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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Passeio ao Santuário de Fátima e à Praia da Figueira da Foz
A Santa Casa da Misericórdia de Góis realizou, no passado
dia 24 de outubro, um passeio ao Santuário de Fátima e à Praia
da Figueira da Foz.
A viagem começou por volta das 9h30 e contou com a participação de vários utentes, colaboradoras e dirigentes da nossa
Instituição. Ao chegar a Fátima, visitaram a zona do Santuário,
onde com muita devoção e emoção assistiram ao terço que
estava a decorrer na Capelinha das Aparições.
Seguiu-se o almoço, que decorreu ao ar livre, num Parque de
Merendas do Santuário, num ambiente de convívio e partilha. Por
volta das 15h deu-se início à partida para a Praia da Figueira
da Foz, na chegada tiveram a oportunidade de passear pela
marginal e apanhar o ar fresco da maresia.
A viagem de regresso decorreu com muita animação, à chegada
a Vila Nova do Ceira era manifesta a alegria dos participantes
por terem integrado este passeio, pois decorreu de forma serena
e com muita boa disposição.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis, na pessoa da sua Presidente, Dr.ª Maria de
Lurdes Castanheira pela cedência da viatura e do motorista,
Sr. José Lopes, para a realização deste Passeio promovido
pela SCM de Góis.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no Lar de
Idosos da SCM de Góis
No passado dia 16 de outubro comemorámos o Dia Mundial
da Alimentação, no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Góis.
Desde 1981, em mais de 150 países, se comemora esta
efeméride, com o intuito de alertar e consciencializar a opinião
pública para questões relacionadas com a alimentação.
No nosso Lar, não deixámos a data passar despercebida e
decidimos meter mãos à obra, reunidos em grupo os utentes de
ERPI e Centro de Dia construíram uma Roda dos Alimentos e um
Calendário representativo da sazonalidade de alguns alimentos.
Esta iniciativa foi dinamizada pela Dr.ª Joana Tomás, estagiária
de Nutrição da nossa Instituição e teve como objetivo principal
sensibilizar a nossa população sénior, e não só, para a importância de ter uma alimentação completa, variada e equilibrada.
Relógio da Capela da Misericórdia de Góis
A nossa Capela da Misericórdia é de estilo barroco, orientada numa planta longitudinal, é formada por uma nave única e
capela-mor semicircular. Com uma fachada atípica, não muito
comum nos tempos religiosos da Irmandade, tem na sua fachada
central a porta em verga de arco perfeito encimada pelo brasão
da Misericórdia.
É um edifício do século XIX com uma tribuna lateral, cujas
imagens são de Santa Rita talhada em madeira, que remota ao
século XVI, e ainda Nossa Senhora da Conceição, do século
XVIII. Sabe-se que em 1967 se iniciaram as obras para se
colocar o Relógio, onde ainda hoje se encontra, obras que se
prolongaram até ao ano de 1887.
O Relógio é do ano de 1865 e necessita de corda diária para
funcionar, esta dura para aproximadamente 27 horas. Durante a
semana é o colaborador da nossa Instituição, Sr. José Alfredo
Carvalho que está responsável de dar corda ao relógio, ao fim
de semana, feriados e ausências do colaborador, é o Sr. Alfredo
Simões, Vogal da Mesa Administrativa, que há vários anos tem
esta função. Na ausência de ambos quem assegura dar corda ao
relógio é o Sr. José Pascoal, Suplente da Mesa Administrativa.
Em conversa com o Sr. Alfredo Simões, este explicou o funcionamento do relógio com mais de 150 anos, “o relógio trabalha
com dois tambores em madeira, as cordas são de cabo de aço
e cada uma delas trabalha com um peso em cimento (com cerca
de 40Kg), o tampor dos minutos é metálico e trabalha com um
peso de cerca de 15Kg. No interior da capela existe um alçapão que dá acesso subterrâneo aos pesos do relógio”. Referiu,
ainda, que “o relógio durante estes anos todos necessitou de
reparações, algumas delas foram realizadas pela empresa Irmãos
Bandeira de Góis”.
A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a todos que se
tem disponibilizado e empenhado no sentido de contribuir para o
funcionamento diário do relógio, particularmente, ao Sr. Alfredo
Simões, que manifesta enorme entusiasmo por realizar esta tarefa.
Este relógio desempenha um importante papel no quotidiano
Goiense, masca o tempo, transmite a informação horária través
de sinais sonoros e para os mais vividos é uma companhia.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
Sem fluxo de eletrões
Einstein não sabia
Daquilo que concluía
Qual seria o seu valor
Sua mulher avaliava
Pelo tempo que usava
Ele julgava ser horror
Julgando ser um favor
Ia sempre com tremor
Oferecer ao fabricante
Certa vez se esqueceu
Do valor que a mulher deu
E disse dê-me o bastante

