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Jantar de Reis – Confraternização entre Dirigentes e Co-
laboradoras da SCM de Góis

No passado  dia 10 de janeiro, como já tem sido tradição 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, realizou-se o jantar de 
Reis, entre dirigentes, colaboradoras e voluntárias nas instalações 
do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira.

Estiveram presentes neste jantar os elementos dos Corpos 
Sociais da SCM de Góis cessantes e os recém-eleitos, no 
passado dia 27 de dezembro de 2016.

No momento dos discursos, o Sr. José Serra, Provedor, 
cumprimentou todos os presentes, em especial todas as cola-
boradoras presentes no jantar. Apresentou um balanço positivo 
em relação ao ano de 2016 e anunciou que a tomada de posse 
dos recém-eleitos, para o quadriénio 2017-2020 está marcada 
para o próximo dia 23 de janeiro, às 17h30, em Góis.  

O Sr. Provedor expressou vários agradecimentos, nomeada-
mente, ao Município de Góis, Junta de Freguesia de Góis e à 
Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, e um agradecimento 
especial às colaboradoras que estiveram presentes no jantar. 
Aproveitou ainda o momento para ler uma bonita mensagem 
deixada pelo Arq.º Ricardo Ventura, recém-eleito, Vice-Provedor, 
da Santa Casa, que por motivos pessoais não conseguiu estar 
presente, neste agradável convívio. 

Finalizou o seu discurso, com votos de um bom ano de 2017, 
com muita saúde e paz. 

O Dr. Eduardo Miguel Ventura, Presidente cessante do Conse-
lho Fiscal da SCM de Góis saudou todos os presentes e afirmou 
“foi uma honra ter no meu currículo ter pertencido ao Corpos 
Sociais desta Instituição”, felicitou o Sr. José Serra, Provedor e 
toda a sua equipa por toda a determinação e empenho. 

Concluiu, com votos de um excelente ano, tanto a nível pro-
fissional como pessoais. 

O momento dedicado às intervenções terminou com palavras 
da Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade, de 
Presidente do Município de Góis e Presidente da Assembleia 
Geral da SCM de Góis, começando por saudar todos os pre-
sentes e proferiu que é sempre um gosto associar-me a este 
tipo de confraternização.  

Congratula-se por continuar a pertencer aos Corpos Sociais 
da nossa Instituição, agradeceu o voto de confiança, ao Sr. 
Provedor, pelo convite. Terminou o seu discurso, enaltecendo 
o trabalho de toda a equipa da SCM de Góis, desejando um 
bom ano de 2017, com os maiores sucessos. 

Posteriormente foram entregues os Certificados às Colaborado-
ras, Cidália Jorge (Encarregada de Setor), Cidália Lopes, Cidália 
Barata, Filomena Tomé, Filomena Ferreira (Ajudantes de Lar e 
Centro de Dia) que participaram na Formação Interna.

A Formação Interna decorreu de 10 de novembro de 2015 a 7 
de julho de 2016, com um total de 11.30, onde foram abordados 
os seguintes temas: “Deontologia/Etica e Direitos Pessoa Humana/
Morte e Luto”; “A Importância do Afeto no Relacionamento e nos 
Cuidados ao Idoso”; “Gestão Interna e Comunicação”; “A Atuação 
da Fisioterapia na Manutenção e Promoção do Envelhecimento 
Ativo”;“A Importância da Psicologia Clínica num Lar”; “Cuidados 
Básicos de Enfermagem”, a Formação foi dinamizada pela equipa 
técnica da Instituição, nomeadamente, Dr.ª Sandra David, Dr.ª 
Dalila Neves, Dr.ª Ana Rodrigues, Dr.ª Adriana Pinto, Dr.ª Fátima 
Rodrigues, Enf.ª Tânia Ângelo e Enf.ª Sónia Martins.  

De momento, esta a decorrer nova Formação Interna para 
outras colaboradoras da SCM de Góis. 

Após o jantar, os elementos dos Corpos Sociais da Santa 
Casa ofereceram um Bolo-Rei e um azulejo com o símbolo da 
nossa Instituição a cada colaborador da Instituição. Os Bolos 
foram adquiridos e oferecidos à SCM de Góis por alguns dos 
nossos fornecedores. 

A Mesa Administrativa agradece a todos os seus fornecedores, 
que possibilitaram a referida oferta a todos os presentes.

No final deste convívio, ficou a intenção que actos semelhan-
tes se devem repetir, não só nesta época, mas ao longo de 
cada ano, como forma de aumentar a confraternização entre 
colaboradoras, voluntárias e dirigentes. 

Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos 
No passado de 6 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis realizou mais uma atividade no Lar de Idosos, em Vila 
Nova do Ceira, desta feita a efeméride “Os Reis”. 

O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em 
que Jesus Cristo, recém-nascido recebera a visita dos três Reis 
Magos (Gaspar, Belchior e Baltasar). Deram-lhe ouro, incenso e 
mirra. Em Portugal nesta altura cantam-se as Janeiras, come-se 
bolo-rei e as crianças representam a história dos Reis Magos. 

Este dia começou com um atelier de culinária, os nossos 
utentes de Lar e Centro de Dia, meteram “mãos à massa” e 
confeccionaram um Bolo Rainha. Durante a confecção foram 
várias as histórias partilhadas, sobre a época natalícia, quais 
os costumes e tradições. 

A comemoração prosseguiu animada, com a coordenação da 
nossa voluntária Sr.ª Carla Silva, foram vários os temas cantados 
pelos nossos utentes, alusivos a este dia de Reis. 

