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Arraial de São Pedro no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 29 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis organizou um Arraial de S. Pedro, no Lar de idosos, em Vila 
Nova do Ceira. 

A maioria dos utentes de Lar e Centro de Dia, bem como, as 
crianças do CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres, colabo-
radoras e alguns dos dirigentes da nossa Instituição presenciaram e 
usufruíram desta iniciativa. Da Mesa Administrativa estiveram presen-
tes, o Sr. José Serra, Provedor, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr.ª 
Almerinda Garcia, 1.º Vogal e o Sr. José Pascoal, 3.º Suplente. Do 
Conselho fiscal estiveram presentes o Sr. António Santos, Secretário 
e o Sr. Humberto Carneiro de Matos, 2.º Suplente.

Foi com espírito festivo, que se celebrou o Santo Popular, São 
Pedro (orago da Freguesia de Vila Nova do Ceira).

A iniciativa procurou manter vivas as tradições de São Pedro e 
promover o envelhecimento ativo dos nossos utentes.

O arraial terminou com a realização de um lanche-convívio que 
uniu à volta da mesa a “família” da Misericórdia de Góis.

SCM de Góis – Polo de empregabilidade no Concelho de 
Góis

Durante o mês de junho, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis teve a oportunidade de integrar mais cinco colaboradoras, 
através de renovações de contratos, novos contratos e outros, no 
âmbito das medidas do IEFP – Instituto do Emprego e Formação 
Profissional. 

A Santa Casa efetivou a colaboradora, Filomena Tomé, residente 
na Ponte de Sótão, a colaboradora exerce funções de apoio ao 
idoso no Lar de idosos desde o dia 15 de julho de 2013.

Após o término do CEI+ da colaboradora, Sónia Portela, residente 
em Vale de Godinho, que decorreu de 1/06/2016 a 31/05/2017, a 
nossa Instituição contratou a colaboradora, assim como, renovou o 
contrato de trabalho à colaboradora, Graciete Henriques, residente 
em Góis, a fim de darem continuidade ao bom desempenho profis-
sional. Esta última colaboradora exerce funções de apoio ao idoso 
no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira e no Centro de Dia da 
Cabreira desde o dia 19 de dezembro de 2014. 

Relativamente, aos contratos de trabalho, no âmbito das medidas 
do IEFP, a Santa Casa integrou, novamente, a Sr.ª Lurdes Valente, 
residente na Ponte de Sótão, e a Sr.ª Isabel Neves, residente em 
Vila Nova do Ceira, ambas colaboradoras com experiencia anterior 
nesta área.

A SCM de Góis continua a desempenhar um importante papel na 
Economia Social deste Território, na medida em que se apresenta 
como um importante polo empregador no Concelho de Góis, con-
tribuindo, indubitavelmente, para o bem-estar e qualidade de vida 
de inúmeras famílias. 

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

VI Encontro Nacional de Verão do Clube “Alfa Romeo 
Team”

No passado dia 2 de julho, ocorreu no Parque do Cerejal, em Góis 
o VI Encontro Nacional de Verão do Clube Alfa Romeo Team. 
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece o facto de mais 
um ano terem doado os generosos bens alimentares e algumas 
peças de vestuário à SCM de Góis, à semelhança do que ocorreu 
nos anos anteriores.

A Mesa Administrativa agradece, a excelente iniciativa e dirige 
um agradecimento especial, ao Sr. Hugo Bral (marido da nossa 
Colaboradora, Sandra Gonçalves), Sr. Francisco Silva, Sr. Luís Vales 
e ao Sr. Fernando Dias, organizadores do evento, bem como, ao 
Sr. Dionísio Pires, dirigente do referido Clube. (Lista de produtos 
doados, em anexo).

Formação Interna na SCM de Góis – Psicologia Clínica
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis tem 

vindo apostar na valorização dos seus colaboradores, numa lógica de 
estimular a aprendizagem, através da promoção de formações.

Desta feita, a SCM de Góis promove, novamente, uma formação 
interna para as colaboradoras que não integraram as formações inter-
nas passadas. No passado dia 3 de julho iniciou a formação na área 
da Psicologia Clínica, dinamizada pela Dr.ª Fátima Rodrigues.

Nesta terceira área de formação serão abordados, novamente 
diversos temas, nomeadamente: o papel de um psicólogo clínico 
num Lar de idosos, qual a sua intervenção junto dos nossos uten-
tes; as diversas doenças neurológicas e a forma como lidar com 
estas mesmas doenças.

