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Casa de Povo de S. Martinho das Amoreiras

Ao encontro
de
todos
Aquele que crê em Deus
nunca estará
sozin

Informa-se a
população que estão
abertas as inscrições
para a VII Noite de
Fados em S. Martinho
das Amoreiras

O que fizemos….
No dia 22 de Julho os nossos utentes estivemos presentes na Feira das Actividades
Culturais e Económicas do nosso concelho (FACECO). Esta actividade consistiu
numa visita a todos os stands existentes com os produtos regionais. Por fim também
se foi ver a exposição dos animais vivos (gado).

No dia 3 de Setembro fomos às tradicionais festas de S. Martinho das Amoreiras,
estivemos a assistir aos cantares alentejanos. O cante ouve-se e entranha-se.
Sentimo-nos completamente alentejanos quando as potentes vozes dos grupos nos
entram na alma.

A “Sardinhada da Amizade” é um evento que junta todos os idosos do concelho
institucionalizados, sendo organizada cada ano por uma instituição diferente. Este ano
o evento foi organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Odemira no dia 21 de
Setembro no Parque das Águas – Boavista dos Pinheiros. Para os nossos utentes,
eventos deste caracter conseguem atenuar as saudades das velhas amizades, dos
velhos sorrisos e saudade das coisas que se foram, e já não voltarão.

No dia 22 de Setembro o grupo de teatro “Os Piscos” estiveram nas instalações de
Apoio a Idosos a representar a seguinte peça - “A História do João Pequeno”. Onde
estiveram presentes os nossos utentes os meninos da escola de S. Martinho das
Amoreiras.

No dia 25 de Setembro fomos à feira anual de S. Martinho das Amoreiras, pois em
tempos antigos esta já foi um evento bastante “importante” tal como nos explica o
utente José Marques “Nos meus tempos de jovem a feira de S. Martinho das
Amoreiras era muito famosa, durava 3 dias. Juntava-se sempre muitas pessoas e
muitas delas vinham de longe deslocando-se nos seus próprios animais. No primeiro
dia de feira era o negócio dos porcos, cabras e as ovelhas, no segundo dia vendiamse as vacas e no terceiro dia era do desbarato, as senhoras aproveitavam este dia
para comprar tudo o que necessitavam para as suas casas.”

No dia 28

tivemos nas nossas instalacões alguns utentes da Casa do Povo de

Reliquias para em conjunto

comemoramos o Dia Mundial de Alzheimer e o Dia

Mundial do Coração. Esta actividade consistiu na organização de grupos mistos de
utentes para realização de um jogo de estimulação cognitiva. Seguidamente, assistiuse ao visionamento de um documentário sobre doenças cardiovasculares, tendo tido
lugar uma acção de sensibilização efectuada pela enfermeira da nossa instituição. De
seguinda houve um convivio entre os utentes das duas instituiçoes e por fim
lancharam todos.

No dia 30 de Setembro fomos comemorar o Dia Internacional do Idoso,( que na
realidade é dia 1 de Outubro, mas como este ano era a um sábado, ficou acordado
com as instituiçoes organizadoras se realizar logo dia 30 de Setembro). Este evento
teve como entidade organizadora, a Associação de Solidariedade Social Nossa
Senhora do Mar e a Associação de Reformados e Pensionistas da Freguesia de S.
Teotónio com o apoio do Municipio de Odemira, tendo se realizado o evento no
pavilhão da FACECO em S.Teotónio. Este certame consistiu num almoço e lanche
convivio entre os idosos institucionalizados do concelho, tendo também tido direito a
um pézinho de dança, sendo algo que lhe anima sempre o alma.

Agenda das Actividades:
Abertas à Comunidade


Noite de Fados – 8 de Outubro (necessário inscrição)
Deverá efectuar a sua inscrição nas Instalações da Unidade de Apoio a
Idosos, no Posto do CTT de S. Martinho das Amoreiras ou através do
seguinte contacto telefónico 283 920 000.



Venda da Rifa referente ao sorteio de cabaz de Natal – Mês de
Novembro e Dezembro

Actividades Internas


Vamos à feira de Castro Verde – 15 de Outubro



Comemoração do Dia Mundial da Alimentação – 18 de Outubro



Vamos Brindar ao S. Martinho – Magusto – 11 de Novembro



Comemoração do Dia Mundial da Diabetes – 14 de Novembro



Comemoração do Dia Internacional da Criatividade- 17 de Novembro



O Natal está a chegar- Preparação das decorações - 21 de Novembro a 9 de
Dezembro



Almoço de Natal – 10 de Dezembro

Gastronomia

Queijo de Natas – “Fezes”

Ingredientes:

Preparação:

250g de farinha
250g de peles do leite de cabra

Coloca-se num tacho as peles do leite

Açúcar ao gosto da pessoa

em lume brando até ferver e vai-se
tirando a gordura que acumula em
cima. Depois sempre em lume brando

Autor: Elvira Brás

junta-se a farinha e mexe-se muito
bem e por fim coloca-se o açúcar ao
gosto e mexe-se bem.

Saberes Populares
S. Martinho terra rica

O meu coração é um cravo

Tão boa gente criou

Que aquele craveiro me deu

Deixas-te os abalar

Muita gente tem inveja

Nunca mais ninguém voltou

Do melhor cravo ser eu

Os teus orçamentos
Para um bairro construir

Autor: Maria Antónia

Ficaram aqui bem perto
Nunca mais tornaram a vir
Tanta casa para cair
Ninguém as vai amanhar
S. Martinho no Deserto
O que isto havia de chegar

Menina por ser bonita
Não cuide que mais merece
Quanto mais linda é a rosa
Mais depressa desvanece

Autor: José Guerreiro
Autor: Margarida Ferreira
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