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AS NOSSAS INSTALAC~ES 

- Quartos individuais e duplos com Casa de banho 
privativa, TelevisIo, Mobilihrio ergon6mic0, Ajudas 
tkcnicas adaptadas As necessidades de cada residente e 
ainda corn possibilidade de personalizaq80 do quarto corn 
objectos pessoais. 
-Aquecimento Central 
- Biblioteca 
- Ginbio 
- Circuitos internos para passeio 
- Salas de convivio com televisiio 
- Internet 
- Salas de visitas corn televisiio 
- Patio interior totalmente acessivel 

Visite-nos e compare condiq6es! ! 

OS NOSSOS SERVICOS 
Proporcionamos estadia permanente ou temporaria a Idososl 
Grandes dependentes e /ou pessoas corn outras 
necessidades especificas, com: 

-Aconlpanhamento geral (alimentaqiio, roupa, etc ...) 
-Apoio clinico 
- AssisttnciaMedicamentosa 
- Facilidades de acesso a anhlises clinicas 
- Neurologia 
- Fisiatria de manutenqio e reabilitaqiio 
- Cabeleireira 
- Apoio Psicoterap~utico 
- Apoio a deslocaq8es ao exterior 
- Animq5o adaptada aos interesses individuais de cada 
residente. 
- Actividades diversas para estimulo de capacidades 
criativas e relacionamentos sociais, potenciadoras de bem- 
estar fisico e mental. 

Porque a Seguranqa i essencial, dispomos de: 

- Sistema de Seguranqa e Vigilincia 24h por dia de 
tecnologia mais avanqada do mercado con1 ciimaras de 
vigiliincia em todas as instalaqaes e alarrne activo. 
- Pessoal credtnciado 
- Sistema de prevenqzo anti fog0 
- Sisteinade portas de protecqio 
- Sistemas de detecgio e protecgiio de incgndio. 

Telefone: 243 940 000 Fax: 243 940 009 
Telemovel: 915 233 297 1 967 736 033 

Email: largoldenhaven@hotmail.com 
website: www.largoIdenhaven.com 



GOLDEN HAVEN 0 
LAK - A L M o s r E K  GOLDEN HAVEN 

LAR - ALMOSTER 

Situado numa zona aprazivel, corn urn espaqo 
exterior de cerca de 14000 m2 e uma kea  de 
construggo de 2500 m2, o Lar Golden Haven 
proporciona: 

Qualidade, Dignidade e Conforto 

Todo o espaqo foi pensado e adequado corn o 
rnaxirno de rigor, tendo em conta a faixa ethria corn 
que se prop6e trabalhar. 

Idosos / Grandes Dependentes / 
Outras necessidades especificas - 

I Lar Golden Haven, Lda. 
Vale do Gago - Alforzemel 
2005-1 12 Almoster 

Telefone: 243 940 000 Fax: 243 940 009 
Telemovel: 915 233 297 I 967 736 033 

Email: largoldenhaven@hotmail.com 
website: www.largoldenhaven.com I 



Sub-sector Terceira Idade 

Sector Saiide e Bem Estar 

Actividade Lar de Terceira Idade 

Nacional 
Lar de Terceira Idade, Vigilfincia 24 Horas, Plano Individual 
de Cuidados, Serviqo Medico e de Enfermagem, 
Fisioterapeuta, Neurologists, Psic610gaf Anima~So Socio- 
cultural, Apoio Gerontol6gic0, Espago Interior Climatizado, 
Cabeleireiro, Giniisio, Biblioteca, Sala de Jogos 
Implantado numa area de 14 000m2, com uma area de 

~ i - a  constru~%o de cerca de 3 000m2, cercado por um vasto jardim 
e uma area de X 000m2 de arwsres de fruto 

Descontos 10% de desconto sobre o valor da mensalidade 

Morada Vale do Gago - Alforzemel 
Codigo Postal 2005-112 Santarem 
Telefones 243940000/915233297/967736033 
E-mail larqolden haven@ hotmail.com 


