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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Eucaristia na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 11 de outubro, o Exmo. Vigário Pedro Miranda,
celebrou uma Eucaristia, na Capela do Lar de Idosos da Santa
Casa da Misericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Foi uma cerimónia muito bonita, era observável a felicidade dos
nossos utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD ao escutarem a
palavra de Deus.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, congratula-se por promover este tipo de
atividades, que vão ao encontro dos desejos dos utentes e que
fazem questão de participar assiduamente e agradece, reconhecidamente, a disponibilidade do Exmo. Sr. Vigário Pedro Miranda.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no Lar de
Idosos da SCM de Góis
Desde 1981, todos os anos, a 16 de outubro, comemora-se o
Dia Mundial da Alimentação, em cerca de 150 países. Foi neste
mesmo dia, em 1945 que foi fundada a Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que tinha como
missão elevar os padrões de vida e nutricionais.
A comemoração desta data revela-se importante como meio
de consciencialização para questões globais relacionadas com
a alimentação e nutrição (desnutrição, fome, sobrenutrição, obesidade, etc…)
Como já vem sendo hábito, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis assinalou esta data, com a organização de uma atividade
de culinária, na qual algumas das nossas utentes e a nutricionista da Instituição reuniram-se à volta da mesa e colocaram as
mãos na massa.
Desta tarde de culinária saíram, não só, umas barritas de
cereais, nutritivas e aconchegantes, como uns bolinhos de cocô,
mais saudáveis, que permitiram a rentabilização de recursos, tal
como deve ser, não só neste dia, mas em todos os dias do ano.
Desta forma, aproveitaram-se as gemas dos ovos que não foram
utilizadas nas barritas de cereais e possibilitou-se aos utentes,
com maior dificuldade de mastigação, usufruírem de um lanche
igualmente saboroso e “especial”.
Ficam aqui as nossas receitas deliciosas:
Barritas de Cereais de Banana e Aveia
Ingredientes: 2 chávenas de aveia em flocos; 2 claras; 1 chávena de uvas-passas ou outras frutas secas; 1 colher de sopa de
linhaça ou outras sementes; 1 banana; 2 colheres de sopa de mel.
Preparação: Corte a banana em rodelas. Coloque a aveia, as
uvas-passas e a linhaça numa taça. Junte as claras e o mel e
misture. Junte este preparado às sementes e envolva. Coloque
num tabuleiro, pressione bem, de forma a prensar todos os ingredientes. Corte as barritas antes de irem ao forno. Cozinhe, a
180ºC, aproximadamente 20 minutos. Deixe arrefecer, antes de
retirá-las do tabuleiro.
NOTA: Para armazenar, o mais indicado será guardá-las em
recipientes de vidro.
Bolinhas de côco
Ingredientes: 125g de cocô ralado; 50g de açúcar mascavado;
3 c. sopa de mel; 2 gemas + 3 ovos inteiros.
Preparação: Juntar o açúcar mascavado e o cocô. Abrir uma
cova no meio e adicionar o mel e os ovos. Misturar. Formar pequenas bolinhas e colocar em formas de papel. Levar ao forno
a 180ºC, durante 15 minutos.
Utentes da SCM de Góis na atividade “Chá de Letras e
Escrita com Livros – Encontro de Leitura“
No passado dia 24 de outubro, alguns dos utentes de ERPI,
SAD e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
participaram numa atividade “Chá de Letras e Escrita com Livros –
Encontro de Leitores”, promovida pela Biblioteca Municipal de Góis.
Neste primeiro encontro, a tertúlia incidiu no jornal “O VARZEENSE”. Os nossos utentes tiveram a oportunidade de falar
sobre um jornal que tão bem conhecem.
Este encontro de leitores foi acompanhado de chá e de um
delicioso bolo.
No final da atividade os utentes demostraram entusiasmo e
vontade em participar em próximas iniciativas semelhantes.
Voluntariado na SCM de Góis - Atelier de Música
Desde outubro de 2016, que todas as sextas-feiras à tarde, a
voluntária Carla Silva, dinamiza um atelier de música, na Sala de
Estar do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
em Vila Nova do Ceira.
Neste atelier de música, os nossos utentes têm a oportunidade
de cantar e tocar músicas de outrora. Com este atelier pretende-se
desenvolver o ouvido musical, o sentido rítmico, o reconhecimento
e reprodução de frases músicas, assim como, tem como objetivo,
trabalhar a interação, a comunicação, libertar tensões e emoções.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, à voluntária que
dinamiza este atelier, pois só é possível a sua realização graças
à sua disponibilidade e dedicação.
SCM de Góis – Pólo de Empregabilidade no Concelho de
Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis teve a oportunidade de
integrar mais quatro colaboradoras, através de um contrato e os
outros, no âmbito das medidas do IEFP – Instituto do Emprego
e Formação Profissional.
A SCM de Góis realizou um contrato de trabalho com a Sr.ª
Andreia Henriques Dias, residente em Góis, a colaboradora irá
exercer funções de apoio ao idoso no Lar de idosos.
Relativamente, aos contratos de trabalho, no âmbito das medidas
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI e
CEI+, a Santa Casa integrou a Sr.ª Carina Isabel Neves Pires,
residente em Bordeiro, o Sr. Leonel de Jesus Simões, residente na
Póvoa de Góis e a Sr.ª Maria de Lurdes Tomé Valente, residente
na Ponte de Sótão, ambos a exercer funções no Lar de Idosos

