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Introdução 

O Objectivo deste documento é apresentar o que foram as Actividades vividas 

pelos Utentes do Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2009, bem como os 

trabalhos realizados nos Sectores de Suporte da Instituição. 

Junto se apresentam igualmente as Contas: os recursos angariados e as 

alocações realizadas. 

Procurou-se apresentar “algo mais” do que apenas os números, importantes 

sem dúvida, mas que não são mais que o suporte da acção desenvolvida. 
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Enquadramento Histórico 

O Centro Bem Estar Social Padre Tobias, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, criada no ano de mil novecentos e trinta e cinco e actualmente 

tem a sua sede na Rua Padre Tobias, s/n, em Samora Correia, concelho de 

Benavente, distrito de Santarém. Encontra-se registada sob o nº 11/93, em 12/07, 

com Estatutos aprovados nos termos do Art.º 7º do Decreto-Lei 119/83, de 25/02, 

na Direcção Geral de Acção Social. 

A sua criação surge da vontade do Padre Pedro Felício Ferreira Tobias, 

nascido a quinze de Agosto do ano de mil oitocentos e setenta e seis, pároco na 

paróquia de Samora Correia, durante o período de 1889 a 1946. 

O Fundador desde sempre desenvolveu o seu trabalho, baseado no espírito 

de fazer bem ao próximo. Esta sua obra, teve início, com o acolhimento, na sua casa, 

de crianças, filhos dos rurais e que acompanhavam as mães, quando estas iam para o 

trabalho no campo. A fim de minimizar este transtorno a essas crianças, o Padre 

Tobias, entendeu que as mesmas seriam acolhidas durante o período que as mães se 

encontravam a trabalhar. 

Em paralelo com esta obra, no ano de 1938 fundou o “Lactário de Nossa 

Senhora de Oliveira”, mais uma vez, vocacionado para ajudar as crianças. 

Para dar continuidade à sua obra, o Fundador, entendeu, no ano de 1941 

deixar testamento, manifestando a sua vontade no sentido do destino da obra criada. 

De todo este trabalho resulta o “Centro de Beneficência a Sopa dos Pobres de 

Samora Correia”, que é incorporado em 1975, na “Casa de Trabalho do Padre 

Tobias”, apresentando esta última, estatutos aprovados no ano de 1948. 

Até ao ano de 1977, esta Instituição, foi caminhando e crescendo 

gradualmente, e nesse ano os estatutos foram alterados, passando a denominação a 

ser “Centro Infantil do Padre Tobias”. 

Em Dezembro do ano de 1985, foi atribuída a esta Instituição a actual 

denominação de “Centro Bem Estar Social Padre Tobias”, e, conforme a vontade do 

Fundador, tem como objectivo principal contribuir para a promoção do Bem Estar 

da população infantil, juvenil e idosa. 
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Para esse fim a Instituição desenvolve seis Respostas Sociais: Creche, 

Jardim de Infância, Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Apoio 

Comunitário (serviço gratuito prestado à comunidade d, Lar de Idosos, Centro de 

Dia, Apoio Domiciliário e Apoio Comunitário (serviço gratuito prestado à 

comunidade desfavorecida). 

Com vista a cumprir a sua missão, o CBES Padre Tobias vem estabelecendo 

diversas parcerias com múltiplas entidades das quais se destacam a Rede Social do 

concelho de Benavente (projectos de Apoio Comunitário e a Universidade Sénior do 

Concelho de Benavente), a Segurança Social (colaboração no RSI – Rendimento 

Social de Inserção, e no PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 

Carenciados), a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Programa de estágios de 

enfermagem comunitária), o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(Estágios Curriculares, Estágios Profissionais e Programa Contrato Emprego-

Inserção), bem como várias Escolas Profissionais e a Cercima na realização de 

diversos Estágios. 
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Órgãos Sociais 

 No decorrer do ano de 2009 ocorreu apenas uma alteração à composição dos 

órgãos sociais. 