Esta foi, mais uma, atividade dinamizada de forma, a promover 
o convívio e comunicação entre os utentes, assim como, criar 
um momento de reavivar tradições de outrora.  

Atividades Semanais no Lar de Idosos da SCM de Góis

Atelier de Música
Todas as quartas-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 oportuni-
dade 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 musicas, assim como, 

tem como objetivo, trabalhar a interacção, a comunicação, libertar 
tensões e emoções. 

A música permite alegrar um pouco mais a vida dos nossos 
queridos idosos, incentivando-os para a interacção em grupo, o 
convívio e o enriquecimento da cultura de cada um. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece, reconhecida-
mente, à voluntaria que dinamiza este atelier, pois só é possível 
a sua realização graças à sua disponibilidade e dedicação. 

Atelier de Estimulação da Linguagem 
Todas as sextas-feiras de manhã, a estagiária de Terapia da 

Fala, Dr.ª Inês Chaves realiza um atelier de Estimulação da 
Linguagem. 

No Atelier de Estimulação de Linguagem são desenvolvidos 
vários jogos tais como: descobrir a profissão, descobrir a função 
de objectos, associação de imagens, evocação e reconhecimento 
de palavras, compreensão de ordens, praxia ideativa, orienta-
ção, recordação de instruções, capacidade e compreensão da 
linguagem oral, entre outros.

Os principais objetivos da Estimulação Cognitiva da Lingua-
gem são desenvolver as funções do cérebro como a atenção 
e memória, favorecer o acesso ao léxico, melhorar o raciocínio 
lógico, e facilitar a capacidade comunicativa. 

Assim, poderemos aumentar a qualidade de vida e o bem-
estar do idoso e promover a sua socialização no meio em que 
se encontra.

Atividades de Tempos Livres – Férias de Natal 
Durante as férias de natal foram várias as atividades dina-

mizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, de forma 
a proporcionar umas animadas e divertidas férias às crianças 
inscritas no CATL da nossa Instituição. De entres as várias ativi-
dades internas dinamizadas, destacamos o atelier de mobilidade, 
a sessão de estimulação da linguagem, o atelier de nutrição e 
o atelier de música. 

No passado dia 29 de dezembro, as nossas crianças, foram 
passear até Coimbra, a primeira paragem foi no Alma Shop-
ping para assistirem ao filme “Cantar”, no qual um empolgado 
coala chamado Buster decide criar uma competição de canto 
para aumentar os rendimentos do seu antigo teatro. A disputa 
movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos 
talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e 
100 mil dólares de prémio. Um filme muito divertido, que captou 
a atenção dos mais pequenos. 

Após o filme rumaram até ao Parque Verde, onde usufruíram 
de um belo piquenique e de muita brincadeira, no parque de 
diversões daquele local.

Todas estas atividades proporcionaram às nossas crianças 
umas divertidas e animadas férias de Natal.

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 primeira 
quinzena de janeiro de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece à Sr.ª 

Fernanda Brito, a oferta de um frigorífico, uma televisão e um 
aquecedor. 

Mais agradece, a um anónimo, residente na Freguesia de Vila 
do Ceira, a oferta de 14,500 Kg de laranjas. 

O Nosso Bem-Haja a todos pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 
quinzena do mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar 
pessoal, social e familiar. 

Sr. José Serra, Provedor, da SCM de Góis no uso da 
palavra durante o Jantar de Reis

Membros dos Corpos Sociais da SCM De Góis no 
Jantar de Confraternização

Colaboradoras da SCM de Góis no Jantar de Reis 

Sr. José Serra, Provedor com o grupo de Voluntárias 
da SCM de Góis

Formandas/ Colaboradoras que receberam os certifica-
dos da Formação Interna, durante o Jantar de Reis

Utentes da SCM de Góis na confecção de um Bolo-
Rainha

Comemoração do Dia de Reis - Atelier de Música
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Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço 
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira:

a Sr.ª Natália Figueiredo Manuel, nascida a 4 de janeiro de 
1936, celebrou 81 anos de idade; Sr.ª Alexandrina Vicente Santos 
Brás, nascida a 5 de janeiro de 1944, celebrou 73 anos; Sr. Acácio 
Simões Ventura, nascido a 10 de janeiro de 1926, festejou 91 
anos de idade; Sr.ª Ana Maria Jesus Antunes, nascida a 12 de 
janeiro de 1953, celebrou 64 anos; Sr.ª Maria Barata Rodrigues, 
nascida a 12 de janeiro de 1924, festejou 93 anos. 

Óbitos de Utentes da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais 
sentidas condolências à família do Sr. Mário Costa Serôdio, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de dezembro de 2016. 

O utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, desde o dia 29 
de novembro de 2010.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente, 
o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condo-
lências à família do Sr. Fernando Ramos, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 10 de janeiro de 2017. O utente integrava a 
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas da SCM de Góis, desde o dia 30 de janeiro de 2013.

A Mesa Administrativa 

Sessão de Estimulação da Linguagem - Atividade rea-
lizada no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira

Aniversário da Sr.ª Natália Manuel, acompanhada por 
familiares 

Sr. Acácio Ventura festejou 91 anos de idade

Crianças do CATL junto à carrinha da SCM de Góis - 
Passeio à cidade de Coimbra

Sr.ª Alexandrina Brás celebrou 73 Primaveras, acom-
panhada pelo seu marido

CATL da SCM de Góis no Parque Verde, junto ao Rio 
Mondego

Aniversário da Sr.ª Ana Antunes, celebrou 64 anos 
Primaveras

Sr.ª Maria Rodrigues festejou 94 anos, acompanhada 
pelo seu marido, Sr. António Bandeira


