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Passeio Intergeracional à Praia da Figueira da 
Foz

No passado dia 8 de agosto, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis organizou um Passeio Intergeracional, 
à Praia da Figueira da Foz e contou com a partici-
pação de alguns utentes, crianças do CATL da SCM 
de Góis, Colaboradoras e alguns dos dirigentes.

Os participantes neste passeio tiveram o privilégio 
de passear pela Praia do Cabedelo, Gala e de Buar-
cos, e ainda, saborear a sua refeição ao ar livre, no 
Parque de Merendas da Cova da Gala. No regresso 
da visita, ainda houve tempo para fazer uma paragem, 
para um belo lanche.

Este dia foi vivido com enorme alegria e diversão 
por miúdos e graúdos notando-se a satisfação estam-
pada nos rostos de cada um.

Esta atividade teve como principais objetivos, pro-
mover o contato com o exterior, contrariar o desen-
raizamento social dos nossos utentes, incrementar a 
participação ativa dos utentes, assim como promover 
o convívio, entre gerações.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-
se por continuar a promover este tipo de iniciativas, 
que tanto, agrada aos nossos queridos utentes. 

Continuação da Formação Interna na SCM de 
Góis

No passado dia 13 de julho acabou o Módulo na 
área da Psicologia Clínica, dinamizado pela Dr.ª Fá-
tima Rodrigues, Psicóloga da nossa Instituição, tendo 
iniciado dia 27 de julho a formação na área de Gestão 
e Comunicação, dinamizada pela Dr.ª Ana Rodrigues, 
Coordenadora da ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, em Vila Nova do Ceira. 

Com os diversos temas abordados a SCM de Góis 
tem vindo, a privilegiar o aperfeiçoamento profissional 
das nossas colaboradoras, continuando assim, a apostar 
em ações de atualização de conhecimentos.

Nesta quarta área de formação serão, novamente, 
abordados diversos temas, tais como, Registos e Ma-
pas internos, para que servem e a sua importância, 
Livro de Registos de ocorrência: informação que 
deverá ser contemplada e por quem deve ser escrita/
registada, e ainda, o Módulo da Comunicação, quais 
os agentes de informação (internos/externos), estraté-
gias de comunicação favoráveis aos serviços e para 
o sucesso da Instituição. 

Após a conclusão deste Módulo de Formação segue-
se o Módulo respectivo à área de Serviço Social, 
dinamizada pela Dr.ª Dalila Neves, Técnica Superior 
de Serviço Social.

Integração Profissional na SCM de Góis 
No passado dia 24 de julho, a Santa Casa da Mi-

sericórdia de Góis integrou uma nova colaboradora, 
no âmbito de um (CEI +) Contrato Emprego e In-
serção, promovido pelo IEFP – Instituto do Emprego 
e Formação Profissional. 

Trata-se de Susana Carla Alvarinhas Martins Pinhei-
ro Parreira, residente em Várzea Grande, Concelho de 
Góis que desempenha funções de Ajudante Familiar, 
dando apoio no Centro de Atividades e Tempos Li-
vres - CATL sempre que necessário.

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de 
Góis, o Sr. José Serra, Provedor, endereça-lhe votos 
de sucessos profissionais e pessoais.

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das 
Crianças do CATL da SCM de Góis – Férias 
Ativas de Verão

O CATL - Férias de Verão 2017 da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis têm como objetivos: proporcio-
nar às crianças um programa organizado de caráter 
educativo, desportivo, cultural e lúdico, no período 
de férias escolares de verão; implementar respostas 
ao nível da ocupação saudável dos tempos livres das 
crianças; e proporcionar às famílias das crianças uma 
oferta de ocupação de tempos livres, através de um 
programa diverso e multidisciplinar.

