
Editorial  

Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas 

Os valores praticados são muito 

inferiores aos que se podia prati-

car (apenas os estritamente 

necessários para garantir a sus-

tentabilidade da Instituição). 

Mas a Direção mais deliberou: 

Nenhuma pessoa da Freguesia 

que necessite de lar ficará aban-

donada, se tiverem  dificuldades 

financeiras, pessoais ou familia-

res devidamente comprovadas, 

estas pessoas terão sempre prio-

ridade e a nossa total preocupa-

ção. 

Esta é a verdade. 

VOLUME  2 ,  

JUNHO  DE  2014 

   O Centro Social da Lomba comemorou, no dia 08 de Março de 2014, o IV Dia 
Internacional da Mulher, com a realização de um Jantar que contribuiu para a angaria-
ção de fundos para a nossa Instituição. 

A elevada participação neste evento demonstra a importância e o reconhecimento pelo 
nosso trabalho, na área social e comunitária. A todas o nosso OBRIGADO e conta-
mos convosco para o próximo ano, para mais um Jantar com muita animação. 

B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  Lomba Social  

A destacar nesta edição  

Feira Social - 15, 16 e 17 de 

Agosto de 2014 ;  

Visita a Fátima - 23 de 

Agosto de 2014;  

Atividades a realizar no 

ano de 2014.   

   O Centro Social comemorou, no passado mês de Maio, o seu XXIX 

Aniversário com um programa quase todo ele virado para as 

questões da Saúde e Bem-Estar dos nossos Utentes, e já são 

mais de uma centena, dos nossos Colaboradores, cerca de 40, 

e da População em geral. Um programa diferente e variado, 

direcionado para as pessoas. Esta foi uma de várias e importantes Iniciativas que reali-

zamos envolvendo todos - Crianças, Utentes e População em geral. Esta é a razão da nossa 

existência e por isso este será o nosso rumo, com cada vez mais atividades em duas verten-

tes: internas para os nossos Utentes, que diariamente realizam atividades. Se alguém 

tem dúvidas visite o Centro Social; e uma outra vertente com atividades direcionadas 

para os nossos cerca de 700 Sócios e População em geral. Assim foi e assim será, 

com mais determinação e envolvência. Como prova de que assim é, basta ler este 

nosso Boletim Informativo.  

Por fim, o nosso lamento aos do costume que voltam à campanha negativa contra o Centro 

Social, os mesmos de sempre, os que nunca fizeram nada pela Instituição e agora que 

o Centro Social investe, apoia cada vez mais pessoas, gera emprego e interage com 

a comunidade, voltam às antigas campanhas, só que de mada lhes vale ir por aí. O 

Centro Social existe há 29 anos, tem obra, está vivo e bem vivo e o que faz é com toda a 

transparência, rigor e sempre mas sempre a pensar e a trabalhar pelas pessoas. 

Um agradecimento aos Corpos Sociais pelo trabalho que tiveram para que as nossas 

Iniciativas se realizassem com o sucesso que todos conhecem, até porque tivemos de as orga-

nizar sem apoios externos, à exceção da Câmara Municipal de Gondomar, que mar-

cou presença no evento A Nossa Gastronomia e nos cedeu o palco para o nosso 

XXIX Aniversário. É notório o empenho e participação dos atuais Corpos Sociais 

na vida da Instituição, fator determinante para o êxito das nossas Iniciativas programa-

das para 2014.      Presidente da Direção  

             Joaquim Viana  

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 
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   No âmbito do Programa Progerações, o Centro 
Social da Lomba tem desenvolvido várias Iniciativas de 
cariz recreativo e comunitário, em parceria com o Agru-
pamento de Canedo, nomeadamente com a Escola de 
Sante e o Jardim de Infância de Areja, com o objetivo 
de promover o convívio e a interação entre Idosos e 
Crianças. 

