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SCM de Góis acolhe idosos evacuados do Lar da Cáritas na 
Cabreira e é polo de recepção de bens doados

Durante o flagelo dos incêndios ocorrido entre os dias 17 e 22 
de junho no nosso concelho e em resposta ao apelo do Eng.º 
Ramiro Miranda, Diretor do Centro Distrital da Segurança Social 
de Coimbra e da Dr.ª Maria Lurdes Oliveira Castanheira, Presiden-
te do Município de Góis, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
acolheu um total de 18 utentes do Lar da Cáritas Diocesana de 
Coimbra – Unidade Residencial Sagrada Família.

Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira foram acolhidos 5 utentes, em 
cama colocadas para o efeito no rés-do-chão e no Centro Muni-
cipal de Saúde e Ação Social – Hospital de Caridade Rosa Maria 
(unidade que estava encerrada desde julho de 2015, pela ARS 
Centro) foram acolhidos em camas articuladas 13 idosos, muito 
dependentes.

Simultaneamente, a nossa Instituição tem funcionado como polo 
de recepção de bens, nomeadamente, roupa de cama (Lençóis, 
cobertores, almofadas e fronhas), peças de vestuário, produtos de 
higiene e limpeza e produtos alimentares.

A atuação da SCM de Góis decorreu sempre em estreita cola-
boração com o Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado 
Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Dr. Rui 
Rato, Presidente do Secretariado Regional do distrito de Coimbra 
da UMP, com o Eng.º Ramiro Miranda, Diretor da Segurança Social 
de Coimbra e com a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente 
do Município de Góis e Presidente da Proteção Civil local. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece o gesto de 
solidariedade de todos os que nos fizeram chegar a sua ajuda, 
à população em geral e às Entidades/Organizações públicas e 
privadas: Organização de Odivelas Unipas Internacional Portugal – 
Capelões Voluntários; Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe; 
PROTEAMB e Casa Lemos de Amarante e Lousada; Gameiros – 
Material Clínico; Grupo de Cavaquinhos de Coimbra – Giroflé. 

Um agradecimento, também, às Santas Casas das Misericórdias 
limítrofes (SCM de Arganil, SCM da Lousã, SCM de Semide, SCM 
da Pampilhosa da Serra, SCM de Galizes, SCM de Soure, SCM 
de Cantanhede, SCM de Coimbra) que demonstraram a sua soli-
dariedade e a sua disponibilidade de apoio.

Por fim, a Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa o seu 
voto de louvor aos Bombeiros Voluntários de Góis e o seu voto 
de pesar e solidariedade às populações afectadas. 

A todos o nosso Muito Obrigada!

Utentes e Crianças do CATL da SCM de Góis visitam a ex-
posição “Viagem das Palavras, Através dos Sentidos”

No passado dia 14 de junho, um grupo de utentes da ERPI e 
Centro de Dia e algumas crianças do CATL da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis deslocou-se ao Espaço de Exposições Tempo-
rárias Alice Sande, localizado no Posto de Turismo de Góis, para 
visitar a exposição temporária de poesia “Viagem das Palavras, 
através dos Sentidos”, da autora Laura da Silva.

O grupo de participantes na visita tiveram a oportunidade de 
ver, ler, e sentir a poesia da autora, reproduzida nos seus livros 
“Palavras Soltas no olhar” e “Madrugada Fria”. 

Foram várias as partilhas, num convívio interageracional em 
torno da interpretação das palavras.

CATL da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão 2017
O Centro de Atividades de Tempos Livres/Férias de Verão, 

promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, entrou em 
funcionamento no passado dia 26 de junho e irá decorrer até 
meados de Setembro.

Durante este período de férias, as crianças do CATL, vão puder 
usufruir de várias atividades, quer desenvolvidas diariamente pela 
Instituição, quer promovidas pelo Município de Góis, no âmbito 
da Calendarização das Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF). 

Todas as atividades de caráter lúdico e pedagógico, desenvol-
vidas pela nossa Instituição e pelo Município de Góis, tem como, 
principal objetivo proporcionar às crianças umas divertidas e ani-
madas férias de Verão.

Crianças do CATL brincam ao jogo “Quem quer ser Sau-
dável”

No passado dia 27 de junho, a Dr.ª Márcia Pinto, estagiária de 
nutrição da Instituição dinamizou com as crianças do CATL da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis o jogo lúdico didático “Quem 
quer ser Saudável”. Este jogo educativo foi baseado na versão 
original “Quem quer ser Milionário”, e era composto por uma série 
de perguntas relacionadas com nutrição e alimentação saudável.

O objetivo da atividade foi educar as crianças para terem uma 
alimentação mais saudável, para que cresçam com hábitos alimen-
tares corretos, que possam mais tarde, ser refletidos numa vida 
adulta mais saudável. As crianças podem ainda ser importantes 
multiplicadoras dos ensinamentos dados, transmitindo-os à família 
e aos amigos. 

