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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Carnaval na SCM de Góis
No passado dia 24 de fevereiro alguns utentes de Lar e Centro
de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis participaram no
desfile de Carnaval, realizado na Vila de Góis. O cortejo carnavalesco percorreu as principais ruas da Sede do Concelho e
envolveu toda a comunidade escolar.
Na parte da tarde, a nossa Instituição comemorou o Carnaval,
com um Baile de Máscaras único e diferente, no Lar de idosos.
Os nossos utentes aderiram massivamente, assim como elementos
da Mesa Administrativa e colaboradores, juntos protagonizaram
vários momentos de diversão.
Recordando e revivendo o verdadeiro Carnaval, utentes e
colaboradoras deram largas à imaginação e encarnaram as mais
diversas personagens desde a minnie, empregada das limpezas,
índia, o assustador scary movie, dama de Veneza, entres outras
figuras estranhas, que de tanta cor e enfeites era difícil descortinar
de quem se tratava afinal.
O baile foi muito alegre e divertido, as várias músicas carnavalescas fizeram com que todos revivessem o Entrudo numa tarde
bem diferente, no Lar de idosos, em Vila Nova do Ceira.
No passado dia 27 de fevereiro foi outra vez, dia de brincar
ao Carnaval, desta vez, com a presença das crianças do Centro
de Atividades de Tempos Livres – CATL da SCM de Góis.
Foram as próprias crianças que em sala de CATL elaboraram
os seus próprios fatos, este ano alusivos à história da “Branca
de Neve e os Sete Anões”. Embora impedidos pela chuva de
desfilarem na rua, como estava inicialmente previsto, os mais
pequenos fizeram a festa, levando muita alegria e cor ao Lar
de Idosos da nossa Instituição.
A animação estendeu-se pela tarde fora, onde ao som de
músicas carnavalescas, as crianças e idosos dançaram e conviveram. Coreografias ao som da música, brincadeira e abraços
fizeram as delícias de todos os participantes.
Este foi sem dúvida um Carnaval vivido intensamente, com
muita energia e boa disposição.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher na SCM
de Góis
À semelhança do que acontece anualmente, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis comemorou o Dia Internacional da Mulher,
no passado dia 8 de março. Este dia foi proclamado em 1975
pela ONU – Organização das Nações unidas, para lembrar as
conquistas sociais, políticas e económicas do sexo feminino.
A SCM de Góis começou por assinalar este dia dedicado
às mulheres, com a oferta de uma flor a cada uma das suas
colaboradoras, utentes, dirigentes e voluntárias. O ato simbólico
foi levado a cabo por alguns elementos dos Corpos Sociais,
nomeadamente, pelo Sr. José Serra, Provedor, pelo Arq.º Ricardo
Ventura, Vice-Provedor, pelo Sr. Valentim Rosa, Secretário, pelo
Sr. António Lopes, Tesoureiro, pelo Sr. Alfredo Simões e pelo
Sr. António Monteiro, enquanto Vogais da Mesa Administrativa,
homenageando todas as mulheres da Instituição.
O Sr. José Serra, Provedor, dirigiu algumas palavras a todas
as colaboradoras, reforçando a sua importância no cumprimento
da missão da nossa Instituição.
Para assinalar este dia, realizámos ainda um “Atelier de Beleza”,
onde as nossas queridas utentes puderam usufruir de serviços
de manicure, cabeleireiro e maquilhagem.
Estes serviços, que elevam a auto-estima, ao mesmo tempo
que cuidam do corpo e da mente são ainda muito gratificantes,
tanto para quem os recebe com para quem os pratica.
Por fim, realizámos uma sessão fotográfica com todas as utentes
que participaram na atividade, durante a sessão era notória a
satisfação e alegria, muitas disseram “Já não me lembrava de
estar tão bonita”.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis com o desenvolvimento
destas iniciativas pretendeu-se sensibilizar e incentivar as pessoas
para a importância da mulher na sociedade, bem como chamar
a atenção para o papel e a dignidade da mulher.
Roteiro para a Cidadania
No passado dia 10 de março, a convite do Município de Góis,
a Santa Casa da Misericórdia de Góis participou na atividade
Roteiro e Cidadania em Portugal: PARAR, PENSAR, AGIR!.
Este Roteiro desafia as redes e as comunidades locais de
todo o país a uma viagem de descoberta, reflexão e ação sobre
cidadania.
Alguns dos utentes de Lar e Centro de Dia da SCM de Góis
deslocaram-se até à Casa da Cultura de Góis, onde tiveram a
oportunidade de participar num conjunto de dinâmicas, promovidas
pela entidade responsável, em parceria com o Município.
Esta iniciativa teve como objetivo, PARAR para dialogar e
partilhar informações e conhecimento acerca da Cidadania e
Igualmente, PENSAR, conjuntamente com as comunidades e as
redes locais de parceria, estratégias de territorialização de políticas
públicas, AGIR em prol da Cidadania e Igualdade, impulsionando
todos/as os/as agentes de desenvolvimento social e mobilizando
os recursos adequados em cada contexto.
IRS Solidário – Consignação de 0,5% do IRS
A totalidade dos impostos que pagamos destina-se a financiar
as despesas públicas do Estado, não tendo nós qualquer poder
de decisão em relação a onde aplicar o dinheiro que pagámos.
A única exceção diz respeito à possibilidade de destinar 0,5%
do IRS que já pago durante o ano, a uma determinada IPSS
(instituição Particular de Solidariedade Social) como é o caso
da Santa Casa da Misericórdia de Góis. Esta percentagem é
retirada ao total que o Estado liquida, e não ao imposto que
lhe deve ser devolvido, se houver lugar à restituição. Deste
modo, sem qualquer custo para si pode destinar 0,5% do IRS
à SCM de Góis.
Ao preencher a sua declaração anual de IRS Modelo 3 (em
papel ou on-line) no quadro11 (Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, faça
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uma cruz no Campo 1101 e coloque o número de contribuinte da
SCM de Góis – 502 200 413 no espaço à frente. Sem qualquer
custo para si, poderá dar um donativo à SCM de Góis correspondente a 0,5% do valor liquidado no IRS. Este donativo em nada
a afecta o que eventualmente tenha a receber das finanças.
Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue este
nosso apelo.

