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Santa Casa Promoveu Festa de Natal no Lar de Idosos
Santa Casa da Misericórdia de Góis organizou a tradicional
A
Festa de Natal no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, no
passado dia 13 de dezembro.

Esta bonita festa contou com a participação da maior parte dos
elementos que constituem os Corpos Sociais da SCM de Góis, tais
como: da Mesa Administrativa o Sr. José Serra, Provedor, Arq.º
Ricardo Ventura, Vice -Provedor, Sr. Valentim Rosa, Secretário,
Sr. António Lopes, Tesoureiro, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. António
Monteiro, Sr. Alfredo Simões, Vogais, Sr. Felisberto Costa, Dr.ª
Maria de Fátima Pimentel, Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal (D. Milú)
Suplentes. Da Assembleia Geral da SCMG estiveram presentes a
Presidente, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira e a Vice-Presidente,
Dr.ª Andreia Vidal. A Presidente do Concelho Fiscal, Sr.ª Maria
Emília Vidal, Sr. António Dias Santos, Secretário, Sr.ª Maria Augusta
Garcia e Sr. Humberto Carneiro de Matos.
Contou igualmente com a presença de distintos convidados, em
representação de Entidades Locais, nomeadamente, a Dr.ª Maria
do Céu Alves, Presidente da Assembleia Municipal de Góis, a Dr.ª
Paula Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Góis e o
Sr. António Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila
Nova do Ceira.
Honraram ainda com a sua presença também o Sr. Pe. Pedro
Simões, Pároco das Paróquias de Góis, Vila Nova do Ceira e
União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, o Sr. Miguel Pratas,
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, a Prof.ª Cristina
Martins, Presidente do Agrupamento de Escolas de Góis, a Sr.ª
Helena Sanches, em representação do Centro Social Rocha Barros, Dr.ª Ana Branquinho, em representação do Centro Distrital da
Segurança Social de Coimbra, Sr. José Sanches, em representação da AERG, Sr. Henrique Graça, em representação do Centro
Paroquial de Solidariedade Social de Alvares e dos Bombeiros
Voluntários de Góis, Dr.ª Sara Pinheiro, na qualidade de Diretora
da RLIS e as Voluntárias da nossa Instituição, Sr.ª Carla Silva e
a Sr.ª Clotilde Simões.
A Festa de Natal teve início pelas 15 horas com a recepção aos
convidados e posteriormente com a atuação do Grupo de Músicas
e Cantares Tradicionais da Várzea que animou a festa com várias
músicas tradicionais e outras alusivas à época natalícia.
Antes de iniciar o tradicional lanche de Natal, o Sr. José Serra,
Provedor da SCM de Góis, congratulou-se, em nome da Mesa
Administrativa, pela presença de todos, expressou o seu sentido
e reconhecido agradecimento ao Grupo de Músicas e Cantares
Tradicionais da Várzea, na pessoa do Sr. José Rodrigues, que

honraram com a sua presença. Finalizou o seu discurso com votos
de Boas Festas, desejando um Feliz Natal e um óptimo Ano Novo.
Usaram igualmente da palavra, a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira,
na dupla qualidade de Presidente da AG da SCMG e Presidente do
Município de Góis e a Dr.ª Maria do Céu Alves, deixando também
uma mensagem afectuosa para os utentes da Santa Casa.
A festa terminou com um lanche convívio, onde não faltaram
as especialidades típicas desta época natalícia e com a distribui-