Após a conclusão deste Módulo de Formação segue-se o Módulo 
respectivo à área de Gestão e Comunicação, dinamizada pela Dr.ª 
Ana Rodrigues, Coordenadora da ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, em Vila Nova do Ceira. 

População Sénior e Crianças do CATL da SCM de Góis 
presente nas Cerimónias do Hastear das Bandeiras Azul, de 
Ouro e Praia Acessível

No passado dia 3 de julho alguns dos utentes e crianças do CATL 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis participaram nas cerimónias 
do hastear das bandeiras azul, de ouro e praia acessível, na Praia 
Fluvial da Peneda e na Praia Fluvial das Canaveias.

Durante a cerimónia, a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Pre-
sidente do Município de Góis, fez votos para que “tenhamos uma 
época balnear sem percalços”, assim como, congratulou-se com o 
facto de “mais uma vez o concelho de Góis, fruto de muito traba-
lho”, ter conseguido obter, novamente, estes galardões. Agradeceu 
ainda, a presença de todos. 

Esta cerimónia marca oficialmente a abertura da época balnear, 
garantindo também que todos os requisitos estão assegurados 
para manter hasteados estes símbolos de qualidade, durante a 
época balnear. 

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

Crianças do CATL da SCM de Góis visitaram a Quinta Pe-
dagógica  do Sr. Caimão 

No passado dia 10 de julho, as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, participaram em mais uma atividade 
promovida pelo Município de Góis. Neste dia os mais novos tiveram 
a oportunidade de visitar a Quinta do Sr. Caimão, em Vilarinho, 
concelho da Lousã.

Nesta quinta, cerca de meia centena de crianças realizou di-
versas atividades, jogaram geocaching, cozinharam uns deliciosos 
biscoitos, jogaram alguns jogos tradicionais, e ainda, tiveram a 
oportunidade de visitar a maternidade da quinta onde semearam 
couves e alfaces. 

Por fim, um dos momentos mais aguardados pelas crianças, a 
visita aos animais da quinta. 

Convívio Inter-CATL´S Férias de Verão
No passado dia 11 de julho, as crianças do ATL da EB1 de Góis 

e o ATL do Centro Social do Rocha Barros deslocaram-se à Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, a fim de participar numa atividade 
promovida pela nossa Instituição.

As trinta e três crianças tiveram a oportunidade de participar numa 
gincana de jogos, no espaço exterior do Lar de Idosos da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira. Com a orientação das técnicas 
da nossa Instituição os mais pequenos jogaram vários jogos, tais 
como, o jogo do arco, o jogo das latas, macaca, o jogo da malha, 
caça aos rebuçados e ao jogo do equilíbrio. Esta foi uma manhã 
cheia de alegria e muita brincadeira.

Terminada a atividade, as crianças rumaram à Praia Fluvial das 

Canaveias para almoçarem e usufruir daquele bonita paisagem.
A tarde terminou com um lanche convívio, oferecido pela nossa 

Instituição.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por promover 

este tipo de atividades, proporcionando às crianças umas divertidas 
e animadas férias de Verão.

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa

“Não constam favas contadas”

Legendas:
Foto 1 - 
Foto 2 -   

Foto 3 - 
Foto 4 - 
Foto 5 - 
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Arraial dos Santos Populares
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Produtos doados à SCMG durante o VI Encontro Na-
cional de Verão do Clube Alfa Romeu Team

Colaboradoras da SCM de Góis em Formação Interna 
na área de Psicologia Clínica

Idosos e crianças do CATL da SCMG na Cerimónia do 
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Crianças do CATL da SCM de Góis na visita à Quinta 
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Lanche convívio Inter-CATL´S na Praia Fluvial das 
Canaveias
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Há gente com ar de crente
A falar fluentemente
Parecem conhecedores
Não sabem é evidente
Quantos na mesma vertente
Têm pequenos valores

Da parcela são senhores
As estremas são horrores
Muito poucas conhecidas
Sabem são possuidores 
Do IMI são pagadores
Somas jamais recebidas

Limpezas são referidas
Sem apontarem medidas
P´ra serem executadas
Há distâncias conhecidas
Muitas casas construídas
A um metro das testadas 
Quais as formas indicadas
A serem executadas 
Para fazer a limpeza
Não vemos serem estudadas 
Nem tão pouco abordadas
Motivo para tristeza
Sabido é com certeza
Não constam favas contadas
6 de julho 2017

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: Virgínia Roda
Naturalidade: Casal de Cima, Freguesia de Alvares
Idade: 89 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar… pois já não podia estar sozinha”.
“Estou cá desde o ano de 2013”.

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

“Em algumas, mas gosto mais de estar no meu cantinho”.

