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Editorial 

 

Estimados leitores, 

 

Passado o tempo de comemorações dos 20 

anos de existência, seguiu-se a passagem de 

testemunho da anterior Direção. Foram 20 

anos de muito trabalho e de muita dedicação 

de um grupo alargado de pessoas que uniram 

os esforços em prol da comunidade e o 

trabalho está à vista de todos. O meu sincero 

reconhecimento pelo trabalho de todos os que 

estiveram envolvidos nestes primeiros vinte 

anos de existência, na pessoa do anterior 

presidente, Sr. Emídio Alves. 

Havendo a consciência de que a fasquia está 

bem elevada, não será de estranhar que tenha 

sido um dos seus fundadores a suceder o 

anterior presidente. Joaquim Rodrigues, um 

homem que desde o primeiro minuto esteve 

envolvido em todos os projetos e cuja 

disponibilidade sempre foi inequívoca para 

todos. Rodeou-se de um grupo muito dedicado 

e interessado em continuar a alargar ainda 

mais o raio de ação desta nossa IPSS. 

Basicamente, e de uma forma muito clara, esta 

nova equipa, a que tenho a honra de pertencer, 

está empenhada em continuar, e melhorar, o 

que de  
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bom foi feito e cortar com o que de mal estava 

a ser e foi feito. Intentos mais que genuínos e 

concretos que guiam o nosso trabalho aqui na 

associação. Enquanto equipa diretiva, temos a 

clara consciência da responsabilidade que 

assumimos e estamos muito decididos a criar 

condições para que estes 20 anos, recém 

festejados, sejam uma pequena gota na vida da 

nossa Associação para o Desenvolvimento de 

Rio de Moinhos. Após alguns momentos de 

relativa turbulência, com algumas 

desinformações e/ou contrainformações, eis o 

apaziguar das águas e o dia a dia dos nossos 

utentes continua sempre com o melhor 

acompanhamento e estando certos de que 

quem os rodeia está única e exclusivamente 

dedicado ao seu bem-estar. 

Da realidade da associação, para a realidade 

nacional/mundial, passamos uma das quadras 

mais bonitas e a minha favorita. Como já é 

hábito, os nossos utentes apresentaram 

algumas das suas habilidades na nossa Festa 

de Natal, servindo de pretexto para reunir com 

os familiares, muitos deles recém chegados do 

estrangeiro. Fruto da dedicação de todos, 

fomos ainda reconhecidos e conseguimos 

ganhar um concurso de Natal que nos valeu 

um novo televisor para colocar numa das salas 

ocupacionais. A alegria e a dedicação de todos 

os utentes envolve e contagia os que 

diariamente se dedicam a cuidar deles. Sem 

preconceitos, sem interesses nem 

constrangimentos. 

Afinal, haverá época mais bonita? Olhando em 

nosso redor, neste mundo a que pertencemos, 

pena é que os valores tão apregoados nesta 

ocasião não se propaguem pelos restantes 364 

dias. Mesmo bem perto de nós é fácil 

encontrar casos onde esses valores são 

facilmente esquecidos à luz de uma crença 

e/ou objetivo pessoal. Os meus votos, e o que 

mais desejo, é que a vida humana seja 

prioritária e nada, mas mesmo nada, sirva de 

pretexto ou razão para optar por qualquer 

outro caminho. 

A solidariedade, o respeito, a tolerância, o 

amor e a paz têm de ter sempre um lugar 

cativo nas nossas vidas... caso contrário, nada 

fará sentido! 

 

 

Um bom ano para todos com muita saúde... 

Henrique Martins 

Vice-Presidente da ADRM 
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or cá 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Há semelhança do quem tem acontecido nos 

números anteriores, neste Boletim, vamos dar 

a conhecer mais um Serviço de que dispõe a 

ADRM. Trata-se do Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é 

assegurado por funcionárias com formação 

adequada para prestarem todos os serviços que 

integram esta valência. A higiene pessoal e 

habitacional, alimentação, tratamento de roupa 

e serviços de apoio em tarefas no exterior, na 

falta de família. 

