De arquitectura funcional possui quartos duplos e
individuais, decorados com mobiliário geriátrico.
Dispondo de onze camas adaptadas às exigências de
pessoas com distintos graus de dependência (camas
do tipo hospitalar, com grades e colchões antiescaras).

Equipa Técnica
Proprietária
Prof. Rosa da Conceição Barbosa
Directora Técnica
Dr.ª Liliana Vilas Boas

O Aconchego da Rosinha proporciona aos
seus utentes uma alimentação equilibrada,
adaptada
às
suas
necessidades,
nomeadamente:
 Dieta geral
 Dieta mole
 Dieta para diabéticos
 Dieta por sonda naso-gástrica
 Outra prescrita pelo médico

Médico
Dr. António Serrano
Enfermeira
Enf.ª Catarina Moreira
Animadora Sociocultural
Sandra Novais
………………………

O
Lar
pretende,
também,
proporcionar
momentos de lazer, através de actividades de
Animação
Sociocultural,
apelando
à
participação de todos. Tais como:
 Trabalhos manuais
 Passeios ao exterior
 Visionamento de filmes
 Clube de leitura
 Actividades de estimulação cognitiva

Alvará da Segurança Social
18/2010
………………………
Horário de Visitas
Todos os dias das 10h às 19h
………………………
Preçário
Sob consulta!

Dispõe de assistência médica e serviço de
enfermagem.
Além
disso,
garante
transporte
e
acompanhamento dos utentes a consultas,
exames e análises clínicas ao exterior.

Venha visitar-nos!

Para os Menos Jovens

Localização

O Aconchego da Rosinha – Lar de Terceira
Idade visa responder a todos aqueles que, com o
passar da idade, vêem já a sua autonomia limitada e
necessitam de cuidados especiais. Ou, simplesmente,
necessitam de um lar onde se sintam protegidos,
acompanhados, amparados e onde todas as suas
necessidades sejam suprimidas.
Sabendo que muitos idosos demonstram algumas
fragilidades,

se

sentem

socialmente

excluídos,

afectivamente carentes e com problemas de solidão,
o

Lar

pretende

responsável,

com

actuar
uma

de

forma

postura

rigorosa
assente

e
na

afectividade e no profissionalismo, com o objectivo
de promover a segurança e o bem-estar físico,
psicológico e social dos seus utentes, personalizando
ao máximo os serviços prestados.

Aconchego da Rosinha – Lar
de Terceira Idade
Rua António Simões, 389
4425 Pedrouços Maia

Tel./Fax. 229028283
Tel. 938527388/ 963017454
http://aconchegodarosinha.pt.vu

Serviço personalizado prestado
24 horas por dia,
365 dias por ano ,com rigor e empenho.