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

“Dou-me bem com todos… e é o que faço de melhor”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“A minha infância partilhada com os meus dois irmãos, o Alberto 

e o Belmiro”.
“O nascimento do meu filho (José Roda)”.
“Os anos em que trabalhei nas fazendas”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a viver na minha casinha e tomar conta dos meus ne-

tos”.
Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, estou cá e estou contente”.

Utente: António Bandeira
Naturalidade: Vale de Maceira, Freguesia de Góis
Idade: 97 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim com a minha esposa, já não podíamos estar sozinhos”.
“Estou cá desde o dia 16 de março de 2015”.

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

“Em poucas, pois não ouço bem”.

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

“Mantenho um bom relacionamento com todos”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento, no dia 26 de novembro de 1950”.
“O nascimento dos meus filhos, o Fernando e a Isabel”.
“Os anos de trabalho como carpinteiro”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a estar junto do meu filho e esposa já falecidos”. 

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 primeira quinzena 
de julho de 2017.

Produtos doados durante o VI Encontro Nacional de Verão 
do Clube Alfa Romeu Team

No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos rece-
bidos: 171 Pacotes de leite 1L; 1 Pacote de leite de aveia de 1L; 1 
Pacote de leite de arroz Riso de 1L; 3 Pacotes de Nestum 250g; 1 
Pacotes de Nestum 700g; 1 Pacote de Papa; 1 Pacote de Cerelac 
de 1kg; 3 Caixas de Cereais de 500g; 5 Pacotes de Sal de 1Kg; 
100 Pacotes de Arroz de 1 Kg; 52 Pacotes de Esparguete de 500g; 
6 Pacotes de Esparguete de 1kg; 1 Pacote de pão ralado de 500g; 
60 Pacotes de bolacha Maria; 2 Pacotes de bolacha de chocolate 
Waffers; 9 Pacotes de bolacha Torrada; 1 Pacote de bolacha de 
Palitos; 2 Pacotes de Tostas Grandes; 1 Pacote de Tostas Peque-
nas; 1 Pacotes de Massa Espiral de 2Kg; 16 Pacotes de Massa 
Espiral de 500g; 18 Pacotes de Massa Macarrão de 500g; 1 Pacote 
de Massa Macarrão de 2 Kg; 19 Pacotes de Massa Cotovelos de 
500g; 2 Pacotes de Massa Laços de 500g; 3 Pacotes de Pevide 
de 250g; 4 Garrafões de água de 5L; 6 Garrafas de água de 1,5L; 
2 Pacotes de café de 250g; 2 Pacotes de Farinha de 1kg; 9 Pa-
cotes de Açúcar de 1kg; 1 Pacote de Fécula de batata de 250g; 
1 Pacotes de Feijão Catarino 500g; 1 Pacote de Grão-de-bico de 
1Kg; 1 Pacote de feijão-frade de 1Kg; 4 Latas de Feijão Encarnado 
Cozido de 800g; 4 Latas de Feijão de Manteiga Cozido de 800g; 2 
Latas de Feijão Branco Cozido de 800g; 5 Latas de Feijão Frade 
Cozido de 800g; 5 Lata de Feijão Preto Cozido de 800g, 9 Latas 
de Grão-de-bico de 800g; 51 Latas de Salsichas de 8 unidades, 2 
Frascos de salsichas; 115 Latas de Atum;  8 Latas de Sardinha; 1 
Caixa de marmelada de 450g; 5 Latas de Cogumelos Laminados de 
355g; 2 Latas de Cogumelos Laminados de 780g; 1 Lata de pêssego 
em calda de 840g; 3 Latas de Milho Doce de 150g; 3 Frascos de 
Conserva de Grão-de-bico de 500g; 1 Frasco de Feijão- branco de 
800g;  1 Frasco de Feijão- Catarino de 800g; 1 Frasco de Feijão- 
Encarnado de 800g; 1 Garrafão de Azeite de 3L; 1 Garrafa de Azeite 
de 1L; 7 Garrafas de Azeite de 750ml; 11 Garrafas de Óleo de 
1L; 1 Garrafa de Vinagre de 500ml. 1 Pacote de Knorr de galinha 
de 16 Cubos; 1 Pacote de Pimenta Preta de 50g; 3 Pacotes de 
pasta de dentes; 1 Barra de sabão azul e branco 400g; 2 Pacotes 
de pensos higiênicos; 1 Pacote de toalhetes; 1 Frasco de champô 
750g; 6 Jogos de madeira com peças de encaixar; 1 Jogo de loto 
de leitura; 1 Jogo da quinta para aprender a contar até 10; 1 Saco 
de peças legos; 1 Saco de bonecos sortidos; 1 Jogo de Domino 
de “Winnie the Pooh”; 4 Livros de Histórias; 1 Jogo de Puzzle de 
Bem-Querer é Bem-Fazer; 4 Réguas de letras.