   Assim, no dia 28 
de Fevereiro de 
2014, os Utentes do 
Centro Social, em 
conjunto com as 
Crianças da Escola 
de Sante e do Jar-
dim de Infância de 

Areja, realizaram o Desfile de Carnaval que terminou 
com convívio e lanche nas nossas instalações. No dia 20 
de Março de 2014, os Utentes do Centro Social e as 
Crianças do 3º e 4º ano da Escola de Sante, visitaram a 

Assembleia da Repúbli-
ca.  

Esta foi uma experiência 
ímpar e memorável. 

   No dia 30 de Maio de 
2014, também no âmbito 
do Programa Progera-
ções, os Utentes do Cen-
tro Social reuniram-se com as Crianças da Escola de San-
te e do Jardim de Infância de Areja, nas instalações da 
Escola de Sante, para 
comemorarem em conjun-
to o Dia Mundial da 
Criança. Utentes e Crian-
ças interagiram e passaram 
uma tarde agradável e 
divertida, que terminou 
com lanche.  

   O 1º Convívio de Sócios de 2014 ocorreu no dia 12 de Abril.  

Foi realizada uma visita aos principais pontos turísticos da cidade de 
Chaves, nomeadamente ao Forte de São Neutel, à Igreja Matriz, ao 
Castelo e às Termas. Depois de apreciados os sabores da região, houve 
ainda tempo para uma breve passagem por Espanha. 

1º Convívio de Sócios de 2014 - Chaves  

Iniciativas realizadas no âmbito do Programa Progerações 

XXIX Aniversário 

   O XXIX Ani-
versário do Cen-
tro Social foi 
comemorado de 
11 a 23 de Maio 
de 2014, inician-
do com a Festa 
Popular seguida 
das Jornadas da 
Saúde, com Ras-

treios e Iniciativas ligadas à área da Saúde e Lazer, tan-
to para Utentes, Sócios, como para a Comunidade em 
geral. 

   No dia 11 realizou-se a Festa Popular, com a atuação 
do Grupo de Dança do Centro União e Juventude da 
Lomba – Crazy Stars, do Grupo de Acordeões da Uni-
versidade Sénior de Gondomar e ainda do Duo Musi-
cal Karisma. 

   Do dia 12 ao dia 23 decorreram as Jornadas da Saúde, 
nomeadamente com Rastreio Visual, Aula de Zumba e 
Yoga, Atividades Teatral “Estilo de Vida Saudável”, Ação 
“Beleza sem Idade” e Rastreio de Higiene e Saúde Oral. 
Os Utentes, Sócios e 
Amigos do Centro 
Social comemoraram 
assim, em conjunto e 
com muita alegria e ani-
mação, mais um Aniver-
sário do Centro Social 
da Lomba.   
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   O Centro Social da Lomba continua a estabelecer Protocolos 
de Parceria com diversas Entidades, da área da Saúde ao Lazer, 
com vista a proporcionar o acesso a Serviços fundamentais na 
Qualidade de Vida. 

   Temos parceria com o Hospital Escola da Universidade Fer-
nando Pessoa, com atribuição de desconto em Consultas e Tra-
tamentos; com os Bombeiros Voluntários de Crestuma, com 
redução de 50% no custo das distâncias e, mais recentemente, 
com a Clínica Médica Coroa Real, entre outras Entidades. 

   Se ainda não é Sócio da nossa Instituição, inscreva-se, de forma 
a ter acesso a todos os Benefícios.  Para mais informações dirija-
se ao nosso Setor Administrativo, onde também poderá ter 
acesso ao Folheto onde constam todos os benefícios para os 
Sócios.                                    

   O David Gomes  tem demostrado ser um ver-
dadeiro campeão, mas necessita do apoio de 
todos nós. O Centro Social não poderia ficar 
indiferente a esta causa. 