Utentes, Dirigentes e Colaboradoras da SCM de Góis na Praia da Figueira da Foz

Utentes da SCM de Góis junto à Capelinha das Aparições em Fátima

Passeio da SCM de Góis à Praia da Figueira da Foz

Almoço convívio no Parque de Merendas no Santuário de Fátima

Utentes da SCM de Góis na construção de uma Roda
dos Alimentos, no Dia Mundial da Alimentação

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no
Lar de Idosos da SCM de Góis
Perante o seu deslumbrante
Desculpa lhe foi pedida
Mas recordou num instante
Ser dez vezes o que diria
O fabricante nem sabia
Perante o que valeria
Forma de se desculpar
E pediu-lhe um momento
Para dar o orçamento
Ia aos sócios mostrar
Einstein sem falar
Viu por mais dez multiplicar
Aceitando normalmente
Ao receber tal valor
Saiu sentindo a dor
Registando em sua mente
Nunca mais ir pedir
Pra não ficarem a rir
Por eu ser tão inocente
Deu música a muita gente
Até o cão ficou contente
Ao sentir não estar presente

Mas ser a voz do seu dono
Nascia o gramofone
Qual seja um ciclone
Espalhou música e adorno

Edison foi recordado
As lâmpadas foram usadas
Pépio era comentado
Por ideias avançadas
As respostas eram dadas
Para os fazer pensar
Petróleo e chaminés poupadas
É bastante e a sobejar
Isto para não falar na sua qualidade
E melhor comodidade
Sem candeeiros levar
Vento não irá faltar
As torres com ventoinhas
Lá estão para provar
O Pépio que deu voltinhas
E da mente lhe saiu
Quanto mais tarde se viu
Elas lá estão a rodar
Quem o ousou condenar
Não viu as suas razões
Hoje não se pode passar
Sem fluxo de eletrões

Recordo estar com sono
Até ao oitavo ou nono
LAR, VNC, 23 de outubro 2018
E veio a telefonia
Ernesto Rosa
Gramofone era usado
Quando o disco desejado
Entrevista com…
De outro modo não havia
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
Mas foi uma alegria
Quando o rádio foi comprado pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
Pra carregar bateria
crianças que dele beneficiam.
Dínamo foi instalado
O vento jamais cansado
Criança- Tiago Alexandre Soares Carvalho
Naquela serra adorada
Idade – 10 anos
Era o meio usado
Bateria carregada
Gostas de frequentar o CATL?
Esticador era puxado
“Sim”.
Para o catavento mudar
Velocidade alterar
Porque?
Ou por ventura parado
continua na pág. 21
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Sr. Alfredo Simões e Sr. José Carvalho dão corda ao
Relógio da Capela da Misericórdia de Góis

Entrevista ao menino de CATL - Tiago Carvalho

Celebração do 77.º Aniversário da Sr.ª Leonilde Carvalho

Sr. Álvaro Henriques celebrou 91 anos de idade, na
companhia da sua filha e utentes

Quais são os teus objetivos para este ano letivo?
“Quero passar de ano com boas notas”.

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda
quinzena de outubro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,
social e familiar.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr. Álvaro Alves

Henriques, nascido a 15 de outubro de 1927, festejou 91 anos
de idade; a Sr.ª Leonilde da Conceição Carvalho, nascida a 24
de outubro de 1941, celebrou 77 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois

Sr. Alfredo Simões, Vogal da Mesa Administrativa da
SCM de Góis junto à maquina do Relógio
“Porque fazemos muitas atividades divertidas”.
Quais as atividades que mais gostas de participar na Sala
do CATL?
“Gosto muito dos ateliers de expressão plástica”.
“Agora estamos a fazer muitas coisas giras para o Halloween”.
Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Verde
Clube de futebol: Sporting
Comida preferida: Pizza
Programa/Canal de televisão preferido: SIC K
Animal preferido: Leão
O que queres ser quando cresceres?
“Futebolista”.

A Mesa Administrativa

