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Lar de Idosos da SCM de Góis assinala Dia Mundial da 
Diabetes

A Diabetes é a doença não transmissível com maior prevalência 
a nível mundial, tendo tendência para aumentar. Em Portugal, as 
estimativas apontam para cerca de 1 milhão de indivíduos com 
Diabetes. É uma doença crónica bastante frequente na população 
idosa, carateriza-se pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) 
no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar toda 
a glicose que os alimentos contêm. Como forma de se alertar 
e sensibilizar para esta patologia, todos os anos, no dia 14 de 
novembro, celebra-se o Dia Mundial da Diabetes.

Na Santa Casa da Misericórdia de Góis, não quisemos 
deixar passar a data em branco, por isso reunimo-nos, mais 
uma vez, à volta da mesa e a nossa Nutricionista, Dr.ª Joana 
Tomás, relembrou alguns cuidados que devemos ter, de forma 
a adotarmos um estilo de vida saudável, prevenindo, assim, o 
aparecimento da Diabetes.

Para terminar o convívio e a tarde de aprendizagem, em 
conjunto os nossos utentes meteram as “mãos na massa” e 
prepararam uma sobremesa de iogurte com maçã, nutritiva, 
saudável e com baixo teor de açúcar.

No final ficou a certeza que todos aprenderam mais um bo-
cadinho acerca da Diabetes.

Deixamos aqui esta receita saudável:

Sobremesa de Maçã com Iogurte, Noz e Canela

Ingredientes:
1 maçã;
Sumo de limão;
1 iogurte natural;
Miolo de noz picado;
Canela q.b.

Modo de preparação: 
Arranje uma maçã cortada aos gomos e depois em fatias finas. 

Junte umas gotas de sumo de limão e canela em pó. Espalhe 
por cima 1 iogurte natural seguido de 1 miolo de noz picado.

Sirva fresco.

“Reviver a tradição – Apanha da Azeitona” no Lar de 
Idosos da SCM de Góis 

Foi em ambiente de grande animação e empenho aquele que, 
no passado dia 19 de novembro, os utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis participaram na atividade agrícola “Apanha 
da Azeitona”.

Recriámos o cenário no hall da ERPI de Vila Nova do Ceira, 
os utentes sentados em círculo, retiraram as azeitonas dos 
ramos das oliveiras.

Durante a apanha, foram várias as lembranças e tradições 
partilhadas, recordando o passado de trabalho no campo, mas 
também o companheirismo, a alegria da apanha da azeitona 
que dava e continua a dar base de sustento a muitas famílias.

Com a dinamização desta atividade agrícola, pretendemos 
propiciar a confraternização entre os utentes, numa tarde muito 
alegre, rica em lembranças e memórias, terminando com a 
degustação de umas deliciosas filhós com mel.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
continuar a promover este tipo de iniciativas, que permitem 
trabalhar as reminiscências dos nossos utentes.

Término da Ação de Formação – Relacionamento Inter-
pessoal na SCM de Góis

Iniciado no dia 26 de setembro, a Ação de Formação – 
Relacionamento Interpessoal, promovida pela Associação de 
Desenvolvimento Integrado de Poiares – ADIP no Lar da SCM 
de Góis, terminou no passado dia 21 de novembro.

A referida ação de Formação teve uma carga horária de um 
total de 25 horas e envolveu a participação de 16 colaboradoras 
da Instituição, dotando-as de mais e melhores competências. 

Não só porque é importante cumprir o quadro legal da forma-
ção anual aos colaboradores, mas também porque a Instituição 
reconhece a necessidade de ter recursos humanos qualificados, 
com conhecimentos adequados à exigência das suas funções 
irão decorrer mais formações.

A última sessão de Formação culminou com um lanche de 
convívio entre a Dr.ª Sara Pinheiro, Formadora, Colaboradoras/
Formandas, Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, 
Diretora Técnica da nossa Instituição.

Em nome da Mesa da SCM de Góis, o Sr. José Serra, Prove-
dor regozija-se por incentivar os/as colaboradores/as a participar 
em Formações decisivas que conduzam na busca constante e 
permanente de uma Prestação de Cuidados de Excelência junto 
dos nossos utentes.

