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25 de Abril Assinalado na SCM de Góis 
O 25 de abril é um dia histórico para o nosso país, é muito mais 

que as palavras de ordem, o cravo, a pomba, os capitães de Abril. 
A madrugada de 25 de abril de 1974 é sinónima de liberdade e 
do início de uma vida em democracia. 

A nossa Instituição assinalou este marco histórico com a rea-
lização de uma exposição temporária alusiva à efeméride, com 
fotografias dessa época de alguns dos nossos utentes, nomea-
damente, do Sr. António França, Sr. Ernesto Rosa, Sr. Fernando 
Brás e de alguns elementos dos Corpos Sociais da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, Sr. José Serra, Provedor, Sr.ª António Lopes, 
Tesoureiro, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. Alfredo Simões e o 
Sr. António Monteiro, Vogais. 

A exposição foi composta por um conjunto de composições foto-
gráficas e esteve patente desde o dia 21 de abril a 26 de abril. 

Quem visitou a nossa exposição teve a oportunidade de ver 
fotografias do tempo da guerra do Ultramar, tiradas na Guiné, 
Moçambique, Angola, São Tomé e Timor e ainda, tiveram a pos-
sibilidade de ler um poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto 
Rosa, sobre o dia 25 de Abril:

No vinte e cinco de Abril
Estava em Vila Real 
A reacção foi febril
P’ra mim efeito anormal

O boato era infernal
Sem poder telefonar 
Na Régua tudo igual
Ninguém sabia informar

Quando consegui ligar
Era quase fim do dia
Havia cravos a enfeitar
Mas a bala não saia

Senti com tanto alegria
Já tarde fui-me deitar
Assim terminei o dia
Sem motivos desvendar

A Mesa Administrativa da SCM de Góis ao assinalar esta data 
pretendeu recordar os heróis, com o Capitão Salgueiro Maia, que 
através de um golpe de Estado, a 25 de abril de 1974, depuseram 
o regime do Estado Novo, que vigorava desde 1933. A memoria 
desses bravos homens que dispensaram as armas em nome de 
uma paz. 

25 de abril SEMPRE!

Visita à Exposição “Afetiv’Arte – Arte com Afectos”
No passado dia 20 de abril, um grupo de utentes de Lar e 

Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis deslocou-
se ao Espaço de Exposições Temporárias Alice Sande, localizado 
no Posto de Turismo de Góis, para visitar a exposição Afetiv’Arte 
– Arte com Afectos do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 
da Associação para a recuperação de cidadãos inadaptados da 
Lousã (ARCIL). 

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de conhecer o re-
sultado do trabalho de expressão plástica, desenvolvido por vários 
grupos do CAO da ARCIL. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis parabeniza o excelente 
trabalho desenvolvido pelo grupo do CAO de Góis, patente nesta 
bonita exposição. 

Voluntariado na SCM de Góis
Reconhecendo que o grande problema do envelhecimento é 

a angústia da solidão, as pessoas que prestam voluntariado têm 
uma missão muitíssimo importante, de proximidade e de ocupação 
do tempo. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis orgulha-se de continuar a 
dispor de duas voluntárias, Sr.ª Carla Silva e a Sr.ª Clotilde Simões, 
que carinhosamente, todas as semanas veem dedicar algumas 
das suas horas aos nossos queridos utentes, na ERPI – Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis.

A Sr.ª D. Clotilde Simões desenvolve ações de voluntariado todas 
as quintas feiras à tarde. A Voluntária efetuar o acompanhamento 
de acordo com a necessidade dos nossos utentes e também da 
Instituição, tais como, apoio na hora do lanche, caminhadas ao 
exterior, croché, jogos, conversas informais e auxilio nas atividades 
lúdicas, promovida pela Instituição. 

A Sr.ª D. Carla Silva desenvolve ações de voluntariado todas 
as sextas feiras à tarde, que para além de várias conversas in-
formais com os utentes também dinamiza um atelier de música. 
Neste atelier os utentes têm a oportunidade de cantar e tocar 
músicas de outrora.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecida-
mente, a disponibilidade e o gesto solidário das nossas voluntárias, 
contribuindo assim para minorar os períodos de isolamento e para 
o aumento da autoestima e autoconfiança dos nossos utentes.

SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito 
das medidas do IEFP

No passado dia 17 de abril, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis integrou mais um colaborador, no âmbito das medidas do 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. O Sr. 
Telmo Filipe Matos Carvalho, a exercer funções no Lar da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira.

O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa 
da SCM de Góis reitera-lhe votos de sucessos profissionais e 
pessoais.  

