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ROUPARIA E LAVANDARIA: 

A imagem e apresentação dos nossos utentes é 

uma preocupação diária da instituição, e, como 

tal, os serviços de Rouparia / Lavandaria são de 

grande importância na medida em que lavam e 

tratam das suas roupas de forma a proporcionar-

lhes conforto, higiene e dignidade. 

Durante o ano de 2014 foram lavados e arranja-

dos cerca de 190.340kg de roupa, o que corres-

ponde a enorme esforço por parte das 4 colabo-

radoras afectas a este serviço, que separam, 

colocam a lavar, passam a ferro, dobram e co-

sem toda a roupa da Instituição e dos nossos 

utentes.  

 

Cumprindo com as regras de Segurança, a Rou-

paria / Lavandaria divide-se em 3 espaços: casa 

das máquinas, equipada com 4 máquinas de 

lavar roupa e 2 secadores; casa de passar a 

ferro, onde também se separam as roupas para 

os diversos sectores e a casa da costura onde 

se fazem diversos arranjos das roupas, não só 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

dos utentes como também roupa destinada ao 

serviço da casa, como por exemplo, arranjos de 

cortinas e cortinados, lençóis e outros. 

Todos os cuidados têm de ser tidos em conta e a 

utilização dos detergentes é um deles, pois têm de 

ser evitadas alergias cutâneas ou outros tipos de 

situações. Os produtos são hospitalares e com 

dosagens controladas por doseador de modo não 

só a economizar produto mas também evitar ex-

cessos nas roupas.  

 

O controlo da roupa não é fácil de fazer, uma vez 

que cada utente utiliza mais que uma peça de 

roupa diária e são 124 idosos; no entanto toda a 

roupa que dá entrada e saída no sector é regista-

da e contabilizada, procurando-se que tudo funcio-

ne do melhor modo possível.  

 

Mais uma área de funcionamento da nossa Insti-

tuição cujo trabalho e sua importância para a vida 

quotidiana dos nossos idosos, não é apercebida 

por muitos. 

Vanda Alvega 

Notas  da Direcção 

Mais um sector de actividade 

da nossa instituição é dado a 

conhecer: a rouparia/lavandaria 

que apesar de pouco conheci-

do é essencial para o funciona-

mento desta casa já que a 

higiene, em geral e o conforto 

dos nossos utentes são marcas 

que queremos valorizar e pre-

servar. 

Este mês de Junho fica tam-

bém marcado por dois aconte-

cimentos: a Passerelle d´Ouro, 

no dia 19, desfile de moda 

apresentada por idosos em que 

participaram três dos nossos 

utentes e a sardinhada no dia 

26, integrada nos festejos dos 

Santos Populares e em que se 

registou uma participação gran-

de dos nossos utentes, muitos 

dos quais se mantiveram até ao 

fim, cerca das 22h30. 

Esta festa, aberta à população 

teve a participação da marcha 

do Pessoal da Instituição e da 

marcha da CURPIFA, sempre 

disposta a colaborar nas nos-

sas iniciativas, e foi animada 

pelo musico Luís António. 

E assim, com o início das fé-

rias, se cumpriu mais um mês 

na nossa Instituição.  

No próximo número do Jornal 

falar-se-á de Animação Inclusi-

va. 

A Mesa Administrativa 
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Actividade organizada pela Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira. 

DIA 24 : VIVA O VERÃO - PIC-

NIQUE NO FORTE:  

Objectivo geral: Comemorar a entrada do 

Verão e o S. João. 

Objectivo especifico: Promover o gosto da 

comemoração de épocas festivas. Promover 

o convívio.    

 

DIA 26: FESTAS DE S. JOÃO - 

SARDINHADA NA ASSOCIAÇÃO: 

Objectivo geral: Participação nas festas de 

Alhandra.  

Objectivo especifico: Incentivar o gosto pelos 

trabalhos manuais. Desenvolver a motrocida-

de fina. Promover e Intensificar a abertura da 

Associação à comunidade. 

DIA 26: MARCHA POPULAR 

COM OS COLABORADORES:  

Objectivo geral: Proporcionar momentos de 

convívio e partilha. 