 Por ter sido nomeado pelo Rev. Arcebispo de Évora, D. José Alves, Pároco de 

Lavre, foi exonerado do lugar no Conselho de Administração o Rev. Padre Joaquim 

Pinheiro. Igualmente por nomeação do Sr. Arcebispo, tomou posse como membro do 

Conselho de Administração o Rev. Padre Tarcísio Pinheiro. 

 Permaneceram como membros do Conselho de Administração os elementos 

designados pela Arquidiocese e pela Junta de Freguesia, este reconduzido por ter 

sido reeleito nas eleições autárquicas de 2009. 

Todos os elementos do Conselho Fiscal se mantiveram em funções, tendo o 

membro designado pela Junta de Freguesia de Samora Correia sido reconduzido no 

cargo após as eleições autárquicas de 2009. 
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Actividades 

As actividades desenvolvidas pela instituição, começando no assistir 

directamente aos utentes, passando por todos os sectores de suporte até aos 

elementos dos órgãos sociais, têm como balizas as directrizes do Testamento do 

Fundador. Claro que a vontade manifestada nesse documento foi transcrita para os 

Estatutos e está espelhada nos vários Regulamentos, nos Projectos Educativos e 

Pedagógicos, nos Planos de Actividades e vários Projectos desenvolvidos. 

Mas é muito mais que isso. 

São os próprios colaboradores que se enchem desse espírito de servir. 

Os gestos de atenção e carinho que qualquer pessoa que visite as nossas 

instalações pode assistir são evidentes e forte testemunho de que todos eles sentem 

como o seu trabalho é importante para os que ainda não podem tratar de si e para os 

que já pouco podem tratar de si. 

Com certeza que há muito ainda que caminhar nesta área, seja nas relações 

de trabalho, na melhor utilização dos equipamentos, na alteração de práticas e 

costumes para outros mais modernos e com melhores resultados. 

O ano de 2009 foi simbólico: depois de se ver as questões relativas ao 

património quase resolvidas e de se removerem obstáculos organizativos, após uma 

forte aposta na área da formação, que continua para os próximos anos como opção 

estratégica que vai para além da obrigação legal, chegou a hora de pensar novos 

projectos e de desenvolver a importante questão da Certificação. 

Ficam pendentes deste ano a conversão para a Rede de Gás Natural, cartão 

frota para os combustíveis, a entrada em funcionamento da dos sistemas de controlo 

de acessos e videovigilância e, “last but no least” a Construção da Creche do Porto 

Alto, ainda sem patrono, mas com o projecto já acabado. 
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Actividades Crianças 

Sendo o Centro de Bem Estar social Padre Tobias uma Instituição de cariz 

Social, e aquando da nossa reflexão como Técnicos, sentimos que é o nosso dever 

incutir e desenvolver o conhecimento acerca dos outros da sua história, tradições e 

espiritualidade, e a partir dai criar um espírito novo que conduza a uma educação 

que forneça dalgum modo, os elementos básicos para o correcto e saudável 

desenvolvimento do ser humano. 

Assim os objectivos que foram trabalhados ao longo do ano lectivo 

2008/2009 foram os seguintes: 

 Promover o espírito de entre – ajuda; 

 Promover a consciência de realidades diversificadas; 

 Promover a igualdade de oportunidades; * 

 Desenvolver o respeito pelo próximo; 

 Desenvolver o espírito crítico e estético; 

 Proporcionar experiências sociais que favoreçam a maturidade cívica e sócio 

– afectiva 

 Promover uma educação de base ao nível de segurança de acções de 

sensibilização e esclarecimento; 

 Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de 

cidadãos, civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida 

democrática; 

 Educar para a aceitação da diferença sexual, social e ética da criança; 

 Promover o intercâmbio cultural entre a comunidade educativa e familiar. 
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Mapa mensal de actividade desenvolvidas 

Meses Temas a trabalhados 

Outubro Outono 

Novembro São Martinho 

Dezembro Festa de Natal 

Janeiro Dia de Reis 

Fevereiro Carnaval 

Março 

 

