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A SCM de Góis reuniu em Assembleia Geral
No passado dia 28 de novembro, a Santa Casa da Misericór-

dia de Góis reuniu em Assembleia Geral, ordinária, na Sala da 
Provedoria, no Largo de Pombal, em Góis, tendo como principal 
ponto da agenda a aprovação do Orçamento Previsional e Plano 
de Atividades para 2018.

A Dr.ª Andreia Vidal, Vice-Presidente da Assembleia Geral, 
presidiu a mesa, por motivos de ausência da Dr.ª Maria de 
Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia Geral. A Pre-
sidente de mesa saudou todos os presentes, após o que a 
reunião prosseguiu com a explicação apresentada pelo Sr. José 
Serra, Provedor, sobre quais as ações que se prevê virem a 
ser desenvolvidas ao longo do ano de 2018.

Durante o ano de 2018, a nossa Instituição continuará a ter 
como principal atividade o apoio à Infância, Juventude e Terceira 
Idade. Continuará a possuir âmbito Concelhio e a centrar a sua 
ação nas Freguesias de Góis, Vila Nova do Ceira e União de 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal, através da prestação de 
diversos serviços, nomeadamente Lar de Idosos, Apoio Domici-
liário, Centro de Dia e Centro de Atividades de Tempos Livres. 
Prosseguirá a sua ótica de parceria e de estreita colaboração 
com outras Instituições Locais e Regionais.

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o Orçamento, 
o Plano das Atividades para 2018 e o Parecer do Conselho 
Fiscal.

Época Natalícia no Lar de Idosos da SCM de Góis
Mais uma vez a Santa Casa da Misericórdia de Góis procedeu, 

no passado dia 30 de novembro, à decoração de todo o lar de 
Idosos, alusiva à época natalícia.

Os utentes de Lar, Centro de Dia, Apoio domiciliário – SAD e 
as crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL 
ajudaram nos preparativos natalícios, foi uma ajuda preciosa 
e que tem muito valor, pelo que nenhuma limitação física é 
impeditiva de colaborar.

Esta é uma época muito especial, para ambas as gerações, 
é a época do ano em que as pessoas refletem sobre as suas 
vidas e sobre as suas experiências vivenciadas durante o ano 
que está a terminar, é uma época onde é essencial a valorização 
dos verdadeiros sentimentos. 

Eucaristia na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 6 de dezembro, o Sr. Pe. Pedro Simões, 

Pároco das paróquias de Góis, Vila Nova do Ceira, União de 
Freguesias do Cadafaz e Colmeal, celebrou a primeira Eucaristia 
na Capela do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 
Góis, em Vila Nova do Ceira.

Foi uma cerimónia muito bonita, era visível a emoção dos 
nossos utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD ao ouvirem a 
palavra de Deus.

Marcaram presença também alguns dirigentes desta Instituição, 
nomeadamente, o Sr. José Serra, Provedor, Sr. Valentim Rosa, 
Secretário, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. António Monteiro e o Sr. 
Alfredo Simões, Vogais da Mesa Administrativa.

O Sr. Pe. Pedro irá celebrar uma Eucaristia, na primeira 
quarta-feira de cada mês, na capela do Lar, dando assim a 
oportunidade aos nossos utentes de aprofundarem a sua fé, 
bem como a prática, celebração e vivência da Religião, ouvindo 
a palavra de Deus.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, congratula-se por promover este tipo de 
atividades que vão ao encontro dos desejos dos utentes e que 
fazem questão de participar assiduamente e agradece, reconhe-
cidamente, a disponibilidade do Sr. Padre Pedro Simões.

Curso de Formação em Ação de Emergência na SCM 
de Góis

No passado dia 5 de dezembro, decorreu, novamente, na 
Santa Casa da Misericórdia de Góis um Curso de Formação 
em SCIE -Segurança Contra Incêndios em Edifício dinamizado, 
pela Empresa SEGMON, desta vez para as colaboradoras que 
não integraram a formação passada.

A formação teve a carga horária de 3 horas (2 horas de 
teórica e 1 hora de prática, decorreu na Sala de Formação/
Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos de Vila Nova do 
Ceira e contou com a participação de 10 colaboradoras da 
nossa Instituição.

A Formação em SCIE foi dinamizada pelo Eng.º Paulo Vascon-
celos e teve como principal objetivo, dotar os nossos colabora-
dores de conhecimentos teórico-práticos em situações geradoras 
de emergência, particularmente, em segurança contra incêndios e 
habilitá-los a percepcionar o início de uma combustão, distinguir 
de forma inequívoca uma situação perigosa, reconhecer falhas 
de segurança e trabalhar em equipa no controlo de situações 
de emergência e ainda, sensibilizá-los para o cumprimento e 
a exigência de cumprimento de procedimentos de emergência. 
Nesta sequência, a componente prática traduziu-se num “mini 
simulacro” no exterior do Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila 
Nova do Ceira, no qual os colaboradores/formandos colocaram 
em prática as competências adquiridas ao longo da formação.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, congratula-se por continuar apostar na 
formação e a dotar os seus colaboradores de melhores com-
petências para a prática profissional, neste caso, para atuarem 
em caso de Incêndio.

