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Novo Pároco das paróquias de Góis, Vila Nova do Ceira 
e União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal visita equipa-
mentos da SCM de Góis

No passado dia 3 de novembro honrou-nos com a sua visita 
o Sr. Padre Pedro Simões, novo Pároco das paróquias de 
Góis, Vila Nova do Ceira e União de Freguesias do Cadafaz 
e Colmeal.

O Sr. José Serra, Provedor, juntamente, com outros elemen-
tos dos Corpos Sociais da SCM de Góis, receberam o Senhor 
Padre, no Centro Cívico de Góis (Edifício da Casa do Povo), 
no Largo do Pombal.

O Sr. Padre teve a oportunidade de visitar a Capela da 
Misericórdia, a Capela de S. Sebastião, de forma hexagonal, 
construída no séc. XVIII, património, também, desta Instituição 
e considerada imóvel de interesse público, por fim visitou, ainda, 
as instalações do ex- Hospital Rosa Maria.

Após a referida visita, o Sr. Padre Pedro e alguns dos diri-
gentes da nossa Instituição dirigiram-se para o Lar de Idosos da 
SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira, onde foi confeccionado 
e servido pelas colaboradoras da Instituição, o almoço.

Durante a refeição, o Sr. José Serra, Provedor e o Sr. Pa-
dre Pedro aproveitaram a oportunidade para definirem algumas 
atividades conjuntas a realizar de futuro, nomeadamente, a 
celebração mensal de uma missa, a ter lugar na Capela do Lar 
de Idosos, em Vila Nova do Ceira.

Seguidamente, o Sr. Provedor apresentou as instalações do 
Lar da Instituição ao novo Pároco, dando especial relevo à 
Capela, localizada no rés-do-chão do Lar. 

Neste encontro, o Sr. Provedor, em nome da Mesa Adminis-
trativa da SCM de Góis, congratulou o novo Pároco, expressou 
votos de boas-vindas e sucesso nas lidas eclesiásticas no Con-
celho de Góis. Mais manifestou total apoio da parte da SCM de 
Góis ao Sr. Padre Pedro Simões no âmbito das competências 
da Instituição.  

Dia de Halloween/Dia das Bruxas comemorado no Lar de 
Idosos da SCM de Góis 

No passado dia 31 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis promoveu mais uma atividade Intergeracional, desta vez, 
a fim de celebrar o Dia de Halloween ou o Dia das Bruxas.

O Halloween é uma tradição conhecida em Portugal como 
“Dia das Bruxas”, apesar de não ser uma tradição portuguesa 
nos últimos anos tem sido celebrada com algum afinco princi-
palmente junto dos mais pequenos. São as crianças que mais 
dão destaque a esta festividade pois a sua simbologia e os 
disfarces associados a “fantasmas” e a “bruxas” despertou-lhe 
o interesse. 

Na SCM de Góis nos últimos anos tem sido assinalado este 
“Dia das bruxas” com uma atividade intergeracional, uma das 
grandes características da nossa Instituição. 

A atividade consistiu na realização do tradicional “Doçura ou 
Travessura” em que houve troca de guloseimas entre crianças e 
idosos disfarçados com as suas fantasias alusivas ao tema.  

Esta comemoração proporcionou vários momentos de alegria 
e divertimento, para ambas as gerações.

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

SCM de Góis na Feira dos Santos, do Mel e da Casta-
nha 

No passado dia 1 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, esteve presente na Feira dos Santos, do Mel e da 
Castanha de Góis, no parque de lazer do Baião, com a venda 
de umas deliciosas filhós, confeccionadas pelas colaboradoras 
da Instituição, Graça Ferreira e Isabel Brás, com o apoio das 
colaboradoras, Liliana Garcia, Graciete Henriques e Cristina 
Barata. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o tra-
balho das nossas colaboradoras que estiveram ao serviço neste 
Certame, agradece, igualmente, ao Município de Góis, por ter 
dado a oportunidade à SCM de Góis de estar presente, assim 
como, a todos os clientes que visitaram e consumiram.

O Nosso Grande Obrigada!

“Reviver a tradição – Apanha da Azeitona” no Lar de 
Idosos da SCM de Góis 

Outono é sinónimo da Apanha da azeitona! Assim sendo no 
passado dia 8 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis, promoveu uma “Apanha da Azeitona”, com a intenção de 
promover entre os utentes o reviver dos tempos em que foram 
criados e o trabalho agrícola de outrora. 

Recriámos o cenário no hall da ERPI de Vila Nova do Ceira, 
os utentes sentados em círculo, retiraram as azeitonas dos 
ramos das oliveiras. Foram várias as recordações e tradições 
partilhadas. 

Esta ação surgiu com o intuito de propiciar a confraternização 
entre os utentes, numa tarde muito alegre, rica em lembranças e 
memórias, assim como, proporcionou uma tarde muito dinâmica, 
através da sua participação e envolvimento, podendo, desta 
forma, valorizar as suas capacidades, competências, saberes 
e cultura.

SCM de Góis assina contratos de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

regista, com enorme agrado, a renovação de contrato de mais 
duas colaboradoras.

