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Utentes da SCM de Góis visitaram o Santuário de Fátima 
e o Museu do Fósforo – Passeio promovido pelo Município 
de Góis

No passado dia 30 de maio alguns utentes da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis participaram no passeio promovido 
pelo Município de Góis, ao Santuário de Fátima e ao Museu 
do Fósforo, em Tomar.

A viagem começou por volta das 8h15 e contou com uma 
paragem para o pequeno-almoço, na estação de serviço de 
Pombal. Ao chegar a Fátima, os participantes dirigiram-se para 
o Santuário onde puderam assistir à celebração da Santa Mis-
sa, na Igreja da Santíssima Trindade e visitar toda a zona do 
Santuário, nomeadamente, a Basílica de Nª Sr.ª do Rosário e 
a Capelinha das Aparições tiveram ainda, a oportunidade de 
oferecer as tradicionais velas e realizar as suas orações. 

Seguiu-se o almoço, que decorreu num ambiente de convívio, 
partilha e alegria. Por volta das 14h30 deu-se início à partida 
para Tomar, para visitar o Museu dos Fósforos “Aquiles da 
Mota Lima”. 

Antes de começar a visita, foi dada uma breve explicação da 
história deste Museu, ficaram a saber que esta coleção teve 
início em 1953 pela mão do cidadão Tomarense, Aquiles de 
Mota Lima, que colecionou mais de 43 mil caixas e carteiras 
e cerca de 16 mil etiquetas de caixas de fósforo. A coleção 
foi doada ao Município de Tomar em 1980 e está exposta no 
Convento de São Francisco. Ainda, houve tempo de visitar a 
oficina de Olaria e Azulejaria, onde puderam comprar algumas 
lembranças tradicionais da Cidade de Tomar. 

Sem dúvida, que além do carácter religioso do passeio, 
também o convívio, a alegria, a boa disposição e a confrater-
nização entre os seniores do concelho de Góis, fez parte deste 
bonito passeio.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, ao Município de Góis pelo convite.

Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente 
No passado dia 5 de maio celebrou-se o Dia Mundial do Meio 

Ambiente. Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, 
foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a finalidade 
de criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas 
ambientais existentes no planeta.

Sem dúvida, os seres humanos são os grandes responsáveis 
por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a 
perda de biodiversidade, e cabe a nós criar medidas que impeçam 
que estes impactos atinjam de modo irreversível a terra.

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou este dia com 
um agradável convívio no Parque do Cerejal, em Góis.

Alguns utentes de ERPI e Centro de Dia participaram nesta 
iniciativa, onde tiveram a oportunidade de participar numa acção 
de sensibilização sobre a preservação do meio ambiente, assim 
como, de um belo lanche ao ar livre.

A ação de sensibilização teve como principal objetivo alertar 
para a importância de se respeitar e cuidar os elementos da 
natureza, enfatizando a sua importância no nosso bem-estar. 

Foram várias as questões discutidas sobre as regras de boas 
práticas para cuidar do ambiente, nomeadamente, poupança de 
água, eletricidade e reciclagem.

A atividade terminou com um agradável lanche à beira do Rio 
Ceira, usufruindo da bela natureza.

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

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

No passado dia 5 de junho, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis integrou mais um colaborador, no âmbito das medidas 
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. 
A Sr.ª Carmina Nunes das Neves, 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.  

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 as entrevistas com alguns retalhos da 
vida de dois utentes.  

Utente: Álvaro Alves Henriques
Naturalidade: Folgosa
Idade: 89 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Procurei os serviços da Instituição no ano de 2005” 

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

“Sim, gosto de ir aos convívios organizados pela Instituição”. 
“Ainda há uns dia fomos até ao parque do Cerejal”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Excelente, aqui tenho muitas pessoas amigas”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Ter sobrevivido de um grave acidente de trabalho, em 

França”.
“O nascimento da minha Filha (Ana Paula Henriques)”.
“O dia em que regressei a Portugal estive 24 anos emigrado 

em França”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Assistir a um jogo do Benfica no Estádio da Luz”.

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

Utente: Maria Lucinda Gaspar da Cruz
Naturalidade: Cadafaz
Idade: 92 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar porque estava com problemas de saúde e 

vivia sozinha”.
“Estou cá desde o dia 9 de março de 2007”

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

“Em algumas atividades, nas que a minha saúde permite”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Tenho um bom relacionamento, tenho aqui amigos”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento”.

“Todo o meu trabalho no campo, no Cadafaz”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a semear batatas”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, quer dizer, eu até já o disse”.

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 junho de 2017.

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 88 ovos, a outro anónimo, 
residente, em Vila Nova do Ceira, a oferta de 16,500Kg de bata-
tas, 10,900 Kg de alface e um ramo de salsa, a outro anónimo, 
residente na Freguesia de Góis, a oferta de 51 ovos.

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Participantes do passeio promovido pelo Município 
de Góis ao Santuário de Fátima

Utentes da SCM de Góis no Santuário de Fátima

Visita ao Museu dos Fósforos, em Tomar
Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente - 

“Ação de Sensibilização sobre a preservação do Meio 
Ambiente”

 Lanche convívio da SCM de Góis no Parque do 
Cerejal

Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente 
comemorado no Parque do Cerejal

SCM de Góis promove Integração Profissional Entrevista ao utente Sr. 
Álvaro Henriques

Entrevista à Sr.ª Maria Lu-
cinda Cruz
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Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 
quinzena do mês de junho, com votos de saúde, bem-estar 
pessoal, social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Ser-
viço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria 
Cândida da Fonseca Duarte, nascida a 9 de junho de 1935, 
celebrou 82 anos; Sr. Fernando Brás, nascido a 10 de junho 
de 1945, celebrou 72 anos. 

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

A Mesa Administrativa 

Sr.ª Maria Cândida Duarte celebrou 82 primaveras, 
acompanhada pelo seu neto, Carlos Daniel

Sr. Fernando Brás celebrou 72 anos, acompanhado 
pela sua esposa


