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SCM de Góis - 1ª Classificada no Concurso Municipal de 
Espantalhos

O Município de Góis promoveu um Concurso Municipal de 
Espantalhos subordinado ao tema: Reciclagem. Este concurso 
teve como missão desafiar o trabalho em equipa e a competição 
saudável, pela promoção de um concurso associado às práticas 
rurais – agricultura. 

A nossa Instituição associou-se a esta iniciativa e criou o seu 
próprio espantalho e com a ajuda de todos os que votaram via 
facebook, ganhou o 1º Prémio, com 207 votos. Esta iniciativa 
proporcionou aos nossos utentes o acompanhamento efusivo 
das votações.

A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a todos que 
possibilitaram a nossa vitória.

O nosso grande Obrigado! 

Recordar é Viver – “Debulhar Favas” no Lar da SCM de 
Góis 

E porque recordar é viver, no passado dia 24 de abril, os 
nossos utentes de Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis tiveram a possibilidade de debulhar favas como 
nos velhos tempos. 

Esta atividade surgiu com o objectivo de proporcionar aos 
utentes uma vida mais dinâmica e alegre, através da sua parti-
cipação e envolvimento, podendo, desta forma, valorizar as suas 
capacidades, competências, saberes e cultura. 

Esta foi, mais uma acção que correu muito bem, podendo vir 
mesmo a repetir-se. O almoço foi arroz de favas, para alegria 
de todos.

Comemoração do Dia da Mãe na SCM de Góis
No passado dia 7 de maio celebrou-se o Dia da Mãe, a Santa 

Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efeméride na ERPI 
da nossa Instituição.

Os nossos utentes reunidos em grupos começaram por perso-
nalizar uma moldura alusiva à data. A Moldura foi usada no Dia 
da Mãe, para registar o momento entre mães e filhos. 

Esta pequena celebração do Dia da Mãe, teve como, principal 
objectivo mimar as nossas utentes/mães, assim como, valorizar 
o papel das utentes como Mãe na família.  

Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “2ª VarzeAr-
tes – “Palavras com Cor”

No passado dia 9 de maio, alguns utentes do Lar e Centro de 
Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis, deslocaram-se ao 
Espaço Multiusos – Capela da Costeira, em Vila Nova do Ceira, 
para visitar a 2ª VarzeArtes – Palavras com Cor, uma Exposição 
de pintura e escultura. Esta Exposição foi promovida pela Coope-
rativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira. 

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de apreciar obras de 
três escultores e diversos quadros elaboradas por vários artistas 
plásticos, de várias regiões do nosso país, entre os quais, artistas 
do concelho de Góis. Este evento teve como objetivo promover 
a cultura, estimular o diálogo e o encontro, reflectir sobre a arte 
e o poder desta forma de expressão em nós próprios e nas 
emoções que nos transmitem. 

Os nossos utentes tiveram uma manhã diferente e puderam 
apreciar da beleza e da arte desta exposição. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, pelo convite. A nossa população-alvo gosta muito de 
participar neste tipo de iniciativas.  

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

No passado dia 8 de maio, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis integrou mais um colaborador, no âmbito das medidas do 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. O 
Sr. João Carlos Dias Antunes, 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.  

Terapia da Fala no Lar de Idosos da SCM de Góis 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis continuar a dispor de 

uma Terapeuta da Fala, Dr.ª Inês Chaves, na ERPI da nossa 
Instituição, em Vila Nova do Ceira.

O trabalho realizado pela terapeuta com os nossos utentes incide 
principalmente nas alterações da linguagem e fala, na gaguez, 
nos problemas de voz, nas alterações ao nível da deglutição, 
motricidade e sensibilidade orofacial.

