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do Ceira, a nível de prestação de refeições, bem como, do 
transporte, uma parceria que existe há já, alguns anos, entre a 
nossa Instituição e o Município de Góis, a nível da Freguesia 
de Vila Nova do Ceira. 

No momento em que se inicia mais um ano letivo, a Mesa 
Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José Serra, 
Provedor, deseja a todos os alunos votos de um bom ano 
escolar.

Votos de Sucesso e felicidades para todos! 

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis
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“Escapelada à Moda Antiga” no Lar de Idosos da SCM 
de Góis

No passado dia 26 de setembro, os utentes de ERPI e Cen-
tro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a 
oportunidade de recordar e reviver tradições, com a realização 
de uma escapelada à moda antiga.

Recriamos o cenário no hall do Lar de idosos e ao som de 
cantigas antigas, os utentes procederam à escapelada do milho 
e até o “Chi” (Milho Rei) fez questão de aparecer, cumprindo-se 
a tradição dos abraços, animando ainda mais o convívio. 

Seguiu-se a dança lembrando as eiras cheias de milho. 
Apesar de ser um trabalho árduo, nunca terminava sem um 
pezinho de dança. 

Terminada a escapelada, os folhos foram recolhidos e seguida-
mente, passou-se à debulha do milho, houve quem partilhasse: 
“na minha terra, malhava-se o milho com um pau grande”, 
“ficando na eira estendido para apanhar sol ”. 

Esta ação surgiu com o intuito de proporcionar aos utentes 
uma tarde muito dinâmica, através da sua participação e envol-
vimento, podendo, desta forma, valorizar as suas capacidades, 
competências, saberes e cultura.

Esta atividade, foi ainda, rica em lembranças e tradições, onde 
não faltou a tradicional merenda com alguns petiscos da época, 
nomeadamente, uns deliciosos figos, cachos e filhoses. 

Uma atividade a repetir! 

O Sr. Ernesto Rosa escreveu um poema alusivo à Escape-
lada do Milho:

Quando Alguém Estava a Ver

É tempo de escapelada
Muitos querem encontrar
A espiga encarnada
Com direito a beijar

Gente havia a expirar 
O momento desejado
Para puderem beijar
A namorada ou namorado

O beijo era roubado
Ninguém podia saber
Havia caldo entornado
Quando alguém estava a ver
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Visita dos Candidatos Autárquicos ao Lar de Idosos da 
SCM de Góis

No decorrer da campanha para as eleições autárquicas 2017, 
o Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Góis recebeu 
a visita dos candidatos às Autarquias de Góis, nomeadamente, 
do Partido Socialista – PS, Partido Social Democrático – PSD 
e dos Independentes. 

Ambos os candidatos cumprimentaram todos os nossos uten-
tes, dirigentes e funcionários. Tiveram, ainda, a oportunidade 
de distribuir o material da campanha eleitoral e de visitar as 
instalações.

E apelaram ao dever de voto. 

SCM de Góis promove integração profissional na área 
da Fisioterapia

No passado dia 18 de setembro, ocorreu, na Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, a integração de mais uma profissional, 
com licenciatura em Fisioterapia, Dr.ª Ana Carolina Rosa Olivei-
ra, residente em Almalaguês, concelho de Coimbra que reforça 
o Centro de Reabilitação e Bem Estar “Dr. José Cabeças”, 
ao abrigo de um Estágio Emprego, cooperando, assim, com 
a Dr.ª Adriana Pinto no funcionamento deste Equipamento da 
SCM de Góis. 

Face ao elevado número de utentes/idosos com perda de 
autonomia e numa perspectiva de manutenção e reabilitação das 
capacidades é importante dispormos de uma ampla equipa.

A Mesa Administrativa congratula-se por continuar a promover 
oportunidades aos jovens à procura do primeiro emprego, assim 
como, regozija-se por manter e alargar o plano de intervenção, 
junto dos nossos utentes inseridos nas várias Respostas Socais, 
no sentido de contribuir para a melhoria do estado de saúde 
destes. 

Integração profissional na SCM de Góis 
Durante o mês de setembro, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis teve a oportunidade de integrar mais duas colabora-
doras, no âmbito das medidas do IEFP – Instituto do Emprego 
e Formação Profissional. 