No caso concreto da nossa freguesia, este 

apoio torna-se cada vez mais relevante dado o 

envelhecimento da população, que não atinge 

apenas esta região, mas todo o país. No  

 

 

 

 

 

 

 

entanto, a necessidade desta valência 

aumentou devido à taxa de idosos sem família  

próxima ou que se encontravam sozinhos, 

porque os seus familiares procuraram trabalho 

noutras zonas do país ou mesmo no 

estrangeiro. 

Este conjunto de serviços é prestado no 

domicílio do utente, contribuindo para a 

promoção da sua autonomia e a prevenção de 

situações de dependência ou do seu 

agravamento. 

O apoio domiciliário iniciou atividade 

auxiliando 19 utentes. Atualmente, são 25 as 

pessoas, que por doença ou  idade avançada, 

necessitam desta ajuda complementar. 

Considerando as várias tarefas que integram 

esta resposta social, são várias as 

colaboradoras da Instituição com 

responsabilidades nesta área. Desde a Diretora 

Técnica que supervisiona o SAD, até à 
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Auxiliar que leva as refeições a casa dos 

utentes, todos são importantes. 

De uma forma sucinta e falando em números, 

o tempo médio mensal investido pela equipa 

de profissionais do SAD ronda as 356 horas; o 

consumo médio mensal de fruta é de 86 kg, o 

consumo médio mensal de legumes é de 274 

kg, o consumo mensal médio de peixe é de 

44kg, o consumo médio mensal de carne é de 

45kg e, o consumo médio mensal de pão é de 

825 unidades. 
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tividades Desenvolvidas

 
 

 

Ação de sensibilização “Idosos em 

segurança” 

 

As alterações demográficas em Portugal desde 

os anos 60/70 demonstram um claro 

envelhecimento da população, assim como 

uma diminuição do índice da natalidade. O 

caminhar pela idade pode traduzir-se por 

algum isolamento social, com possíveis 

vulnerabilidades perante alguns fenómenos 

criminais. 

A solidão representa atualmente um dos 

problemas mais frequentes da nossa sociedade, 

sobretudo ao nível das pessoas idosas, 

resultado do conceito de vida da sociedade 

moderna que tende a valorizar sobretudo o que 

é material, secundarizando a dimensão afetiva. 

Este fator, associado a outros como doenças, 

incapacidade/limitações físicas e às fracas  

 

 

 

condições financeiras, constituem situações de 

risco, sendo necessário intervir de forma a  

localizar, determinar e sinalizar, os idosos que 

se encontrem em situações de risco,  

promovendo o seu encaminhamento para as 

Instituições competentes. 

A GNR possui como missão, entre outras, 

proteger, socorrer, auxiliar os cidadãos e 

defender e preservar os seus bens que se 

encontrem em situações de perigo. Entre os 

grupos de pessoas mais vulneráveis destacam-

se as pessoas mais idosas, que normalmente 

mais isoladas e fragilizadas, necessitam com 

frequência, do apoio de terceiros. Decorrente 

dessa dependência social, aumenta as 

debilidades securitárias, cabendo à GNR 

reduzir o seu sentimento de insegurança e 

contribuir para a diminuição dos índices 
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criminais de atos que vitimam especificamente 

este grupo de risco. Neste sentido, a GNR tem 

vindo a realizar parcerias formais e informais 

com autarquias, entidades de solidariedade 

social, entidades de saúde e instituições 

particulares, no sentido de prestar o apoio e 

encaminhamento adequados aos cidadãos 

idosos. 