Eucaristia celebrada pelo Sr. Vigário Pedro Miranda,
na Capela do Lar de Idosos

Utentes da SCM de Góis durante a celebração da
Eucaristia na Capela do Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no Lar
de Idosos da nossa Instituição

Atelier de Culinária - Dia Mundial da Alimentação

SCM de Góis na atividade “Chá de Letras e Escrita
com Livros - Encontro de Leitores”

Utentes da SCM de Góis na atividade promovida pela
Biblioteca Municipal de Góis

Sr.ª Carla Silva, Voluntária na SCM de Góis
da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
A nossa Instituição continua a ser um importante pólo empregador, no concelho de Góis, contribuindo assim para o bem-estar
e qualidade de vida de algumas famílias goienses.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e
pessoais.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa:
A sorte usa escolher
Quando se diz teve sorte
Não se tem noção do Norte
Para ser traçado rumo
A sorte ninguém a tem
Sorte não é de ninguém
Ela busca o aprumo
Quando não encontra sumo
Procura algures arrumo
Onde se possa instalar

Atelier de Música, dinamizado pela nossa voluntária
Sr.ª Carla Silva
Num terreno cultivado
E de razão semeado
Para efeito brotar
A monda não descorar
Regra saber controlar
Para a sorte se manter
Qualquer falha a afasta
E pode alterar a casca
Provas tem se fazer
A sorte usa escolher
LAR, VNC, 24 de outubro 2019
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
crianças que dele beneficiam.
continua na pág. 19
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Criança- Joana Sofia Martins Carvalho
Idade – 5 anos
Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.
Porquê?
“Porque fazemos muitas atividades divertidas e giras”.
Quais as atividades que mais gostas de participar na Sala
do CATL?
“Gosto muito de pintar e jogar ao Mikado”.
Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Rosa
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Pizza
Programa/Canal de televisão preferido: Bonecos do unicórnio
Animal preferido: Unicórnio
O que queres ser quando cresceres?
“Gostava de ser Professora”.
Quais são os teus objetivos para este ano letivo?
“Aprender a ler e escrever”.
Donativos

Entrevista à menina de CATL - Joana Carvalho

Sr. Carlos Barata festejou 88 anos de idade, acompanhado pelos seus familiares e utentes

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 outubro de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o anonimato
da pessoa ofertante, pela entrega de 8Kg de chuchus e 5Kg de
dióspiros, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira
O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de outubro,
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: o Sr. Carlos
Martins Barata, nascido a 12 de outubro de 1931, festejou 88
anos de idade;
o Sr. Álvaro Alves Henriques, nascido a 15 de outubro de 1927,
celebrou 92 anos de idade; a Sr.ª Leonilde da Conceição Carvalho,
nascida a 24 de outubro de 1941, festejou 78 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

Celebração do 78.º Aniversário da Sr.ª Leonilde Carvalho