No final o Sr. Provedor agradeceu, reconhecidamente, à Dr.ª 
Sara Pinheiro (Formadora e Responsável pelo departamento de 
Formação da ADIP), pela dinamização desta formação.

Preparativos Natalícios na SCM de Góis
Durante o mês de novembro os utentes e crianças do CATL 

da Santa Casa da Misericórdia de Góis iniciaram os prepara-
tivos natalícios.

Começaram por construir uma árvore de natal e pintá-la. Depois 
iniciaram a construção dos adereços para a árvore: estrelas, 
meias, anjos, pai natal, etc. Estes adereços foram construídos 
com material E.V.A de diversas cores e colados na árvore.

Os nossos utentes durante o atelier de expressão plástica 
estiveram preocupados e dedicados em criar os seus próprios 
adereços natalícios, para os poderem colocar nas árvores de natal 
e outros serem oferecidos às suas famílias, como sinal de carinho 
e agradecimento das suas visitas nesta altura especial do ano.

Este é um trabalho que irá continuar durante o mês de 
dezembro.

Apelo aos Sócios/Irmãos da SCM de Góis 
A Mesa Administrativa da SCM de Góis apela a todos os 

Sócios/Irmãos desta Instituição, cujas cotas se encontram por 
regularizar, para se dirigirem aos Serviços Administrativos (no 
Largo do Pombal ou em Vila Nova do Ceira), para poderem 
efetuar o pagamento das mesmas. Podem ainda, proceder ao 
pagamento das suas cotas através de transferência bancária 
para o IBAN: PT50 003503450000011203010.

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto 
Rosa:

Aperte recomendou

Condutor muda o pneu
Apertar porcas esqueceu
Ficaram pelo caminho

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes Confeção de uma sobremesa saudável - Dia Mundial 
da Diabetes

“Reviver a tradição” - Apanha da Azeitona no Lar de 
Idosos da SCM de Góis

Sr.ª Alice Barata (utente de ERPI) durante a “Apanha 
da Azeitona”

Utentes da SCMG reviveram tradições de outrora Lanche convívio, após a atividade agrícola – “Apanha 
da Azeitona”

Término da Ação de Formação – “Relacionamento 
Interpessoal” na SCM de Góis

 Lanche convívio, no final da Ação de Formação, 
promovida pela ADIP

Crianças do CATL e utentes de Lar na preparação da 
Época Natalícia

Atelier de Gerações - construção de adereços de Natal
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Roda às tantas saltou
Junto a uma casa parou
À janela um sabidinho

Ao ver o espertinho
Amarrar com um araminho
As porcas tinha perdido
Ouve o outro à gargalhada
Como não achou piada
Disse para o divertido

Você é maluco varrido
Não me sinto ofendido
Mas parvo é que não sou
O palerma quis saber
O que queria dizer
Aquele lhe informou
Três em cada pode ser
Aperte recomendou

LAR, VNC, 26 de novembro 2019
Ernesto Rosa

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um pouco 

da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, Centros 
de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira, quinzenalmente, apresen-
taremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.

Utente: Maria dos Anjos Crespo
Naturalidade: Colmeal
Idade: 95 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Não conseguia fazer a vida de casa”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, em algumas.”
“Gosto das atividades que envolvam a agricultura”.
“Gostei muito da apanha da azeitona”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 

colaboradoras?
“Bom, gosto de cá estar”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento da minha querida filha (Eugénia)”.
“Os anos de casamento com o meu finado marido”.

O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Gostaria de voltar a andar pelo meu pé e ter saúde”.

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 novembro de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o anonimato 
da pessoa ofertante, pela entrega de 8,300Kg de nabos, residente 
na Freguesia de Góis.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu no mês de novembro, com 
votos de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Ser-
viço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria 
Piedade Ferreira, nascida a 14 de novembro de 1930, celebrou 
89 anos de idade.

 
A mesa administrativa 

Entrevista à utente de ERPI - Sr.ª M.ª dos Anjos Crespo

 Sr.ª M.ª da Piedade Ferreira festejou 89 anos de 
idade, acompanhada pelos seus familiares e utentes