No princípio do mês de janeiro, ocorrerá outra formação em 
SCIE, para outro grupo de 10 colaboradoras da Instituição.

SCM de Góis entidade Mediadora da Ajuda Alimentar
– PO APMC
A SCM de Góis assume-se, desde maio de 2017, como 

entidade mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pes-
soas Mais Carenciada (PO APMC), cuja intervenção se traduz 
na distribuição de géneros alimentares e /ou bens de primeira 

necessidade às pessoas mais carenciadas do concelho de Góis 
(excetuando as pessoas/famílias residentes na freguesia de 
Alvares que são da responsabilidade do Centro Paroquial de 
Solidariedade Social da Freguesia de Alvares).

No dia 6 de dezembro de 2017, no âmbito do PO APMC - 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, 
a SCM de Góis realizou a primeira distribuição de cabazes 
compostos por alimentos secos, frios e congelados, que incluem 
carne e peixe, correspondentes a 50% das necessidades ener-
géticas e nutricionais de cada indivíduo. 

A par de outras IPSS’s, a SCM de Góis integra o Território 
de Intervenção de Lousã, Miranda do Corvo, Góis e Pampilhosa 
da Serra, sendo a SCM da Pampilhosa da Serra a entidade 
Coordenadora do Programa deste grupo territorial.

No concelho de Góis, a SCM de Góis presta apoio a um total 

de 30 pessoas, através deste Programa de Ajuda Alimentar, que 
contempla também a dinamização de ações de acompanhamento 
com o objetivo de capacitar as famílias e/ou as pessoas mais 
carenciadas na seleção dos géneros alimentares, na prevenção do 
desperdício e na otimização da gestão do orçamento familiar.

Este Programa pretende ser um instrumento de combate à 
pobreza e à exclusão social em Portugal e contribuir para mini-
mizar as situações de carência alimentar de pessoas e famílias 
com condições económicas mais vulneráveis.

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:

SEM PREVER QUANDO PARTIMOS

Reunião de Assembleia Geral da SCM de Góis

Época Natalícia chegou à SCM de Góis

Crianças do CATL ajudaram nos preparativos nata-
lícios 

Sr. Padre Pedro Simões celebrou a Eucaristia na Capela 
do Lar de Idosos da SCM de Góis

Eucaristia na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis, 
em Vila Nova do Ceira

Grupo de Colaboradores da SCM de Góis no Curso 
de Formação em SCIE

Entrevista ao utente Sr. Carlos Santos
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Perdemos toda a riqueza
Nada existe com valor
Restou infinda tristeza
Nosso eterno amor

Em cada dia a dor
A mais dor se vem juntar
Nas trevas falta calor
Dias custam a passar

Nada há para curar
O mau estar que sentimos
Vamos ter que aguardar
Sem prever quando partimos

10 de dezembro 2017

Pensamento:
Quanto está para vir
Ainda bem não o sabemos
Um dia vamos partir
Sabido não voltaremos
Essa certeza nós temos
Nenhum vimos ressurgir

Ernesto Rosa

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, quinzenal-
mente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da 
vida dos utentes.

Utente: Carlos Filipe Rosa dos Santos 
Naturalidade: Serpins, Concelho da Lousã 
Idade: 78 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar devido a uma queda de uma oliveira”.
“Estou cá para recuperação há um mês”.

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

“Sim, participo no terço, assisti à eucaristia e vou com muita 
regularidade às sessões de fisioterapia”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom”. 

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“Ter casado com a mulher que tenho (D. Manuela Santos) 

”.

“O nascimento dos meus três filhos, o Carlos, o Miguel Ângelo 
e a minha Célia Cristina”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Ter a possibilidade de recuperar tudo que deixei em Ango-

la.”

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Claro, a toda a gente”.
“O Lar tem óptimas condições”. 

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 dezembro de 2017.

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

dando o anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia 
de Vila Nova do Ceira, a oferta de 5 broas.

Aniversários

A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-
versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena 
do mês de dezembro, 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:

Sr.ª Maria Odete Zarça, nascida a 28 de novembro de 1946, 
celebrou 71 anos;

a Sr.ª Alice das Neves Barata, nascida a 2 de dezembro de 
1928, festejou 89 anos;

o Sr. Alberto Elísio Querido Couto, nascido a 3 de dezembro 
de 1938, celebrou 79 anos;

a Sr.ª Maria Alice Paixão, nascida a 3 de dezembro de 1935, 
celebrou 82 anos;

a Sr. ª Maria Celeste Santos Morais, nascida a 11 de dezembro 
de 1946, festejou 71 anos. 

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

A Mesa Administrativa 

Festa de Aniversário, a Sr.ª Odete Zarça festejou 71 
anos

Sr.ª Alice Barata celebrou 89 primaveras Sr. Alberto Couto festejou o seu 79.º aniversário

Sr.ª Maria Alice Paixão celebrou 82 primaveras


