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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos
da SCM de Góis
E porque o Amor é sempre um bom motivo para celebrar,
no passado dia 14 de fevereiro a Santa Casa da Misericórdia
de Góis assinalou o Dia dos Namorados (São Valentim), com a
realização de algumas atividades.
O dia começou com um atelier de doçaria, onde os nossos utentes
de Lar e Centro de Dia, meteram “mãos à massa” e confecionaram
umas deliciosas bolachas de aveia e gengibre, em forma de coração.
Os ingredientes utilizados para a confeção das bolachas foram:
240 g miolo de amêndoa, 600 g flocos de aveia, 150 g de mel,
100 g açúcar, 4 colheres (café) canela em pó, 4 colheres (café)
gengibre em pó, 1 colher (café) noz-moscada, 2 ovos, 8 colheres
(sopa) açúcar em pó e 4 colheres (sopa) sumo de limão. Modo
de preparação: 1-Torrar ligeiramente a amêndoa numa frigideira
antiaderente; 2–Colocar num robot de cozinha e triturar até obter
uma pasta com a consistência de manteiga; 3–Colocar todos os
ingredientes numa taça e misturar bem com as mãos; 4–Pré-aquecer
o forno a 180º C.; 5–Esticar a massa dentro de duas folhas de
papel vegetal com a ajuda do rolo; 6–Cortar com cortadores em
forma de coração ou outros e dispor as bolachas em tabuleiros
forrados com papel vegetal. Levar ao forno 12 minutos; 7–Retirar
do forno e, com a ajuda de uma espátula, levantar ligeiramente as
bolachas. Com um espeto de madeira fazer um buraco em cada
uma delas. Deixar arrefecer por completo; 8–Numa taça misturar
o açúcar em pó com o sumo de limão; 9–Colocar a mistura num
saco de plástico e cortar uma ponta muito pequena; 10–Decorar
a gosto com a cobertura e deixar secar muito bem.
Na parte da tarde, os vários casais da nossa Instituição, tiveram a oportunidade de lanchar a dois. Durante o lanche, foram
várias a vezes que os nossos utentes tiveram a possibilidade
de posar para uma fotografia romântica.
Este foi um dia repleto de carinho, afetos e muita partilha
de amor.
Utentes da SCM de Góis visitam o Museu da Água e o
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
No passado dia 2 de fevereiro alguns utentes das várias respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram
a oportunidade de visitar o Museu da Água e o Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha.
Esta foi uma iniciativa promovida pelo Município de Góis, uma
atividade de educação ambiental, no âmbito da obtenção do
galardão Bandeira Azul atribuído às praias fluviais da Peneda e
Canaveias, com o intuito de sensibilizar para o Tema deste ano
do Programa Bandeira Azul: “Do Rio ao Mar sem Lixo”.
Este passeio começou com uma visita ao Museu da Água
de Coimbra, onde os nossos utentes tiveram a oportunidade de
conhecer o museu, assistir a uma experiência “Purificação da
Água” e a uma exposição de pintura e cerâmica “O mundo de
Carla”, que estava patente no Museu.
Durante a tarde ocorreu uma visita guiada ao Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha, onde visitámos as ruínas, exposição de
espólio arqueológico conventual e visualizámos um filme sobre
a história do Mosteiro.
Este passeio foi sem dúvida, rico em descobertas, conhecimento
e confraternização.
A Mesa Administrativa da nossa Instituição agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis pelo convite, assim como, à Junta
de Freguesia de Góis e à Junta de Freguesia de Vila Nova do
Ceira que contribuíram para a realização desta iniciativa/atividade.
Ao chegar ao Lar da nossa Instituição o nosso utente de ERPI,
Sr. Ernesto Rosa “passou para o papel” o seu sentimento após
este bonito passeio.
Ela é Santa e Feliz

Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos
da SCM de Góis
Sr.ª Rosa Carvalho e Sr. Luiz Carvalho no Dia dos
Namorados

Casal Sr.ª Ilda e Sr. Ernesto durante o Lanche Romântico promovido pela SCM de Góis