A nossa Instituição integrou, novamente, a Sr.ª Cristina Barata 
e a Sr.ª Sandra Fernandes, residentes em Vila Nova do Ceira, 
ambas colaboradoras com experiência anterior nesta área. 

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

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do 
CATL da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão

Crianças do CATL da SCM de Góis no Feijão Verde Fun 
Park

No passado dia 12 de setembro, as crianças do CATL da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis, participaram na última 
atividade promovida pelo Município de Góis. Neste dia os mais 
novos tiveram a oportunidade de visitar o espaço de diversão, 
Feijão Verde Fun Park, em Coimbra.

Esta foi uma atividade super divertida, com muitos momen-
tos de alegria, correria, escorregadelas, saltos, jogos e demais 
brincadeiras. 

No período da tarde, ainda houve tempo para uns mergulhos 
nas piscinas da Fraga, em Vila Nova de Poiares.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao Município 
de Góis a excelente oferta a todas as crianças dos Centros de 
Atividades de Tempos Livres do Concelho de Góis. 

SCM de Góis e o Início de Ano Letivo 2017-2018
No passado dia 14 de setembro, as crianças começaram 

mais um ciclo escolar, e como nos anos anteriores, a Santa 
Casa da Misericórdia de Góis presta serviços, no funcionamen-
to da Escola E.B 1º Ciclo e Jardim de Infância de Vila Nova 

“Escapelada à Moda Antiga” no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

Sr.ª Júlia Barata encontrou o “Milho Rei”

Utentes da SCM de Góis reviveram tradições de ou-
trora

 Merenda com alguns petiscos da época, na atividade 
da Escapelada do Milho

Sr. José, Provedor com nova estagiaria de Fisioterapia, 
Dr.ª Ana Carolina Oliveira

Integração Profissional na SCMG - Medidas IEFP

Grupo de crianças do CATL da SCM de Góis no Parque 
de diversão - Feijão Verde Fun Park

Crianças divertidas na piscina do Fun ParK
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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: Maria do Céu Martins Figueiredo
Naturalidade: Pontão do Seladinho
Idade: 75 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá porque dei várias quedas”
“Não estive muito bem de saúde“.

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

“Sim, vou quase todos os dias à fisioterapia e também vou 
ao terço”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Dou-me bem com todos… aqui há muitas pessoas conhe-
cidas”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Ter ajudado a criar a minha querida neta, Raquel”
“O nascimento dos meus filhos, o Mário e a Maria Helena”.
“O dia do meu casamento, a 6 de Fevereiro de 1960, na 

Igreja de Góis.” 

O que ainda gostaria de realizar?
“Ter a minha querida neta perto de mim”.
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 setembro de 2017.

Donativos de angariação de fundos para a recente aquisição 
da viatura Dacia Lodgy, adquirida no dia 12 de setembro:

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, a todos os que têm contribuído para custear o valor 
dado na aquisição da referida carrinha, nomeadamente: 

Sr. Ernesto Antunes Rosa doou 500€;
Sr.ª Lucinda Jesus Nunes Neves doou 20€;
Sr. Miguel Serra doou 10€;
Anónimo doou 100€.

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

guardando o anonimato das pessoas ofertantes, a um residente 
no Juncal, Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela entrega de 
12,350 Kg de Feijão seco, a outro anónimo, residente, em Vila 
Nova do Ceira, a oferta de 9,300 Kg de xuxus, a outro anónimo, 
residente na Freguesia de Góis, a oferta de 78 ovos.

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
quinzena do mês de setembro, 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: o Sr. Armando 
Reis nascido a 11 de setembro de 1925, celebrou 92 anos; Sr.ª 
Maria dos Anjos de Almeida Crespo, nascida a 16 de setembro 
de 1924, celebrou 93 anos.

Óbito de Utente 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 Trindade Brás, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 22 de setembro.

A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, desde o 
dia 6 de dezembro de 2016.

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

A Mesa Administrativa 

Entrevista à utente Sr. ª Mª do Céu Figueiredo A Sr.ª Mª dos Anjos Crespo celebrou 93 Primaveras, 
acompanhada pelos seus familiares 