A primeira renovação é de uma Técnica, Dr.ª Fátima Rodri-
gues, que irá dar continuidade ao trabalho já praticado no Lar 
de Idosos da SCM de Góis, desde o dia 14 de outubro de 
2014. É da responsabilidade desta Técnica, o acompanhamento 
psicológico aos utentes, a Coordenação do Centro de Atividades 
dos Tempos Livres – CATL e a planificação/organização das 
atividades de animação Sócio-Culturais do Lar e ainda, é da sua 

responsabilidade redigir, quinzenalmente, a nota de imprensa da 
SCM de Góis, para este mesmo Jornal. 

A segunda contratação trata-se da Sr.ª Vera Lúcia Martins, 
na categoria de Trabalhadora de Serviços Gerais. A referida 
colaboradora exerce funções no Lar de idosos no sector da 
lavandaria. 

A SCM de Góis tem desempenhado ao longo do tempo um 
importante papel na Economia Social deste Território, na medida 
em que se apresenta como um importante pólo empregador, 
contribuindo, indubitavelmente, para o bem-estar e qualidade 
de vida de inúmeras famílias.

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

SCM de Góis assina contrato de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis regista com enorme agrado a contratação da colaboradora, 
Verónica Ferreira Amaral, residente na Freguesia de Góis que 
iniciou no passado dia 2 de novembro, um contrato de trabalho, 
na categoria profissional de Trabalhadora de Serviços Gerais.

A referida colaboradora já tem experiência profissional, bem 
como conhece o funcionamento da Instituição, porquanto de-
sempenhou funções no âmbito de um Contrato de Emprego e 
Inserção, medida do Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional – IEFP, pelo período compreendido entre 19 de outubro 
de 2016 e 18 de outubro de 2017. 

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

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

No passado dia 7 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis integrou mais uma colaboradora, no âmbito das medi-
das do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
CEI+. A Sr.ª Mariana Raquel Brito Santa Cruz, na categoria de 
Ajudante Familiar e a exercer funções no Lar da SCM de Góis, 
em Vila Nova do Ceira.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis reitera-lhes votos de 
sucessos profissionais e pessoais.

Apelo aos Sócios/Irmãos da SCM de Góis 
A Mesa Administrativa da SCM de Góis apela a todos os 

Sócios/Irmãos desta Instituição, cujas cotas se encontram por 
regularizar, para se dirigirem aos Serviços Administrativos (no 
Largo do Pombal ou em Vila Nova do Ceira), para poderem 
efectuar o pagamento das mesmas. Podem ainda, proceder ao 
pagamento das suas cotas através de transferência bancária 
para o IBAN: PT50 003503450000011203010. 

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Não dá para divertir

Nada se pode fazer
Para podermos mover
A sina que está gravada
De modo a poder fugir
Do que estará para vir
Nossa rota está traçada

Cada dia a caminhada
Nos surge mais alongada
E tempo a escassear
Vemos o dia a escurecer
Não dá nada a fazer
P´ra voltar à madrugada

Noite de negro pintada
Por não ser iluminada
Por não vermos refletir
A terra está a arder
Profecia a vir dizer
Um dia se vai cumprir
Os homens devem saber
O que andam a fazer
Não dá para divertir
2 de novembro 2017

Pensamento:
Muita folha a cair
O Outono a passar
Quanta gente a partir
Sem bilhete para voltar…
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, quinzenal-
mente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da 
vida dos utentes.  

Utente: Ludovina da Luz Olivença
Naturalidade: Malhada, União de Freguesias do Cadafaz e 

Colmeal
Idade: 85 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar com o meu falecido marido, Marcelo Correio, 

já cá estou há vários anos”.
A Sr.ª Ludovina da Luz Olivença está integrada em Lar desde 

o dia 15 de junho de 2007.

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

“Sim, participo na ginástica, no terço e na fisioterapia”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Todos me tratam bem”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento do meu rapaz, o António e as minhas meninas, 

a Rosa e a Graciete”.
“Os anos em que trabalhei no campo, foi uma vida de tra-

balho”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Gostava de ir à Malhada, ver a minha casa e as minhas 

terras”.

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 novembro de 2017.

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

dando o anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia 
de Vila Nova do Ceira, a oferta de 31 pães e 3 broas.

Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o ano-
nimato da pessoa ofertante, pela oferta de 48 ovos e a outro 
anónimo, a oferta de 60 ovos, ambos residentes na Freguesia 
de Góis.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 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 Dália Martins 
Pires, nascida a 30 de outubro de 1925, celebrou 92 anos.

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

A Mesa Administrativa 

IRMANDADE DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA 

DE GÓIS

CONVOCATÓRIA DA SESSÃO OR-
DINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IRMANDADE DA SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

28 DE NOVEMBRO DE 2017
No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea c), dos Estatu-

tos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
convoco a Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, no 
dia 28 de Novembro de 2017, pelas 16:30 horas, na Sede 
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis (Igreja 
da Misericórdia), no Largo do Pombal, Vila de Góis, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do Plano de Actividades e 
Orçamento Previsional para o Ano de 2018, bem como, 
Parecer do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos de interesse para a Instituição;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver presente 
mais de metade dos associados com direito a voto, ou uma 
meia hora depois, (17:00 horas) com qualquer número de 
presentes (Art.º 24 ponto n.º1 dos Estatutos).

Góis, 07 de Novembro de 2017

A Presidente da Assembleia Geral
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

Entrevista à utente Sr.ª Ludovina Olivença Sr.ª Dália Pires celebrou 92 primaveras, acompanha 
por familiares 