Nunca nos podemos esquecer que uma alimentação saudável 
é determinante para um bom desenvolvimento físico e intelectual, 
além de promover a saúde e o bem-estar geral.

A SCM de Góis vende imóveis 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis informa que se encon-

tram para venda dois imóveis, recentemente doados à Instituição, 
existentes na Freguesia de Góis, localidade de Bordeiro, regista-
dos sob os Artigos Matriciais n.º 540 - Casa de Habitação e n.º 
550 - Casa de Arrecadação, de titularidade em propriedade plena, 
desta Instituição.

Para informações adicionais, ou entrega de propostas de aquisição 
de interessados, agradecemos contacto para o telefone 235 778 
065 ou telemóvel 911740731. - Ver anúncio nesta edição. 

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa, sobre 

o flagelo dos incêndios:
SÃO MUITO ELABORADAS
Com os bombeiros treinados
Em fogos bem controlados
No Outono e Primavera
Os fogos eram travados
Porque os matos queimados
Iriam matar a fera

Muito fogo já não era
Ao povo quem lhes dera
Verem tal acontecer
Bastava alguém quisera
Fazer ao fogo a espera
Quanto ardeu não vai arder  

Bombeiros iriam ter 
Bom trabalho a fazer
Para poder controlar
Habitações proteger 
Há sempre o que arder
Mesmo após as queimadas

Muitas formas são ditadas
Mas serem aplicadas
Não vemos acontecer
Quando vierem chuvadas
Estórias são olvidadas
Matos voltam a arder
As razões de acontecer
São muito elaboradas

22 de junho de 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: Sr.ª Elvira Batista 
Naturalidade: Lisboa
Idade: 83 anos
Resposta Social: Centro de Dia 

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já não me sentia bem ao estar sozinha”.

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

“Sim, costumo participar nos passeios organizados pela Instituição, 
no terço e na ginástica”.

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

“Mantenho um bom relacionamento com todos, convivo muito 
aqui com amigos de longa data”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus dois filhos (José Augusto e o António), 

dos meus quatro netos e dos meus 8 bisnetos”.
“O dia do meu casamento …vivi com o meu marido 58 anos”.
“Os anos em que vivi em Lisboa, minha terra natal”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ter o meu marido perto de mim”.

CMSAS – Ex. Hospital de Caridade Rosa Maria Interior das instalações do Ex. Hospital Rosa Maria

Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira Camas colocadas no rés-do-chão do Lar de Idosos, em 
VNC

Utentes e Crianças do CATL da SCM de Góis na Exposição 
“Viagem das Palavras, Através dos Sentidos”

Crianças do CATL brincam ao jogo “Quem quer ser Sau-
dável”

Sr. Ernesto Rosa, autor do poema

Entrevista à Sr.ª Elvira Ba-
tista

Entrevista ao utente Sr. 
Jaime Almeida
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Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Recomendaria sim”.

Utente: Jaime Almeida
Naturalidade: Liboreiro (Freguesia de Góis)
Idade: 81 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já fui utente durante algum tempo, depois tive uma temporada 

na Vila da Lousã, agora estou cá desde o dia 15 de maio, deste 
ano”.

“Estou em casa da minha filha, durante o dia venho para cá”. 

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

“Sim, nas atividades que consigo realizar”.

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

“Não pode ser melhor, tenho cá duas netas a trabalhar”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia em que conheci a minha mulher … foi no dia da festa 

de São Martinho, em Góis”.
“O nascimento da minha filha (Alice Graça Almeida)”.
“Os dez anos em que vivi em Lisboa, com a minha esposa e 

a minha filha”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a bailar com a minha rica mulher nos bailaricos da 

terra”.

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 junho de 2017.

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

do o anonimato das pessoas ofertantes, a um residente na Freguesia 
de Góis, pela entrega de 52 ovos, a outro anónimo, residente, em 
Vila Nova do Ceira, a oferta de 20 Kg de batatas, a outro anónimo, 
residente na Freguesia de Góis, a oferta de 167 ovos.

Agradece, igualmente, ao Sr. Ermelindo Batista, residente no 
Juncal, a oferta de 5 litros de azeite. 

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 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 Serviço 
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria Rita 
Rodrigues, nascida a 12 de junho de 1930, celebrou 87 anos; 
Sr.ª Lucinda das Neves Carvalho, nascida a 15 de junho de 1936, 
celebrou 81 anos. 

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

A Mesa Administrativa 

PUBLICIDADE

Sr.ª Maria Rita Rodrigues, celebrou 87 primaveras Sr.ª Lucinda Carvalho, festejou 81 anos, acompanhada 
por familiares 