 

 

 

 

Dia do Pai  

Dia da Árvore 

Primavera 

Dia Internacional Para a Eliminação da 

Discriminação Racial 

Abril Páscoa 

Maio 

 

 

Feira Anual  

Dia da Mãe 

Desfile Primaveril 

Junho 

 

 

 

Dia Mundial da Criança 

Dia do ambiente 

Verão 

Santos Populares 

Dias Dos Avós 

Festa de Finalistas 

Festa de Final de Ano 

Julho / Agosto Atelier de Verão 
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Actividades Idosos 

Actividades lúdicas e culturais  

Para além dos cuidados básicos e de conforto prestados à população utente 

das respostas sociais para idosos, são realizadas frequentemente actividades de 

animação, de acordo com o Plano de Acção realizado no final de cada ano. 

Durante o ano de 2009 foram levadas a cabo diversas actividades lúdicas com 

os utentes de Lar e Centro de Dia, nas quais se incluem comemorações de datas 

festivas, passeios, actividades inter-geracionais, actividades inter-institucionais, 

jogos, trabalhos manuais, etc. 

 

Actividades Inter-Geracionais  

Além da continuidade do projecto estabelecido com a Sala 7 da Creche do 

C.B.E.S. Padre Tobias, têm sido realizadas actividades com outras instituições do 

Concelho de Benavente. (Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança, 

Escola E.B. 2.3. do Porto Alto, o A.T.L. Miúdos e Companhia e o Centro de Estudos 

Abracadabra). Os utentes mostram-se sempre receptivos à realização deste tipo de 

actividades e pretende-se sempre que estes encontros tenham objectivos concretos 

que são sempre explicados aos idosos para que estes sintam, de facto, motivação em 

participar neste tipo de actividades sempre que solicitados. 

Actividades e Convívios Inter-institucionais 

Ao longo do ano de 2009 realizaram-se diversas actividades inter-

institucionais, nomeadamente para comemorar o Dia do Idoso e os Santos 

Populares. Este tipo de actividades agrada bastante aos nossos utentes, uma vez que 

lhes permite reatar velhas amizades e conhecer a realidade de outras instituições 

semelhantes, para além do que não lhes requer muito esforço físico. Por norma, 

estes convívios realizam-se em conjunto com os Centros de Dia de Santo Estêvão, 

Branca, Lamarosa e Biscainho. 
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Comemoração de Datas Festivas 

Procurou-se comemorar todas as datas/acontecimentos importantes e que 

fizessem sentido serem comemorados junto dos utentes. 

Desta forma, as comemorações que foram realizadas foram as seguintes: 

Comemoração do Dia de Reis (janeiras cantadas pelos meninos no Lar); 

Desfile e Bailarico de Carnaval; Dia da Mulher (08.03.09) Realização dos postais com 

as fotografias de todas as utentes de Lar e Centro de Dia; Dia do Pai (realização de 

um debate no espaço da sala e posterior trabalho para o placar dos utentes com as 

principais ideias retidas do debate); Páscoa (12.04.09) Realização dos 170 

embrulhos das amêndoas; 25 de Abril – Construção dos cravos para oferecer aos 

meninos do A.T.L. durante a actividade inter-geracional onde os meninos se 

dirigiram ao Lar e colocaram perguntas sobre o tema aos quais o grupo de utentes 

foi respondendo consoante a sua experiência de vida. Da parte da tarde visualizou-

se um filme com as reportagens televisivas que passaram no dia 25 de Abril de 1 974 

na RTP; Mês do Coração (Maio) – Realização de rastreio à tensão arterial; actividade 

ligada aos cuidados a ter com a alimentação; ginástica em conjunto com os mais 

pequenos e com balões; Santos Populares/24 de Junho São João – Através da 

sardinhada realizada no Lar; venda de manjericos; realização de uma pequena 

marcha seguida de um bailarico. Comemoração do Dia dos Avós (26 de Julho) - 
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(participação do Grupo Etnográfico Samora e o Passado e lanche convívio entre avós 

e netos); Comemoração do Dia do Idoso (convívio inter-institucional na Branca); 

Comemoração do Dia de São Martinho (convívio inter-geracional e lanche com 

castanhas); Festa de Natal. 