Assim, a 20 de Outubro de 2014, realizou-se, 

nas instalações da ADRM, uma ação de 

sensibilização intitulada ―Idosos em 

segurança‖ promovida pelos agentes da GNR 

do Posto de Penafiel, onde estiveram presentes 

utentes do Centro de Dia assim como 

população externa à ADRM. Considerando a 

entrada em circulação da nova nota de 10 

euros, a GNR aconselhou também os idosos 

sobre os procedimentos de segurança a adotar 

para prevenir eventuais situações de burla 

relacionadas com a nova nota.  

Esta ação visava ensinar os Idosos a prevenir 

burlas relacionadas com a entrada em 

circulação da nova nota de dez euros e outras 

situações de burla e furto a residências. 

Na ação de sensibilização, os militares 

transmitiram ―conselhos sobre procedimentos 

de segurança‖ para prevenir situações de burla 

e furto em residências, com ―o objetivo de 

potenciar o sentimento de segurança‖. 
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“Corujas em feltro e Boneca de 

Trapos” 

 

 

 

No passado mês de Outubro, iniciamos uma 

atividade manual de elaboração de corujas, em 

feltro, com os utentes do centro de dia assim 

como de uma bonequinha de trapos. 

Em diversas culturas, as corujas são tidas 

como símbolo de sabedoria. Cheias de 

versatilidade e personalidade servem de 

inspiração para muitas artesãs. Para enfeitar 

um cantinho da casa, dar como lembrancinha 

ou presentear alguém que se goste, nada como 

um mimo feito à mão! 

Não há melhor demonstração de carinho do 

que esta! Deste modo, decidimos em conjunto 

com os utentes do centro de dia brincar com 

feltros, tecidos, linhas, agulhas e dar asas à 

imaginação... 

Como podem constatar nas fotos abaixo, os 

nossos utentes gostaram da atividade e fizeram 

bonitas corujas e uma mimosa boneca de 

trapos. 
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“Feira de S.Martinho” 

 

O Dia de São Martinho é celebrado 

anualmente a 11 de novembro e este dia é uma 

das celebrações que marcam o outono. 

A lenda de São Martinho conta que certo 

dia, um soldado romano chamado Martinho, 

estava a caminho da sua terra natal. O tempo 

estava muito frio e Martinho encontrou um 

mendigo cheio de frio que lhe pediu esmola. 

Martinho rasgou a sua capa em duas e deu 

uma ao mendigo. De repente o frio parou e o 

tempo aqueceu. Este acontecimento acredita-

se que tenha sido a recompensa por Martinho 

ter sido bom para com o mendigo. 

Como já vem sendo habitual, na ADRM 

também se realizou a feira de S. Martinho, a 4 

de Novembro de 2014. 

Todos os produtos vendidos foram 

confecionados pelas funcionárias da ADRM e 

/ou oferecidos pelos utentes do Centro de Dia. 

Também tivemos a colaboração dos meninos 

da creche que auxiliaram na confeção de 

bolachinhas de manteiga e marmelada. Entre 

pudins, tartes, compotas, queques, hortaliças, 

vinhos e outros produtos variados, fizemos 

uma feirinha animada fazendo jus à diversão, 

alegria intrínseca ao S. Martinho. 
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“Missão Pijama” 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança logo no seu preâmbulo diz que "uma 

criança deve viver num ambiente familiar, 

num clima de felicidade, amor e compreensão, 

para que seja possível realizar, na sua 

plenitude, todos os seus direitos". 

Com a Missão Pijama pretende-se dar 

visibilidade a esta causa, sensibilizando a 

sociedade e cada um de nós para a necessidade 

de tornar real este direito fundamental das 

crianças. 

Juntos podemos deixar uma marca positiva em 

muitas crianças, se começarmos, hoje, 

ajudando uma de cada vez. 

Em Portugal, das 8.437 crianças separadas dos 

seus pais (dados de 2013) apenas 4% vivem 

com famílias de acolhimento. De facto, 96% 

das crianças estão institucionalizadas.  