Objectivo especifico: Criar laços entre os 

colaboradores da Associação. Promover 

momentos de alegria. Dar a conhecer as 

actividades lúdicas dos colaboradores. Pro-

mover o convívio com os utentes. 

Actividade a ser realizada nas instalações da 

Associação. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Objectivo geral: Dar a conhecer o Mês 

em que estamos, orientar os utentes no 

tempo. 

Objectivo especifico: Trabalhar a memo-

ria recente. Descobrir conhecimentos do 

passado. Motricidade fina. 

Actividade a ser realizada nas instala-

ções da Associação. 

DIA 6 : ALMOÇO DOS COLA-

BORADORES COM OS OR-

GÃOS SOCIAIS DA AHCMA:  

Iniciativa integrada nas comemorações 

do dia da Associação. 

DIA 19 : PASSERELLE 

d´OURO 2015:  

Objectivo geral: Incentivar o gosto pelos 

trabalhos manuais.  

Objectivo especifico: Promover o conví-

vio. Proporcionar a mobilidade e o con-

tacto com a comunidade.                                          
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Colaboradores: 

Dia 05 - Ana Patrícia 

Dia 05 - Carlos Oliveira 

Dia 06 - Eduarda Rijo 

Dia 13 - Elizabete Cruz 

Dia 19 - Dr.ª Vanda Alvega 

Dia 25 - Enf.ª Sónia Pinto 

Dia 29 - Enf.ª Sílvia Alves 

Utentes: 

Dia 01 - Filipe Lopes 

Dia 07 - Joaquim Zacarias 

Dia 07 - Susete Aldeia 

Dia 09 - Margarida Carvalho 

Dia 15 - M. Joana Matos 

Dia 18 - Benvinda Pinheiro 

Dia 24 - Celestina Rosa 

Dia 26 - Irene Rito 

Dia 26 - Joaquim Francisco 

Dia 28 - António Feliz 

Dia 29 - Egas Moniz 

Actividades levadas a efeito durante o  Mês de 

Maio 

reviveram tempos passados na tradição do 

Dia da Espiga. 

DIA 15: DIA DAS FAMÍLIAS - 

TORNEIO DE BÓCCIA: 

Comemoração do dia das Famílias, com 

uma tarde animada. Os nossos utentes  

jogaram Bóccia com os seus familiares. 

DIA 30: DIA DA ASSOCIAÇÃO: 

Com um vasto programa, decorreu no 

salão polivalente da Associação, o espec-

táculo comemorativo de mais um “Dia da 

Associação”. A presença da senhora Vere-

adora da Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira, Maria de Fátima Antunes veio 

abrilhantar a sessão. O nosso agradeci-

mento pelas amáveis palavras de incentivo. 

O nosso obrigado, a todos os grupos inter-

venientes. Uma palavra de apreço por mais 

uma participação do nosso grupo de uten-

tes. Também a nossa gratidão por mais um 

dia de festa na Associação, que exige sem-

pre um grande esforço e dedicação dos 

nossos colaboradores. A todos bem hajam. 

CALENDÁRIO DO MÊS:  

Esta actividade foi realizada, pelos nossos 

utentes nas instalações da Associação. 

DIA 4 e 11: ACTIVIDADES IN-

TERGERACIONAIS - 4ª ACÇÃO - 

ANIMAIS DA QUINTA:  

Tardes animadas com interacção idosos e 

crianças, numa agradável troca de competên-

cias entre gerações, nas instalações da Asso-

ciação e no colégio “O Có.Cas”. Foram cria-

dos “animais da Quinta” com cartão e cola. 

DIA 3: DIA DA MÃE: 

Para comemoração deste dia da Mãe, foi 

feito um levantamento de versos alusivos à 

data, criados cartazes e afixados nas instala-

ções da Associação. 

DIA 13: DIA DA ESPIGA:  

Esta actividade foi realizada no campo, com 

uma participação de 12 utentes, que assim 

 

Rouparia e Lavandaria                                                                                                                                    

preparação da roupa dos utentes 

- 3 - 