“Sim, gosto de todas as atividades e participo na maioria
delas”. “E se for para passear,
participo sempre”.

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. Quinzenalmente, apresentaremos as entrevistas com alguns retalhos da
vida de dois utentes.
Utente: Ermelindo das Neves Batista
Idade: 85 anos
Naturalidade: Juncal
Resposta Social: SAD
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Comecei a frequentar a Instituição quando a minha esposa
(Sr.ª Celina Figueiredo) passou a viver no Lar, assim estou mais
perto dela”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Óptimo, todos e todas
tratam-me com o devido respeito”.
Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
Sr.ª Elvira Santos cele“O dia do meu casamento”.
brou 79 anos
“Os mais de trinta e tal anos
que trabalhei na resina”.
“Quando comecei a organizar as excursões, em Vila Nova
do Ceira”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Realizar mais excursões, quem sabe até ao estrangeiro”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Diria para vir, onde quer que esteja digo sempre as boas
continua pág. 17
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Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira festejou 74 anos, acompanhada pelos seus familiares

Sr.ª Lucília Dias celebrou 94 primaveras
condições que o Lar tem”.
Utente: Celina Figueiredo
Naturalidade: Juncal
Idade: 88 anos
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já cá estou há quase quatro anos (1/07/2013), primeiro estive internada por duas vezes no Centro Municipal de Saúde e
Acção Social ”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, nas que ainda consigo realizar“.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“O meu relacionamento é muito bom, em especial com as
colaboradoras, todas me tratam com muito carinho.”
Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Quando conheci o meu marido”.
“O nascimento dos meus queridos sobrinhos, o Alfredo, a
Lurdes, o António, a Maria Albertina, a Anabela e a Bárbara.”
“Todo o trabalho no campo”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a viver em casa com o meu marido”.
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 março de 2017.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, à empresa Rui & Dinora pelo patrocínio exclusivo para a aquisição
das flores.
No que concerne a donativos em numerário, registam-se a
atribuição da Farmácia Frota Carvalho que presenteou a SCM
de Góis com 150 € (Cento e cinquenta euros).
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao Sr.
Armando Neves Fernandes, residente em Capelo, a oferta de
5,800Kg de grelos e 7,050Kg de cabeças de grelos.
Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 116 ovos e outro
anónimo, residente na Alagoa, a oferta de 24 ovos.
O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
do mês de março, 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 Elvira Jesus
Ferreira Santos, nascida a 7 de março de 1938, celebrou 79 anos;
Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira, nascida a 7 de março de 1943,
festejou 74 anos; a Sr.ª Lucília Rodrigues Matos Simões Dias,
nascida a 13 de março de 1923, celebrou 94 primaveras.
Visite-nos em:
www.scmgois.pt
www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa
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