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 Pequenos gestos podem ter um grande impacto na vida dos idosos, e a pensar nesta condição, o Espaço Sénior  

aproveitou o bom tempo que se tem feito sentir e organizou um Piquenique no Lago dos Patos em Gondarém, com os seus 

utentes.  Estava uma tarde com temperaturas muito agradáveis, onde os utentes tiveram a possibilidade de apreciar as 

brincadeiras dos patinhos que se encontram em cativeiro, foram  recordando e sentindo saudade do tempo em  que cria-

vam animais para se sustentarem. A tarde esteve muito animada, com a realização de alguns jogos entre os utentes. Reto-

mar o contato com a natureza, desfrutar dos passarinhos e comer os “majestosos manjares” preparados pela funcionária  

Maria José, deixou toda a gente satisfeita e  com vontade de repetir a atividade. Criar este ambiente de confraternização e 

lazer que é muito saudável para a mente e para o espirito, é um dos objetivos diários do Centro de Dia. 
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 Para a comemoração da época pascal, foi realizada no passado dia 10 de Abril, no âmbito  do grupo “Dar vida aos 

anos” uma visita ao Santuário de Sta. Luzia, em Viana do Castelo. 

Esta visita contou com a celebração de uma missa Pascal, celebrada pelo Padre Jorge, onde cada instituição foi convidada  

a oferecer um símbolo religioso no momento do ofertório. O Ofertório consiste na parte da Missa, após a  Oração dos Fiéis, 

em que o Pão e o Vinho, e outras oferendas, bem como a coleta da Comunidade, são apresentados sobre o altar pelo 

sacerdote celebrante e que hão- de ser transformados no Corpo e Sangue de Cristo. Os utentes do Espaço Sénior resolve-

ram oferecer um pão como símbolo da vida.  Depois de almoço os utentes ainda tiveram  a possibilidade de passearem 

pelas  ruas e ruelas do centro histórico da cidade, um dos mais belos e conservados do País, apreciando as belas fachadas , 

quer pelos fantásticos painéis de azulejos  que caraterizam a história da arquitetura em Portugal. O grupo visitou a fachada 

da igreja Matriz , os Antigos Paços do Concelho, a quinhentista Casa da Misericórdia e o Chafariz. No fim da tarde os uten-

tes foram agraciados com uma bola de Berlim, oferecida pela famosa  pastelaria “O Natário”. 
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 Para que a tradição das Maias se mantenha, os utentes do Espaço Sénior de Gondarém  desde cedo começaram a 

trabalhar nesta atividade, para que estivesse tudo terminado na data prevista. Entre todos, reuniram-se as flores que os 

idosos recolheram dos seus jardins e as giestas que os colaboradores apanharam.  Para que esta atividade se tornasse ain-

da mais divertida, na altura de elaborar as Maias colocaram-se músicas tradicionais portuguesas. Entre cantorias e teste-

munhos de histórias da sua juventude, os utentes com a ajuda da voluntária Maria José Coimbra elaboraram  três coroas de 

flores e giesta amarela para serem colocadas na madrugada do dia 1 de Maio. Assim, uma coroa ficou exposta  na porta do 

Espaço Sénior de Gondarém, uma outra na porta da Junta de Freguesia de Gondarém e a última foi entregue na Câmara 

Municipal, para que fosse exposta nos Edifícios Públicos do centro histórico de Vila Nova de Cerveira, como acontece em 

anos anteriores. 

 

  