CATL da SCM de Góis – Férias da Páscoa
Durante o período de Férias da Páscoa, o CATL da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis promoveu umas animadas e divertidas 

férias. 
Com o auxilio da monitora, Sónia Pimenta, foram diversas as 

atividades realizadas, de destacar as artes plásticas relacionadas 
com a quadra pascal, as idas ao parque, as sessões de cinema 
e os ateliers de culinária. 

O principal objectivo do CATL da SCM de Góis é sem dúvida 
enriquecer as férias escolares com atividades lúdico-recreativas que 
permitam às crianças brincar, partilhar e conviver! 

Entrevista com …
Esta é uma nova rubrica, que pretende dar a conhecer um 

pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, 
Centros de Dia da Cabreira e Vila Nova do Ceira. Quinzenalmen-
te, apresentaremos as entrevistas com alguns retalhos da vida de 
dois utentes.

Utente: Maria de Lurdes Duarte

Inauguração da Exposição sobre o “25 de Abril” no 
Lar de Idosos da SCM de Góis

Exposição fotográfica sobre o “25 de Abril” - Fotográ-
fias de alguns elementos dos Corpos Sociais e Utentes 
da SCM de Góis

Corpos Sociais da SCM de Góis presentes na inaugu-
ração da Exposição sobre o “25 de Abril”

Utentes visitam a Exposição “Afetiv’Arte - Arte com 
Afectos”

Sr.ª Clotilde Simões, Voluntária no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

Sr.ª Carla Silva, Voluntária no Lar de Idosos da SCM 
de Góis

 Integração Profissional no âmbito das medidas do 
IEFP - Sr. Telmo Carvalho

Férias da Páscoa - CATL da SCM de Góis Entrevista à Sr.ª Maria de 
Lurdes Duarte

Entrevista ao utente Sr. 
Ângelo Simões
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Naturalidade: Várzea Grande (Vila Nova do Ceira)
Idade: 90 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou cá há mais de dez anos (admitida no dia 14 de novembro 

de 2005)”. “Vim para o Lar quando ele abriu”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Nas que consigo realizar, vou à fisioterapia, ao terço e à te-
rapia da fala”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e cola-
boradoras?

“Posso dizer que tenho um bom relacionamento, mais com uns 
do que com outros”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia em que conheci o meu finado marido (Sr. Octávio Fer-

reira)”.
“O dia do meu casamento, foi um dia muito feliz para mim”.
“O nascimento dos meus queridos filhos (José Augusto e o 

António Leonel)”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ter o meu finado marido ao pé de mim”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, aqui há muita coisa boa”.

Utente: Ângelo Simões 
Naturalidade: Cerdeira (Góis)
Idade: 73 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?

“Vim para o Lar porque os meus irmãos já não conseguiam tomar 
conta de mim (admitido no dia 8 de fevereiro de 2016) ”. 

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, em quase todas”. “Gosto muito das caminhadas e de 
todos os passeios”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e cola-
boradoras?

“Considero ter um bom relacionamento com todos”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O trabalho no campo”.
“O convívio e partilha com os meus dez irmãos, o Manuel, Ca-

simiro, Horácio, João, Maria Natália, Maria Odete, Julieta, Olinda, 
Celeste e a Clarisse”. 

“O acolhimento aqui no Lar”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Se pudesse ainda casava e tinha filhos”.

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 abril de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

A Mesa Administrativa agradece reconhecidamente ao Sr. Joa-
quim São Pedro Ferreira, residente em Vila Nova de Poiares, pela 
oferta de 20 Kg de favas.

Mais agradece a Mesa Administrativa, à Sr.ª Edite Baeta, resi-
dente no Inviando, Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela entrega 
de 40 Kg de batatas.

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena 
do mês de abril, 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: a Sr.ª Maria Júlia Cruz 
Barata, nascida a 18 de abril de 1932, celebrou 85 anos; a Sr.ª 
Adorinda Martins Barata, nascida a 20 de abril de 1925, celebrou 
92 anos; a Sr.ª Arminda de Jesus Braz de Almeida, nascida a 27 
de abril celebrou 67 anos de idade.  

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 da Sr.ª Amélia Martins Neves, pelo seu fa-
lecimento ocorrido no dia 11 de abril. A utente integrava a resposta 
social de Centro de Dia da Cabreira. 

Visite-nos em:
www.scmgois.pt
www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa 

Sr.ª Júlia Barata festejou 85 primaveras 

Sr.ª Adorinda Barata celebrou 92 anos de idade, 
acompanhada pelo seu filho

Sr.ª Arminda Almeida festejou 67 primaveras, acom-
panhada pelos seus familiares 