   Se quer ajudar o David pode fazê-lo através de 
depósito ou transferência bancária ( Caixa Geral 
de Depósitos) para: NIB 0035 0404 0001 0956 6008 8 

ou entregando donativos em mão a Adão Cruz 
Gomes (pai), Ana Maria Gomes (mãe) ou 
Manuel Gomes (primo). Seja solidário. Todas as 
informações em www.ajudarodavidgomes.dx.am 
   O David e a família agradece todo o apoio e 
disponibilidade demonstrada. 

Protocolos de Parceria - Benefícios para os Sócios  

   No dia 11 de Maio de 2014, durante a reali-

zação da Festa Popular que deu início às 

Comemorações do seu XXIX Aniversário, o 

Centro Social da Lomba lançou a Campanha 

para aquisição de uma Viatura de Serviços 

Avançados à Comunidade.  

   Uma viatura que pode salvar a sua vida, pois estará equipada com Mala de 1ºS Socorros, 

Monitor de Parâmetros Vitais Portátil, Desfibrilador Semiautomático Externo, 

Ambu/insuflador Adulto e Pediátrico c/máscara, entre outros equipamentos.  

Contribua contactando diretamente a nossa Instituição ou através de depósito bancário na 

conta: NIB 003300004539206257705 do Millenium BCP.  

Próximos serviços a 

Utentes, 

Colaboradores, 

Sócios e Comunidade 

em geral 

 Serviço de 

Enfermagem 

 Saúde e Bem-Estar 

Ajudar o David Gomes 

   O Centro Social da Lomba realizou, nos dias 02 e 03 
de Maio de 2014, o evento A Nossa Gastronomia, 
durante o qual os participantes puderam degustar igua-
rias como a Lampreia, o Sável e os Rojões, pratos típi-
cos da região. 

    

A Nossa Gastronomia 

Campanha - Aquisição de uma Viatura de Serviços Avançados à Comunidade  

   Este evento teve 
como propósito a 
angariação de fun-
dos para a nossa 
Instituição e con-
tou com as atuações 
musicais de um 
Grupo de Fados e 
do Tony Lito. 

   O nosso muito OBRIGADO a todos os participantes, 
aos Colaboradores do Centro Social, pois sem eles não 
teríamos alcançado mais um êxito, e um agradecimento 
especial aos representantes da Câmara Municipal de 
Gondomar, que nos honraram com a sua presença, 
não deixando assim do contribuir  para as causas da 
nossa Instituição. 

http://www.ajudarodavidgomes.dx.am
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   Atualmente o 
Centro Social da 
Lomba dispõe de 
três  respostas 
sociais  no âmbito 
do apoio à terceira 
idade: Estrutura 
Residencial para 
pessoas Idosas, 
Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário com horários alargados 
às necessidades reais dos idosos e das suas famílias.  

A mensalidade das respostas sociais de Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário assenta na averiguação 
dos rendimentos e das despesas fixas mensais do agrega-
do familiar, sendo calculado o rendimento mensal per 
capita e, posteriormente, aplicada uma percentagem 
consoante o número de serviços segundo a Circular de 
Orientação Normativa n.º 3 de 02 de Maio de 1997 da Dire-
ção Geral da Ação Social (DGAS). 
No caso específico da Estrutura Residencial para pes-
soas Idosas, a mensalidade é calculada, igualmente, 
com base na legislação em vigor, designadamente, a 
Circular de Orientação Normativa n.º 3 de 02 de Maio 
de 1997 da Direção Geral da Ação Social (DGAS) e o 
Protocolo de Cooperação em vigor celebrado entre o 
MTSS e a CNIS, contudo quando o idoso encontra-se 
em vulnerabilidade económica é acordado com os des-
cendentes em 1º grau de linha reta ou herdeiro(s) legí-
timo(s), o pagamento do valor diferencial para perfazer 
o pagamento da mensalidade estipulada pela Direção 
da Instituição, de forma a assegurar apenas a sustenta-
bilidade do Centro Social da Lomba.  

