 271388548
Email: larcasteleiro@hotmail.com
larcasteleiro.dir@gmail.com
http://alcdssc.com
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