ção de uma lembrança para os utentes das várias valências da
Instituição.
O ambiente foi muito emotivo e gratificante quer para os utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD, quer para quem lhes presta
apoio e dedicação.
A todos os que tornaram possível a realização deste momento
tão especial e carregado de simbolismo, a Santa Casa deixou
ainda o seu muito obrigada!
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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis
Como manda a tradição, no passado dia 13 de dezembro, a
Santa Casa da Misericórdia de Góis organizou a tradicional Festa
de Natal no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira.
A nossa Festa de Natal teve início pelas 15 horas com a
recepção aos convidados e posteriormente com a atuação do
Grupo de Músicas e Cantares Tradicionais da Várzea que animou a festa com várias músicas tradicionais e outras alusivas
à época natalícia.
A festa terminou com um lanche convívio, onde não faltaram
as especialidades típicas desta época natalícia e com a distribuição de uma lembrança para os utentes das várias valências
da nossa Instituição.
O ambiente foi muito emotivo e gratificante quer para os nossos
utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD, quer para quem lhes
presta apoio e dedicação.
A todos os que tornaram possível a realização deste momento tão especial e carregado de simbolismo, o nosso muito
obrigada!
Mais pormenores desta festa em notícia anexa

Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis

SCM de Góis no Bazar de Natal
No passado dia 17 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis participou no Bazar de Natal, realizado na Casa
da Cultura de Góis. Nesta atividade promovida pelo Município
de Góis, a nossa Instituição teve um posto de vendas de umas
deliciosas filhós.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o trabalho das nossas colaboradoras que confeccionam as filhós e à
colaboradora que esteve no posto de venda, agradece, igualmente,
ao Município de Góis, na pessoa do colaborador Pedro Pinto, por
ter dado a oportunidade à SCM de Góis de estar presente, assim
como, a todos os clientes que visitaram e consumiram.
O Nosso Grande Obrigada!

Actuação do Grupo de Músicas e Cantares Tradicionais da Várzea na Festa de Natal

SCM de Góis estabelece protocolo de cooperação com a
ARCIL e Agrupamento de Escolas da Lousã
Nos meses de novembro e dezembro a Santa Casa da Misericórdia de Góis estabeleceu um acordo de cooperação com a Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã
(ARCIL) e com Agrupamento de Escolas da Lousã (AEL).
A nossa Instituição acolheu a aluna Tatiana Filipa Barata Oliveira, residente no Juncal (Vila Nova do Ceira) e o aluno Simão
Barata Antunes, residente na Vila de Góis.
A Tatiana Oliveira desempenha tarefas de apoio ao refeitório
e à cozinha, o Simão Antunes desempenha algumas tarefas de
apoio à fisioterapia. Este acordo de cooperação decorrerá durante
todo o ano lectivo 2017/2018.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos escolares, profissionais e pessoais e congratula-se em proporcionar oportunidades
aos jovens provenientes do Concelho de Góis.
Reunião Geral de Trabalhadores da SCM de Góis
No passado dia 19 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis realizou a Reunião Geral de Trabalhadores, no Lar
de Idosos, em Vila Nova do Ceira. Participaram na reunião 36
colaboradoras e dirigentes da nossa Instituição, nomeadamente,
o Sr. José Serra, Provedor, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. António
Monteiro e Sr. Alfredo Simões, Vogais da Mesa Administrativa.
A reunião foi presidida pelo Sr. Provedor, onde realizou uma
retrospecção do ano de 2017 e expôs os planos e objectivos
para o ano de 2018.
Esta reunião ocorre sempre o final do ano e é importante
para que em conjunto, trabalhadores e direção da SCM de Góis
discutam assuntos imprescindíveis para o bom funcionamento da
nossa Instituição.
Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis ampliou o horário do Centro de Atividades dos Tempos
Livres – CATL durante o período de férias de Natal da escola,
sendo que, do dia 18 de dezembro de 2017 a dia 2 de janeiro
de 2018, o CATL funciona entre as 9 horas e as 17 horas, de
maneira a continuar a promover a ocupação saudável dos tempos
livres das crianças.
Crianças do CATL da SCM de Góis visitam A Fábrica do
Natal e a Exposição Brinquedos e Brincadeiras do Mundo
No passado dia 19 de dezembro as crianças do CATL da Santa
Casa da Misericórdia de Góis participaram num passeio promovido
pelo Município de Góis. As crianças tiveram a oportunidade de
visitar a Fábrica do Natal, uma iniciativa do Município de Arganil,
em parceria com o Pingo Doce e Recheio, que pretendeu trazer
a magia do Natal às populações afectadas pelos incêndios.
Na Fábrica do Natal não faltou animação, as crianças andaram na Roda Gigante, alguns aventuraram-se na Pista de Gelo,
assistiram ao espetáculo de teatro “O Quebra-Nozes” e, ainda,
visitaram o Pai Natal.
Após esta visita, os mais pequenos rumaram até Côja, onde
visitaram a Exposição Temporária “Brinquedos e Brincadeiras do
Mundo”, no átrio de exposições da Câmara Municipal de Arganil
e na Biblioteca Alberto Martins de Carvalho.
As nossas crianças adoraram a visita, chegaram encantados
e cheios de histórias e aventuras para contar.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis o convite e o transporte.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
O PRESENTE NÃO EXISTE
O futuro não sabemos

