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Magusto de São Martinho no Lar da SCM de Góis 
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis organizou no passado dia 14 de novembro, um magusto 
para comemorar o dia de São Martinho, no Lar de Idosos, em 
Vila Nova do Ceira. 

Este magusto reuniu utentes das várias respostas sociais da 
Instituição, colaboradores, bem como, com alguns dos elementos 
dos Corpos Sociais da SCM de Góis, designadamente, Sr. José 
Serra, Provedor, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. António Lopes, 
Tesoureiro, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. Alfredo Simões, Vogais, 
Sr. Felisberto Costa, Dr.ª Fátima Pimentel, Sr. José Pascoal e 
Sr.ª Maria de Lurdes Nunes (Milú), enquanto suplentes da Mesa 
Administrativa. Da Mesa da Assembleia Geral esteve presente a 
Sr.ª Lucinda Rosa e do Conselho Fiscal estiveram presentes, a 
Sr.ª Mª Emília Vidal, Presidente e a Sr.ª Maria Augusta Garcia 
(Mariazinha), suplente. 

Associou-se, ainda, a este convívio o novo Pároco das Pa-
róquias de Góis, Vila Nova do Ceira e União de Freguesia do 
Colmeal e Cadafaz e algumas das voluntárias da nossa Instituição, 
nomeadamente, a Sr.ª Ana Maria Lopes, Sr.ª Fátima Correia e a 
Sr.ª Carla Silva.

O magusto de São Martinho realizou-se no Espaço exterior do 
Lar de Idosos, decorado a rigor onde os ouriços e as folhas de 
castanheiro não podiam faltar, assim como, alguns cartazes alusivos 
ao tema do Dia de São Martinho. Os cartazes foram elaborados 
por alguns dos utentes que participaram no atelier de expressão 
plástica. Num desses cartazes lia-se “Reza a lenda, que num 
dia tempestuoso, São Martinho, valoroso soldado romano no seu 
cavalo, se deparou com um mendigo quase nu, tremendo de frio, 
que lhe estendeu a mão. São Marinho parou o cavalo, poisou a 
sua mão carinhosamente na do pobre, e depois cortou ao meio 
a sua capa de militar, dando metade ao mendigo. Preparava-se 
para continuar o seu caminho, cheio de felicidade apesar de mal 
agasalhado e da chuva intensa, quando a tempestade terminou 
e o céu ficou limpinho com um sol que inundou a terra de luz 
e calor. Diz-se que Deus, nesta época, acaba por alguns dias 
o tempo frio, o céu e a terra sorriem com a bênção de um sol 
quente e maravilhoso, sendo esta altura chamada de verão de 
São Martinho. “

A comemoração do Dia de São Martinho resultou num saudá-
vel convívio, que para além de umas deliciosas castanhas e da 
tradicional jeropiga, contou com animação musical.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por ter assi-
nalado esta data especial, onde o renascer da partilha foi e será 
sempre relembrado e enfatizado neste dia de São Martinho. 

SCM de Góis efetivou mais dois colaboradores
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

regista, com enorme satisfação, a renovação de contratos a mais 
dois colaboradores e consequente efetivação ao quadro de pessoal 
da Instituição.

A primeira efetivação foi da colaboradora Cátia Filipa Martins 
dos Santos, residente na Ponte de Sotão, Freguesia de Góis e 
exerce funções no Lar de Idosos desde o dia 15 de novembro 
de 2013. 

A colaboradora dará continuidade ao trabalho realizado ao 
longo destes anos, nomeadamente, no cuidado direto ao idoso 
e nos transportes das crianças da Escola EB 1 de Vila Nova 
do Ceira.

A segunda efetivação trata-se do Sr. José Alfredo Carvalho, 
residente nas Carvalhas de São Pedro, Concelho de Arganil e 
exerce funções na SCM de Góis desde o dia 13 de setembro de 
2012, na categoria de eletricista. Este colaborador é responsável 
por toda a manutenção do equipamento. Cabe ao Sr. José Alfredo 
a instalação, a vistoria para o correto funcionamento e, quando 
necessário, o reparo de aparelhos eléctricos, electrónicos e redes 
de distribuição de energia eléctrica. É também responsável pela 
manutenção e funcionamento do sistema de aquecimento das 
águas sanitárias e do sistema de aquecimento central. 

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

Atividades de Animação na SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis proporciona aos seus 

utentes de Lar, Centro de Dia e SAD – Serviço de Apoio Domicili-
ário atividades de Animação/ Socialização que têm como objectivo 
promover o seu bem-estar psicossocial e prevenir doenças do foro 
cognitivo e problemas de motricidade fina e grossa. 