 

Visitas Várias  

Os utentes das valências Lar de idosos e Centro de Dia realizaram várias 

visitas ao longo do ano de 2009, entre elas:  

 Visita a Fátima; Visita a Alcanena e à Falcoaria de Salvaterra de Magos; Visita 

a Tróia e Setúbal.  

 

Atelier de Jogos  

Os jogos são muito apreciados por um grande número de idosos e tem se 

revelado uma excelente actividade para ajudar na integração de novos utentes.  

Pode-se dizer que já se conta com um leque diversificado de jogos, no 

entanto, não é possível potenciar vários grupos de jogo em simultâneo devido às 

dificuldades inerentes ao espaço (existe apenas uma mesa em cada uma das salas 

principais sendo que cada mesa leva no máximo 8 participantes). Mesmo assim, já é 

frequente conseguir-se juntar 3 grupos de jogo.  

O Jogo da Glória (6 participantes) que já exige que haja uma monitorização e 

que muitos utentes começam a interessar-se cada vez mais.  

O Jogo dos Feijões continua a ser o jogo mais solicitado pelos utentes, e acaba 

por ser o jogo que abrange mais participantes. É um jogo que consegue motivar até 

20 utentes no mesmo espaço. (Havendo situações em que já não há lugares para 

mais participantes).  

Jogar às Cartas já foi uma actividade menos praticada no espaço do Lar, isto 

porque com a colaboração dos voluntários foram-se criando pequenas relações de 

jogo entre determinados utentes e, de vez em quando, estes mesmos utentes (desde 

que motivados para isso) reúnem-se no espaço do átrio (à entrada) e realizam 

partidas de Sueca. 
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Outros: 

Realização de Bailaricos; Comemoração dos aniversários dos utentes; 

Actividade da Musicoterapia com utentes acamados; Atelier Conversas à Mesa; 

Debates sobre notícias dos jornais diários (mínimo duas vezes por mês); Leitura de 

poemas dos utentes; Realização das “notícias/comentários” dos utentes para a 

manutenção do “Jornal de Parede”; Recolha constante do feedback dos utentes sobre 

as actividades realizadas; Leitura de notícias em voz alta; Debate sobre “Diferenças 

entre ser pai nos dias de hoje e nos de antigamente”; Debate sobre “Eu enquanto 

neto e hoje enquanto avô”; Debates sobre variados temas dentro dos estágios de 

enfermagem. Artistas de Mãos Cheias; “Atelier Mexer é Viver”; Participação na 

campanha a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro  

 

Acção Social: Apoio Comunitário; Rendimento Social de Inserção e Programa 

Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados  

Durante o ano de 2009 o CBES Padre Tobias deu continuidade à parceria com 

o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém. Desta forma, prosseguiu com o 

trabalho desenvolvido no âmbito do Rendimento Social de Inserção e do Programa 

Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados.  

Durante o ano de 2009 acompanharam-se 16 agregados do Porto Alto 

beneficiários de RSI, através de entrevistas, visitas domiciliárias e atendimentos 

pontuais.  

No que diz respeito ao PCAAC, a instituição é receptora e mediadora na 

entrega dos alimentos à população de Samora Correia, sendo responsável pela 

recepção, armazenagem, controlo e distribuição dos alimentos.  

Uma vez que no ano de 2009 se revelou um aumento enorme de produtos, 

diligenciou-se junto da Câmara Municipal de Benavente e da Companhia das Lezírias 

no sentido de se realizar a distribuição alimentar à semelhança dos anos anteriores. 

A referida distribuição abrangeu 213 agregados familiares carenciados da freguesia 

de Samora Correia.  