Animação na Festa de Natal da Instituição

Sr. José Serra, Provedor e Arq.º Ricardo Ventura,
Vice - Provedor da SCMG na entrega das lembranças
de natal aos utentes

Reunião Geral de Trabalhadores da SCM de Góis
Sr. Provedor e algumas das colaboradoras na Festa
de Natal do Lar de Idosos, em VNC

Crianças do CATL da SCM de Góis na visita à Fábrica
do Natal - Arganil
SCM de Góis no Bazar de Natal
Ainda bem não o prevemos
Ou não seria surpresa
Pontos há que fixamos
Em nossa mente gravamos
Conforme sua grandeza

Do presente uma certeza
Passa com grande leveza
Alguns valores preservamos
Mais ou menos reluzentes
Gravamos em nossas mentes
Desses alguns recordamos
Com o tempo olvidamos

continua pág. 13
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Entrevista à utente Mª da Piedade Ferreira

Sr.ª Maria da Piedade Vitorino celebrou 88 primaveras,
acompanhada pelos seus familiares

Sr. António Bandeira festejou o seu 98.º Aniversário

Quantas vezes lamentamos
Perda de belos valores
Resta-nos remanescente
Nem sempre suficiente
Para descrever odores

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá não há muito…” (Data de admissão 30/06/2017)
“Estava sozinha, os meus filhos estão emigrados em França”.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. Carlos Santos (emigrante na Alemanha), a oferta de dois andarilhos
com rodas e um par de canadianas, agradece, ainda, ao Sr.
Augusto Gil Carvalho, que realizou o transporte gratuitamente.

Perdemos lindas flores
Com elas muitos amores
Ao tempo nada resiste
Tudo tem o seu passado
Eu estou capacitado
O presente não existe

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, participo em quase todas”.
“Gosto muito de cantar”.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena
do mês de dezembro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,
social e familiar.

Pensamento:
… presente, é uma
Sequência de pontos, de,
Para infinito! Do remanescente,
Dizemos cultura ???!!! …
VNC, 15 de dezembro 2017
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 de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Maria da Piedade Ferreira
Naturalidade: Lousã
Idade: 87 anos
Resposta Social: ERPI

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“É bom”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus três filhos, o José, o Manuel e o
Euclides”.
“Os anos em que trabalhei no campo”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Ter os meus filhinhos mais perto de mim”.
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 dezembro de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: Sr.ª Maria da
Piedade Vitorino, nascida a 23 de dezembro de 1929, celebrou
88 anos (Mãe do Sr. José Serra, Provedor da Instituição); o Sr.
António Ferreira Bandeira, nascido a 28 de dezembro de 1919,
celebrou 98 anos.
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja a todos os seus
utentes, familiares, colaboradores, voluntárias, irmãos, demais
elementos dos Corpos Sociais e seus fornecedores, UM PRÓSPERO ANO NOVO.
Eucaristia na Capela da Misericórdia, em Góis
A celebração da Eucaristia, pelo Sr. Padre Pedro Simões,
decorrerá na primeira terça feira de cada mês, na Capela da
Misericórdia em Góis.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou em www.facebook.com/
scmgois