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

dando o anonimato das pessoas ofertantes, a um residente na 
Freguesia de Góis, pela entrega de 3 Kg de ameixas, a outro 
anónimo, residente, em Vila Nova do Ceira, a oferta de 10 Kg de 
carapaus, a outro anónimo, também residente na Freguesia de Vila 
Nova do Ceira, a oferta de 3 sacos 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 primeira quinzena 
do mês de julho, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social 
e familiar. 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: o Sr. 
Valentim Antunes Rosa (utente e Secretário da Mesa Administrativa 
da SCM de Góis), residente no Corterredor, nascido a 5 de julho 
de 1939, festejou 78 anos de idade;

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: o Sr. Fernando Marques 
Brás, nascido a 11 de julho de 1937, celebrou 80 anos; Sr. Mário 
Torres Cruz, nascido a 12 de junho de 1944, celebrou 73 anos. 

Óbito de Utente 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 Elvira Jesus Ferreira Santos, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 1 de julho. A utente integrava a 
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
da SCM de Góis, desde o dia 16 de janeiro de 2006.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente, o 
seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências 
à família do Sr. Armando Santos Barroco, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 10 de julho. O utente integrava a resposta social 
de Centro de Dia de Vila Nova do Ceira, desde o dia 9 de março 
de 2017. 

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

A Mesa Administrativa

Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Agradecimento
A Santa Casa da Misericórdia de Góis vem publicamente 

agradecer os apoios concedidos na sequência do incêndio 
que fustigou o Concelho de Góis e reconhece publicamente 
o importante apoio das Entidades Locais, nomeadamente o 
Município de Góis, na pessoa da sua Presidente, Dr.ª Maria 
de Lurdes Castanheira, Bombeiros Voluntários de Góis, nas 
pessoas do Presidente da Direção, Sr. Renato Souza e do 
Comandante dos Bombeiros, Sr. João Prata, extensivo a todo 
o Corpo de Bombeiros de Góis e Secção de Alvares, bem 
como ao Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, 
na pessoa do Eng. Ramiro Miranda, com quem trabalhou 
diretamente quer no apoio ao acolhimento aos utentes do Lar 
da Cáritas Diocesana de Coimbra, localizado na Cabreira, que 
haviam sido evacuado, quer no apoio à restante população 
através do Gabinete de Apoio Permanente que a Segurança 
Social criou em Góis entre os dias 19 e 22 de junho.

Agradece igualmente à Santa Casa da Misericórdia de 
Sernancelhe, à Organização de Odivelas UNIPAS Internacional 
Portugal – Capelões Voluntários; ao Grupo de Cavaquinhos 
de Coimbra – GIROFLÉ e às empresas PROTEAMB e Casa 
Lemos de Amarante e Lousada, e igualmente à empresa 
GAMEIROS – Material Clinico pela oferta de roupa, mate-
rial têxtil, material clinico e bens alimentares que doaram à 
população do Concelho de Góis através desta Santa Casa. 
Agradece igualmente à Santa Casa da Misericórdia de Arganil 
pelo apoio logístico cedido.

Informa também que não foram recebidos quaisquer apoios 
em numerário.

Paralelamente a Santa Casa da Misericórdia de Góis não 
pode deixar de referir que desde a primeira hora se disponi-
bilizou junto das Entidades competentes disponibilizando todo 
o seu apoio, quer em termos dos seus Dirigentes, Técnicos 
e demais colaboradores que através no período do incêndio 
e no levantamento de necessidades após o regresso a casa 
das populações, bem como no apoio à confeção de refeições 
destinadas aos Bombeiros durante o incêndio.

Por último, agradece o apoio sempre constante da União 
das Misericórdias Portuguesas, quer através do seu Presidente, 
Dr. Manuel de Lemos, quer através do Secretariado Regional 
de Coimbra, na pessoa do Dr. Rui Rato. 

A Todos o nosso MUITO OBRIGADO!!
O Provedor,
José António Vitorino Serra 

Entrevista à utente Sr.ª 
Virgínia Roda 

Entrevista ao utente Sr. 
António Bandeira

Sr. Valentim Rosa celebrou 78 anos 

Sr. Fernando Brás festejou o seu 80.º aniversárioSr. Mário Cruz celebrou 73 primaveras 