Salienta-se que a avaliação socioeconómica do agregado 

familiar é realizada por um Técnico Superior de Serviço 
Social, no sentido de diagnosticar quais as carências do 
idoso e de que forma o Centro Social da Lomba poderá 
o apoiar. Desde que possua conhecimento, a Instituição 
através da sua equipa técnica multidisciplinar apoia 
todos os idosos em situação de isolamento social, inte-
grando numa resposta social da Instituição ou encami-
nhando para o Serviço Local de Ação Social de Gondo-
mar ou para outro organismo de acordo com a avalia-
ção psicossocial. 

Tal como todos os serviços promovidos pela Instituição, 
a área alimentar segue padrões de elevada qualidade, 
assente na qualidade nutricional e nas orientações clíni-
cas de cada utente. A ementa semanal é disponibilizada 
semanalmente a utentes, familiares ou visitantes que 
consultem o quadro de informações que se encontra na 
receção, sendo elaboradas por uma nutricionista da 
empresa Sogenave que fornece os produtos alimentares 
para posteriormente serem confecionados pelas cozi-
nheiras da Instituição. A referida empresa presta um 
serviço de alta qualidade personalizado, uma vez que 
permite elaborar uma ementa adequada às necessidades 
da população idosa. 
 

Informem-se sempre que tenham dúvidas, não 
falem do que não sabem. 

A Nossa Realidade 

   Os  Sócios do Cen-
tro Social comemora-
ram, por mais um 
ano, o Dia do Asso-
ciado, no passado dia 
07 de Junho de 2014, 
num convívio com 

muita animação. Ao início da manhã fizeram uma pequena 
paragem em Póvoa de Varzim para o pequeno-almoço, 
seguiu-se a visita a Santa Alexandrina - Balasar e o almoço 
na Quinta da Maínha, em Braga. Neste ano gratificámos os 

Sócios que neste 
período, em que mais  

necessitamos deles, 
nunca deixaram de 
nos apoiar.  

   A Categoria Mérito 
foi atribuída a Maria 
A l i c e  R a m a l h o 
Rocha, a Categoria 
Dedicação a Jerónimo Moreira Rocha e a Categoria 
Espírito Solidário a António Augusto Mendes Viana.  

Agradecemos à Rosa Negra Eventos a excelência dos 
seus serviços e apelamos aos Sócios que participem nas 
Iniciativas e na vida da Instituição. 

Convívio do Dia do Associado 
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Almoço de S. João 

Feira Social - 15, 16 e 17 de Agosto de 2014 
   Nos próximos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2014 no 
Largo Nossa Senhora do Ó na freguesia da Lomba, 
concelho de Gondomar, vai realizar-se a I Feira Social 
promovida pelo Centro Social da Lomba, cuja temática 
assenta na Solidariedade. 

Esta iniciativa tem como objetivo divulgar os serviços 
e/ou projetos sociais, culturais e recreativos existentes 
no concelho, na freguesia, bem como no território limí-
trofe, estimulando o seu conhecimento junto da popu-
lação, envolvendo toda a comunidade. Pretende-se, ain-
da, disseminar a cultura de empreendedorismo, inova-
ção, sustentabilidade e coesão territorial, promovendo a 
intervenção em rede e formação de redes de parceria. 

A I Feira Social contará com a participação de mais de 
uma dezena de Associações socias, culturais e recreati-
vas e irá decorrer sexta-feira das 19:00h às 24:00h, 

sábado das 19:00h ás 24:00h e no domingo das 11:00h 
às 24:00h.  

Cada entidade irá comercializar os seus produtos e/ou 
trabalhos realizados pelos utentes e, simultaneamente, 
publicitar a sua atividade e serviços disponibilizados. 

Trata-se de um importante evento, inédito na freguesia 
da Lomba e no concelho de Gondomar, que fomenta a 
cooperação institucional, a divulgação da oferta social e 
cultural e a dinamização do tecido socioeconómico, dado 
que se apresenta como uma iniciativa com uma variada 
oferta gastronómica e que contemplará exposições, ate-
liês/workshops e muita animação tradicional e contem-
porânea. 