Esta situação é bastante diferente em muitos 

países europeus. Em França, por 

exemplo, 66% das crianças vivem em famílias 

de acolhimento e em Inglaterra o número sobe 

para mais de 77%.As boas práticas 

internacionais apontam o acolhimento 

familiar como um recurso fundamental e 

prioritário a ser usado quando as crianças têm 

de viver separadas dos seus pais. Este é o 

objetivo da Missão Pijama de que todos 

podemos fazer parte, defendendo estes 

valores, para que, num futuro breve, muito 

mais crianças possam crescer numa família. 

O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo 

e solidário feito por crianças que ajudam 

outras crianças. Neste dia, as crianças até aos 
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10 anos (este ano, foi alargado às crianças do 

1º ciclo), nas escolas e instituições 

participantes, de todo o país (continente e 

ilhas) - ou de países onde há portugueses -, 

vêm vestidas de pijama para a escola e 

passam, assim, o dia, em atividades educativas 

e divertidas até regressarem a casa.  

O Dia Nacional do Pijama realiza-se a 20 de 

novembro de cada ano. Nas semanas 

anteriores, as educadoras e professoras podem 

também organizar, na sala com as crianças e 

com as famílias, um conjunto de atividades 

lúdicas e educativas propostas pela Missão 

Pijama. 

Este é um dia em que as crianças pequenas 

lembram, anualmente, a todos que "uma 

criança tem direito a crescer numa família". 

O  "Dia Nacional do Pijama" foi celebrado na 

nossa Creche e decorreu de uma forma 

animada, colorida e provou que as nossas 

crianças e suas famílias têm espírito solidário.  

Em nome da Instituição "Mundos de Vida" 

deixamos um muito obrigado a todos.

“Natal” 

 

O Natal é uma data do ano recheada de coisas 

boas – família, clima de amor e esperança, 

união entre as pessoas, muita comida boa e  

 

 

 

festas. E para deixar tudo isso ainda mais 

encantador, as famílias capricham com belas 

decorações nas casas e nas mesas para servir a 

ceia e o almoço de Natal. 
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Como não podia deixar de ser, aqui na ADRM 

os utentes do centro de dia andaram 

empenhados nas decorações de natal. Assim, 

os utentes do nosso centro montaram o seu 

próprio presépio e pinheirinho de natal entre 

outros objetos de decoração.  

Além da habitual árvore de natal que se 

costuma montar na receção da ADRM, os 

utentes montaram um pinheirinho natural na 

sua sala de convívio. Para decorar o mesmo, 

foram feitas bolinhas em lã por estes utentes 

assim como um presépio onde as figuras do 

mesmo foram feitas com rolhas de cortiça. O 

resultado final foi uma decoração natalícia 

linda e alegre na sua sala de convívio. 

 

Além destes objetos de decoração, os nossos 

idosos estiveram ainda empenhados na 

elaboração de duas coroas de natal, sendo 

estas feitas com molas de madeira e ainda um 

boneco de neve. 

No dia 19 de Dezembro de 2014, realizou-se o 

almoço de natal onde estiveram presentes os 

utentes do centro de dia, os técnicos, os órgãos 

sociais e os restantes funcionários, seguindo-se 

a festa de natal pela tarde deste dia. Nesta, 

contamos com a presença de todos os utentes e 

funcionários da ADRM. Os mais pequeninos, 

em conjunto com os idosos, abriram a festa 

com o tema ―Vai começar‖. Seguindo-se 

várias atuações, nomeadamente teatros, danças 

e leitura de poemas por parte dos idosos, uma 
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dança pelos meninos do ATL, uma dança 

pelos funcionários da ADRM e ainda foram 

interpretados alguns temas natalícios pelo 

grupo de cantares da ADRM. 