Os nossos utentes têm características específicas e diversifi-
cadas que merecem diferentes atenções por isso as atividades 
de Animação/ Socialização vão ao encontro das necessidades 
verificadas após uma avaliação pormenorizada. 

Posto isto, a SCM de Góis planificou um conjunto de atividades 
de animação desenvolvidas, diariamente, nas Respostas Sociais e 
que consistem na realização de atividades de animação física e 
sensorial, classes de movimento, ginástica, caminhadas, expressão 
plástica, música, estimulação cognitiva, jogos e atividades pontuais 
de forma a comemorar datas importantes. Para a realização destas 
atividades a SCM de Góis têm ao dispor uma ampla equipa de 
técnicos e voluntários. 

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:

Pelo Gosto de Saber

O Pépio nunca entrou
Numa escola para estudar
Amiguinho que estudou
Tudo lhe vinha contar

Acordo era ele estar
Bem atento às lições
P´ra depois vir ensinar

Tirarem conclusões

Muito más as condições
Ninguém os podia ver
Naquelas ocasiões
Em que tinham que escrever

Nem havia onde o fazer 
Uma loisa foi eleita
A qual tinham que esconder
Vendo se alguém espreita

Jura tinha sido feita
Segredo era sagrado
Conforme norma eleita
P´ra ambos deu resultado
Eram dois a aprender
Enquanto guardavam gado
Sem da vista o perder

Tiveram que se esconder
Por não estar autorizado
A ir p´ra escola aprender
Temia ser castigado
Caso o pai fosse informado
Do que estava a acontecer

Ao ouvir a mãe dizer
Há uma carta p´ra ler
Vamos ter que encontrar

Alguém para nos valer
Ele quer segredo manter
Disse baixinho à mãe
O pai não pode saber
Não diga nada a ninguém
Isso eu posso fazer

Sua mãe ao entender
O seu filho abraçou
Como foi vais-me dizer
Pépio tudo lhe contou

 Magusto de São Martinho no Lar de Idosos da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira

Elementos dos Corpos Sociais da SCM de Góis e o 
Sr. Padre Pedro Simões no Magusto organizado pela 
Instituição

 Utentes das várias Respostas Sociais da SCM de Góis 
durante a comemoração do Dia de São Martinho

Convívio de São Martinho no exterior do Lar Animação Musical durante o Magusto organizado 
pela SCMG

SCM de Góis efectivou mais dois colaboradores Utentes da SCMG no Atelier de Jogos Mentais

Atividades de Animação/Socialização no Lar de Ido-
sos
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Lamentado ter parado
O amigo continuou
Mais tarde licenciado
Por diploma não haver
Jamais ficara parado
Pelo gosto de saber

12 de novembro 2017
Ernesto Rosa

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, apresenta-
remos entrevistas com alguns retalhos da vida dos utentes.  

Utente: Ernesto Antunes Rosa
Naturalidade: Pépio (Catraia do Azevedo), Freguesia de Alva-

res 
Idade: 83 anos 
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar com a minha mulher (Ilda Nunes) no inicio 

de abril deste ano porque não tínhamos capacidade de cuidar 
de nós“.

“Vivíamos num 4º andar, sem elevador.”

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

“Sim, em algumas, participo na fisioterapia, nas sessões com 
a psicóloga, na ginástica e no atelier de jogos.”

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

“Com raras exceções dou-me bem com todas as pessoas”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Quando fui à inspeção militar a Góis e no sorteio para a Ma-

rinha saiu-me o número 1”.
“O dia do meu casamento, casei por procuração, pois estava 

em serviço, em Angola”.
“O nascimento da minha querida filha, Maria Lucília Rosa”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ter a nossa filha perto de nós”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Naturalmente, nunca vi melhor”.

Utente: Ilda de Jesus Nunes
Naturalidade: Corterredor, União de Freguesias do Cadafaz e 

Colmeal
Idade: 82 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Viemos para o Lar porque já não tínhamos condições de 

estarmos sozinhos.” 

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

“Sim, vou sempre ao terço, à fisioterapia e as sessões de 
psicologia.”

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

“É regular”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O meu casamento com o meu querido Ernesto.”
“O nascimento da minha saudosa filha Lucília”.
“A convivência com os meus irmãos, Armando Nunes e Lucinda 

Nunes”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ter a nossa filha perto de nós”.

Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena 
do mês de novembro, 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: Sr.ª Maria Piedade 
Ferreira, nascida a 14 de novembro de 1930, celebrou 87 anos.

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

Mesa Administrativa 

O Centro de Reabilitação da SCMG promove várias 
caminhadas

Entrevista ao casal, Sr. Ernesto Rosa e Sr.ª Ilda Nu-
nes

 Sr.ª Mª Piedade Ferreira celebrou 87 Primaveras 