 

ESPERAMOS POR SI... 

Iniciativa Data   

Feira Social 15, 16 e 17 de Agosto   

Visita a Fátima 23 de Agosto 
Inscrições de 09 
de Junho a 01 
de Agosto 

Dia Mundial do Idoso 01 de Outubro   

Magusto Comunitário 09 de Novembro   

Sarau Musical 06 de Dezembro   

Jantar de Natal  Partilhado com 

Utentes, Familiares, Colaborado-
res e Mecenas 

19 de Dezembro   

Festa de Natal para Sócios e 

Filhos até aos 10 anos 
21 de Dezembro   

Atividades a realizar no ano de 2014 

   O Centro Social da 
Lomba reuniu os seus 
Utentes, Colaborado-
res, Corpos Sociais e 
Mecenas, que nos 
apoiam incondicional-
mente, para o almoço 
de comemoração do 
S. João,  no dia 23 de Junho de 2014. 

  Os Utentes apresentaram aos convidados um desfile 

de Marchas, ensaiado 
com muito empenho, 
que foi um momento 
de muita diversão. 

   O nosso agradeci-
mento aos nossos 
Colaboradores, à 
equipa de Animação 
Sociocultural, aos Corpos Sociais e a todos que contri-
buíram para a realização deste almoço. 



Largo José Saramago, n.º177 

4515-248 Lomba Gondomar  

  Data: 23 de Agosto de 2014 

 

 Saída: 07:00 horas 
 Pequeno-almoço em Leiria 
 Participação na Missa 
 Almoço em Fátima 
 15:00 horas: Saída para os Valinhos 
 16:30 horas: Regresso 
 17:30 horas: Lanche em Mealhada 
 18:00 horas: Regresso à Lomba 

Sócios: (com quotas de 2014 em dia) - Gratuito 
Não-sócios: 10€ 
 

  

Visita a Fátima -  
23 de Agosto de 2014 

Tel. 255762442 
Fax. 255766045 

geral@centrosocialdalomba.pt 

www.centrosocialdalomba.com 

Inscrições: de 09 de Junho a 
01 de Agosto, no Setor  

Administrativo do Centro 
Social da Lomba          

FÁTIMA 

 

 

Espaço do Utente: 

 

 

Nome: João Carlos Ribeiro  
Idade: 89 anos 
Naturalidade: Marco de Canaveses 
Profissão: Empregado de escritório e Topógrafo  
 
   Qual a sua opinião em relação ao Centro Social da 
Lomba? 
   Eu era uma pessoa que vivia sozinha e devido a alguns 
problemas de saúde o meu sobrinho tratou de tudo 
para vir para o Centro Social.  
   Gosto muito de estar aqui porque sou muito bem 
tratado, as funcionárias são muito eficientes e 
prestáveis. Outros dos aspetos que gostava de ressalvar é 
a alimentação, a comida é muito saborosa e saudável. 
   Todas as pessoas que estão por cá são uma família 
para mim. 
 
   O que pensa das nossas instalações? 
   Conheço parte das instalações mas tenho a dizer que 
são muito boas, o meu quarto com o meu companheiro 
tem uma casa de banho privada, tem ainda uma 
paisagem para o Rio Douro magnifica que muitos 
hotéis de luxo não têm. 
 
   O que mais gosta de fazer no Centro Social da 
Lomba? 
   Odeio estar sem fazer nada. Gosto acima de tudo de 
colorir e de pintar os desenhos que me são dados. Em 
relação às atividades da manhã gosto de recortar e fazer 
colagens. 
   Gosto também muito de ler coisas sérias como livros 
de gastronomia, enciclopédias sobre saúde e jornais 
diários. 

A pensar em si! 

Últimas vagas para inscrição na Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas Nossa 

Senhora do Ó. 

Para se inscrever agende entrevista com a 

Diretora Técnica da Instituição.  