A Dr.ª Inês dinamiza, ainda, um atelier de Estimulação da 
Linguagem, todas as sextas de manhã, na sala de estar do Lar 
de Idosos. Neste atelier são desenvolvidos vários jogos, com o 
objetivo de desenvolver as funções do cérebro como a atenção 
e memória, favorecer o acesso ao léxico, melhorar o raciocínio 
lógico e facilitar a capacidade comunicativa.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por ter ao 
dispor dos nossos utentes uma vasta diversidade de serviços.

Entrevista com …
Esta é uma nova 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: Alexandrina Vicente Santos Brás
Naturalidade: Sandinha, Góis
Idade: 73 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Procurei os serviços da Santa Casa quando fracturei o meu 

pé.”
“Frequento a instituição desde o dia 3 de janeiro deste ano”.

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

“Sim, gosto muito de ir às exposições culturais, à fisioterapia 
e as sessões de estimulação cognitiva”. 

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e co-

laboradoras?
“Tento dar-me bem com todos, gosto muito de interagir com 

todos”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento que foi no dia 17 de abril de 

1971”.

SCM de Góis - 1ª Classificada no Concurso Municipal de Espantalhos

Atividade “Recordar é Viver” - Utentes da SCM de 
Góis debulham favas

Comemoração do Dia da Mãe - Sr.ª Natália Manuel 
com as suas filhas

 Sr.ª Jovita Quental com o seu filho no Dia da Mãe  Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “Varze-
artes” - “Palavras com Cor”

Exposição “Varzeartes”, no Espaço Multiusos - Capela 
da Costeira 

SCM de Góis promove integração profissional 

Terapia da Fala no Lar de Idosos da SCM de Góis 
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“O nascimento do meu Carlos Brás (filho) ”.
“O dia em que regressei à minha terra (Sandinha), no dia 8 

de janeiro no ano 2000”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a trabalhar, como antigamente, fazia limpezas nas casas 

das pessoas”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, este Lar tem muitas atividades que nos ajudam a dis-

trair”.

Utente: Fernando Brás
Naturalidade: Sandinha, Góis
Idade: 71 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Por motivo de saúde.” “Fui operado ao coração” (data de 

admissão 25/01/2017).

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

“Sim, gosto principalmente dos passeios organizados pela 
Instituição”. 

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e co-
laboradoras?

“Mantenho um bom relacionamento com todos, não tenho 
motivos para não os ter”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Como a minha esposa disse, sem dúvida o dia do nosso 

casamento e o nascimento do nosso filho”. 
“O dia em que regressei da Guerra do Ultramar (Angola), no 

dia 5 de janeiro de 1970”.
“Os dezasseis anos, em que trabalhei na fábrica da cerveja 

da Cergal, em Belas (concelho de Sintra) ”.  

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a cuidar das hortas, na minha aldeia (Sandinha)”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, aqui somos bem tratados”. 

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 maio de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. 

Joaquim São Pedro Ferreira, residente em Vila Nova de Poia-
res, pela oferta de 48 ovos. Agradece, igualmente, à Sr.ª Maria 
Augusta Garcia, residente em Vila Nova do Ceira, pela oferta de 
uma embalagem de marmelada. 

Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o anoni-
mato da pessoa ofertante, residente na Freguesia de Góis, pela 

entrega de 60 ovos e a outro anónimo, residente na Alagoa, a 
oferta de 36 ovos. 

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 maio, 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. José Simões 
Santos, nascido a 29 de abril de 1938, celebrou 79 anos; a Sr.ª 
Ermelinda de Nazaré Carvalho, nascida a 3 de maio de 1921, 
celebrou 96 anos.

Óbitos de Utentes 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 Virgínia Conceição Alves Caetano, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de maio.

A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Re-
sidencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, desde o dia 29 
de agosto de 2011.

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

Entrevista ao Casal de utentes, Sr. Fernando Brás e 
Sr.ª Alexandrina Brás

Sr. José Santos festejou 79 anos de idade

Sr.ª Ermelinda Carvalho celebrou 96 primaveras, 
acompanhada pelo seu filho 