 

“Grande concurso Postal de Natal de 

2014- Casa Ferreira” 
 

Uma vez maisa Casa Ferreira lançou o 

concurso ―Postal de Natal‖, em que se 

pretendia ter uma componente humana muito 

grande. Para poder participar neste concurso, 

os candidatos teriam de ter em conta os 

seguintes requisitos: concorrer com uma foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

ou vídeo; ter um grupo de 4 ou mais pessoas a 

fazer like; aparecer em destaque o nome ―Casa  

Ferreira‖.(numa camisola, papel, numa parede, 

feito por exemplo de forma humana, escrito na 

areia. Etc.); ser apresentado em segundo plano 

conteúdo natalício.; e cada candidato podia 
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fazer no máximo 3 posts.—( dos 3 um teria 

que ser sempre um Vídeo).  

Os prémios para os vencedores do concurso 

eram os seguintes: 1ºlugar- um (lcd) LED 32‖ 

Samsung; 2º lugar - um aspirador Hoover , e o 

3º lugar - uma varinha mágica Flama. 

A ADRM participou neste concurso quer 

através da elaboração de postais de natal quer 

com um vídeo e para grande alegria e orgulho 

de todos nós, vencemos este concurso sendo-

nos então oferecido um LCD LED 

32‖Samsung. Mais à frente, estão publicados 

os vários postais que foram criados para 

participar neste concurso. 

 

 

  

“A Bela e o Monstro” 

 

Natal na região já é sinónimo de 

espetáculos de patinagem artística! Este 

ano a tradição cumpriu-se. Nos últimos 

quatro anos, a Associação Desportiva de 

Penafiel (ADP) leva a cena espetáculos 

inspirados em histórias infantis que têm 

feito as delícias de miúdos e graúdos. Na 

semana anterior ao Natal, a ADP levou a 

cena ―A Bela e o Monstro‖ no Pavilhão 

Municipal Fernanda Ribeiro. Com a 

presença de cerca de mil pessoas por 

sessão, o clube realizou seis espetáculos. O 

elenco era composto por 38 atletas entre os 

quatro e os dezanove anos, e desde já 

podemos afirmar que se tratou de um 

espetáculo com muita qualidade, cor e 

magia. Os utentes do centro de dia e as 

crianças do nosso ATL puderam desfrutar 

deste magnífico espetáculo, no passado dia 

16 de Dezembro de 2014. 
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. 

 
oncurso dePostais de Natal da CASA FERREIRA 

 

Nesta secção, são expostos todos os postais realizados pelos utentes do centro de dia, 

com os quais concorremos ao concurso lançado pela CASA FERREIRA. 
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Lengalenga 

O tempo pergunta ao tempo 

Quanto tempo o tempo tem. 

O tempo responde ao tempo 

Que o tempo tem tanto tempo 

Quanto tempo o tempo tem! 
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Leite-creme 

 

 

 
 

Ingredientes: 

1 litro de leite 

Casca de 1 limão 

1 ou 2 paus de canela 

350 g de açúcar 

60 g de farinha de trigo 

6 gemas batidas 

 

Preparação: 

Ferva o leite com a casca de limão e o pau de canela.  

Numa panela, misturar o açúcar e a farinha de trigo e adicionar pouco a pouco o leite 

fervido, até envolver toda a mistura que, mexendo sempre, deverá voltar ao fogo para 

ferver até engrossar. Adicionar, pouco a pouco as gemas batidas ao creme, levar de 

novo ao fogo, apenas 2 minutos para cozinhar as gemas, sem parar de mexer 

Colocar o leite-creme numa travessa e, depois de frio, espalhar por cima um pouco de 

açúcar e queimá-lo com a pá de torrar leite-creme. 
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Centro de Dia 2014 

Maria da Glória Teixeira 15-10-1938 

 

 15-10-1938 

Maria da Glória Ferreira 16-10-1934 

 

 15-10-1938 

Margarida Jesus Soares 22-10-1935 

 

 15-10-1938 
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Centro de Dia 2014 

Maria Isaura Pereira de Sousa 01-11-1934 

Manuel Lisboa 07-12-1956 