Crianças do CATL da SCM de Góis visitaram 

O Museu do Moinho Vitorino Nemésio e a Mata 
do Bussaco

No passado dia 28 de julho, as crianças inscritas 
no CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
participaram num passeio promovido pelo Município 
de Góis. As crianças puderam visitar o Museu do 
Moinho Vitorino Nemésio, situado no lugar da Portela 
de Oliveira (concelho de Penacova). No interior do 
museu as crianças tiveram a oportunidade de conhecer 
o funcionamento dos moinhos de vento e água. 

Após esta visita, os mais pequenos rumaram até ao 
Luso, onde participaram numa visita guiada à Mata 
do Bussaco, admiraram os vários edifícios de grande 
valor arquitectónico, miradouros, fontes e jardins.  

Tiveram, ainda, a possibilidade de visitar a oficina 
“No rasto dos mamíferos”, onde viram de perto as 
técnicas usadas para detectar os indícios da presença 
dos animais.

Entrevista com …
Mantendo esta 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. Quinzenalmente, apresentaremos as entrevistas 
com alguns retalhos da vida de dois utentes.

Utente: José Casimiro Rodrigues Martins
Naturalidade: Esporão (Góis)

Idade: 81 anos 
Resposta Social: SAD

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Ouvi dizer muito bem da Instituição e precisava 

de ajuda, pois dei uma queda”.

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

“Sim, no terço e na fisioterapia”.
“Gosto muito de ir à fisioterapia, vou todos os 

dias”. 

Como classifica o seu relacionamento com os utentes 
e colaboradoras?

“O melhor possível”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento, em 1958”.
“O nascimento da minha filha, Anabela e do meu 

querido neto, Ricardo”. 
“Os anos em que vivi em Lisboa, na rua Leite de 

Vasconcelos”.

Utentes idosos e crianças, colaboradoras e elementos 
dos Corpos Sociais da SCMG no Passeio Intergeracional 
à Praia da Figueira da Foz

Crianças do CATL a brincar na Praia da Cova Gala

Almoço convívio no Parque de Merendas da Praia 
da Cova Gala

Crianças do CATL no Parque Infantil da Praia da 
Cova Gala

Formação interna na área de Gestão e Comunicação Integração Profissional na SCM de Góis

Crianças do CATL no passeio ao Museu do Moinho 
Vitorino Nemésio e à Mata do Bussaco

Entrevista ao Sr. Casimiro 
Martins

Entrevista à utente Sr.ª Alice 
Barata
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O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ficar bem de saúde e voltar para a minha 

casinha de Lisboa”. 

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Claro que sim”. 

Utente: Alice Neves Barata
Naturalidade: Vale Boa (Góis)
Idade: 88 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá porque o meu marido estava doente 

há 2 anos e eu dei uma queda e não conseguia tomar 
conta dele”.

“Estou cá desde o dia 4 de Fevereiro de 2015”.

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

“Sim, gosto muito de ir às exposições ao posto de 
turismo, participar no terço, na fisioterapia, ginástica 
e nas sessões de estimulação cognitiva às sextas-feiras 
de manhã”. 

Como classifica o seu relacionamento com os utentes 
e colaboradoras?

“O melhor possível”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento com o meu José Alves, 

no dia 9 de setembro de 1950”.
“O nascimento do meu desejado filho, Victor Al-

ves”.
“O dia em que voltei à minha terra natal”. “Estive 

28 anos a trabalhar em Lisboa ”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a estar junto do meu marido”. 

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“A toda as pessoas”. 

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece 

a todos quantos de forma distinta e espontânea ex-
pressaram verdadeiros gestos de solidariedade, através 
da realização de ofertas em bens alimentares e/ou 
em bens materiais, durante a primeira quinzena de 
agosto de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, 

salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, um 
residente na Freguesia de Góis, pela entrega de 78 
ovos. 

O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus 

utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu duran-
te a primeira quinzena do mês de agosto, 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: o Sr. António Ferreira França, nascido a 4 
de agosto de 1942, celebrou 75 anos.

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

A Mesa Administrativa 

Sr. António França celebrou 75 anos de idade, acom-
panhado pela sua esposa. 