Atelier de Doçaria alusivo ao Dia de São Valentim

Crianças do CATL da SCM de Góis no Dia dos Namorados/Dia dos Afetos

Rainha Dona Isabel
Santa pelo grande papel
Ao tempo atribuído
Uma Santa realmente
Apoiava muita gente
Zelava o desprotegido
Assombrada pelo marido
Ele tinha outro sentido
Voltado para as sementeiras
Por isso o lavrador
As rosas foram horror
Não plantava roseiras
Ela protegia as freiras
Ele tinha outras maneiras
E não a julgava Santa
Por isso a lenda diz
Quanto o Rei D. Dinis
Ao ver as rosas se espanta
A pressão seria tanta
Sua mente a faz atriz
Preparou-lhe aboiz
Aquele já mais se levanta
Ela é Santa e Feliz
Utentes da SCM de Góis participam no Atelier “O que é o Amor
para nós…” e na Hora do Conto, alusiva ao Dia dos Namorados
No passado dia 22 de fevereiro, alguns dos nossos utentes
de ERPI, Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia
de Góis tiveram a oportunidade de participar no Atelier “O que
é o Amor para nós” e na Hora do Conto, ambas as atividades
alusivas ao Dia dos Namorados, foram dinamizadas pela Biblioteca Municipal de Góis.
Durante o atelier os nossos utentes escreveram em corações
vermelhos o que para eles é o Amor e na Hora do Conto leram
o livro “O Amor o que é”, no qual os nossos utentes salientaram
algumas passagens do livro e individualmente cada um deu a

Utentes da SCM de Góis na visita ao Museu da Água
em Coimbra

Visita ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Utentes da SCM de Góis na visita ao Museu da Água
em Coimbra
sua opinião, se concordavam ou não com as afirmações.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis por continuar a realizar este tipo de atividades/
iniciativas.
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Por estar sempre presente
De cor e salteado
Sabe bem na tabuada
O resto se decorado
Não se avança mais nada
Para ficar arrumada
A matéria que estudamos
Após ser interpretada
Esquecemos e arrumamos
E quando conta nos damos
Elas saem sem pensar
São tantas que carregamos
Sem peso nos carregar
A tanto ouvimos chamar
Cultura ou remanescente
É usado sem pensar
De uma forma indiferente

Ocorre naturalmente
Sem neurónios castigar
Conforme o tema bailar
Salta-nos a componente
Para na dança entrar
Por estar sempre presente
25 de fevereiro 2019
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que
pretende dar a conhecer um
pouco da história dos nossos

Utentes da SCM de Góis na atividade dinamizada pela
Biblioteca Municipal de Góis
utentes, das valências de ERPI, Centros de Dia e SAD de Vila
Nova do Ceira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista
com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Manuel Lopes Rossa
Naturalidade: Idanha-a-Nova
Idade: 81 anos
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou aqui há pouco tempo…”.
“Vim para cá devido aos meus vários problemas de saúde”.
continua na pág. 19
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95.º Aniversário do Sr. António Neves
Entrevista ao utente Sr. Manuel Rossa
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, gosto muito de ir à Fisioterapia e participar em atividades
que estimulem o nosso cérebro”.
“Para me distrair gosto muito de estar no Facebook e de
assistir a filmes”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“Muito bem”.
“Dou-me bem com todos/as”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“Os 36 anos de serviço Militar, passei por quase todos os
quartéis do nosso País”.
“O dia do meu casamento com a minha finada mulher”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Adorava fazer um cruzeiro”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos
quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em
bens alimentares e/ou em bens materiais, durante a segunda
quinzena de fevereiro de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salva-

Sr.ª Emília Santos festejou 86 anos de idade, acompanhada pela sua filha e genro
guardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 4
dúzias de ovos, residente na Freguesia de Góis.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena
do mês de fevereiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,
social e familiar.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Emília Prazeres Pereira Santos, nascida a 13 de fevereiro de 1933, celebrou 86 anos de idade; a Sr.ª Elvira do Céu Soares das Neves,
nascida a 13 de fevereiro de 1935, festejou 84 anos de idade;
o Sr. António Martins das Neves, nascido a 18 de fevereiro de
1924, celebrou 95 anos; a Sr.ª Elvira Duarte Garcia Fernandes,
nascida a 24 de fevereiro de 1938, celebrou 81 anos de idade.
Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
expressa o seu voto de pesar e apresenta as mais sentidas
condolências aos familiares da Sr.ª Ludovina Luz Olivença (86
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de fevereiro 2019.
A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 15 de junho de 2007.
A mesa administrativa

Sr.ª Elvira Neves celebrou 84 Primaveras

Sr.ª Elvira Fernandes festejou 81 anos, na companhia
da sua família