A instituição presta também um serviço denominado “Apoio Comunitário” 

que consiste em dar resposta aos pedidos por parte de várias entidades locais 

(Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Escolas, CPCJ, etc.) no sentido de se apoiar 
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indivíduos e/ou famílias da comunidade com poucos recursos, ao nível da higiene e 

alimentação.  

Durante o ano de 2009 surgiu a possibilidade de um protocolo com a Câmara 

Municipal de Benavente o que nos permitiu apoiar um maior número de pessoas.  

De referir também a representação no Núcleo Local de Inserção de Benavente 

e no Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho de Benavente.  

 

Actividades de formação 

Durante o ano de 2009 levaram-se a cabo diversas sessões de 

formação/informação, algumas delas de cariz informal e não certificadas, como no 

caso das desenvolvidas por técnicos da instituição e por estagiários de enfermagem, 

outras de conteúdo mais formal ministradas por formadores certificados pelas 

empresas Nersant e MPV Consultores. 

Estas últimas foram desenvolvidas em cinco diferentes temáticas e 

abrangeram um total de 41 colaboradores, repartidos da seguinte forma: 

 Sistema de Gestão da Qualidade – 5 formandos;  

 Qualidade e aspectos Comportamentais - 2 formandos; 

 Técnicas de Socorrismo - 21 formandos; 

 Sistema HACCP – 3 formandos; 

 Auditorias de Segurança Alimentar – 10 formandos. 

 

Considerações finais  

Como considerações finais, considera-se pertinente o investimento num 

terapeuta ocupacional e num fisioterapeuta, técnicos que remanescem em falta após 

a contratação de uma técnica superior de educação social e de uma enfermeira.  

O facto de o edifício não ter a segurança e a independência necessária é 

também um factor de preocupação e de risco.  

O Centro de Dia, pela sua essência que é a da autonomia, do convívio, da 

animação, não deveria funcionar no mesmo espaço do Lar em que mais de 50% dos 

utentes é dependente.  

Tendo em conta os constrangimentos associados, propõe-se também o estudo 

da melhor forma de solucionar estes problemas, principalmente a questão da 
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segurança, de forma a poder ser feito um maior controlo das entradas e saídas da 

instituição.  

No que diz respeito ao quadro de pessoal, este encontra-se deficitário uma 

vez que dispõe de um número reduzido de auxiliares de acção directa que, em 

situações de baixas ou férias, não conseguem assegurar os serviços 

convenientemente.  

Relativamente ao apoio comunitário, torna-se um constrangimento não 

existir um espaço físico independente do edifício do Lar de Idosos, que poderia 

consistir numa sala de refeições e num balneário a funcionar com o apoio da 

instituição e de voluntários da comunidade. 
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Considerações Finais 

Convictos de que as necessidades são cada vez maiores, certos que há sempre 

mais para fazer, tendo presente que o bom é inimigo do óptimo, vivemos uma 

permanente insatisfação do que já temos, queremos ir mais sempre mais além. 

 

O Ano 2009 foi Bom. 

Fizeram-se muitas coisas. 

O Mérito, sem dúvida, é de todos os colaboradores da Instituição. Tomara que 

não faltassem os meios para que pudessem fazer ainda mais. 

Obviamente que não podemos deixar de reconhecer a importância que as 

diversas parcerias estabelecidas tiveram na nossa acção. 

Em primeiro lugar as autarquias, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 

sempre presentes, sempre disponíveis. 

Depois, num segundo lugar ex-aequo, todas as outras: a Rede Social, o 

Segurança Social, a Paróquia de Samora Correia, a Escola Superior de Enfermagem 

de Lisboa, a Universidade Sénior do Conselho de Benavente, todos os nossos 

fornecedores, habituais ou esporádicos. 

Finalmente, uma palavra muito especial de agradecimento e apreço para os 

nossos voluntários, 9 pessoas que gratuitamente se deslocam às nossas instalações 

para dar algum conforto aos utentes de Lar e Centro de Dia. Um forte Bem Hajam! 

 

Samora Correia, 09 de Abril de 2010 

 

O Conselho de Administração 
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