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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Carnaval na SCM de Góis
No passado dia 9 de fevereiro, alguns utentes de Lar, Centro
de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis assistiram ao 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, como já é habitual a nossa Instituição organizou um baile de Carnaval, no Lar de idosos, em Vila Nova
do Ceira. O baile foi muito animado e levou os foliões à pista
de dança, com momentos de grande divertimento.
A brincadeira e a alegria contagiaram todos os participantes,
num agradável convívio, ao qual se associaram utentes, colaboradoras e voluntária, muitos foram os que se apresentaram
mascarados, envergando trajes carnavalescos para, assim, festejarem esta época de grande folia.
Este foi mais um Carnaval vivido intensamente, com muita
energia e boa disposição.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
No passado dia 1 de fevereiro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis integrou mais duas colaboradoras, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional,
CEI+. A Sr.ª Ana Jéssica Marques Pinheiro e a Sr.ª Leila Marisa
Pinheiro Monteiro a exercer funções no Lar de Idosos da SCM
de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e
pessoais.
Casal de utentes da SCM de Góis celebram 65 anos de
casados
No passado dia 31 de janeiro, celebraram 65 anos de matrimónio o casal, Armando Reis e Maria Reis, utentes da Santa
Casa da Misericórdia de Góis. Não poderíamos deixar passar
esta data tão importante, recordando o dia da união deste casal
tão querido para nós.
Os Corpos Sociais da SCM de Góis parabenizaram o casal e
reiteraram votos de muitas felicidades.
Novo Curso de Formação em Ação de Emergência na
SCM de Góis
No passado dia 6 de fevereiro, decorreu, novamente, na
Santa Casa da Misericórdia de Góis um Curso de Formação
em SCIE -Segurança Contra Incêndios em Edifício dinamizado,
pela Empresa SEGMON, desta vez para as colaboradoras que
não integraram as formações passadas.
A Formação em SCIE foi dinamizada pelo Eng.º Paulo
Vasconcelos e teve como principal objetivo, dotar os nossos
colaboradores de conhecimentos teórico-práticos em situações
geradoras de emergência, sensibilizando as colaboradores/formandos para o cumprimento e a exigência de cumprimento de
procedimentos de emergência. Nesta sequência, a componente
prática traduziu-se num “mini simulacro” no exterior do Lar de
Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira, no qual os
colaboradores/formandos colocaram em prática as competências
adquiridas ao longo da formação.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, congratula-se por continuar apostar na
formação e a dotar os seus colaboradores de melhores competências para a prática profissional, neste caso, para atuarem
em caso de Incêndio.

Utentes da SCM de Góis no Desfile de Carnaval
Crianças do CATL da SCM de Góis no Desfile de Carnaval
pelas ruas da Vila de Góis

Comemoração do Carnaval na SCM de Góis

Formação em Acção de Emergência na SCM de Góis - Componente prática

VNC, 31 de janeiro 2018
Ernesto Rosa

NEM CORTA A UNHA RENTE

Por serem tão descaradas
As fontes não são referidas
Dizem identificadas
São mil vezes repetidas
Técnicas bem conhecidas
As formas de propalar
Quanto melhor são urdidas
Mais conseguem baralhar
Depois basta recordar
Por certo estás informado
Do que andam a espalhar
Não há nada mais falado
O autor bem abonado
Esfrega as mãos de contente
Mas que rico resultado
Produziu minha semente
Pagou caro certamente
A quem terreno amanhou
Um rendeiro competente
Bons grãos lhe granjeou
Também arca recheou
Quem lucrou faz de ausente
Em cena jamais entrou
Nem corta a unha rente
Pensamento:
… só um bom artista,

Sr. Armando Reis e Sr.ª Maria Reis, utentes da SCMG celebraram 65 anos de casados

esgota a bilheteira!...
Mas ???!!!...

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:

As mentiras que nos chegam
Dum tal modo buriladas
São as que mais aconchegam
Mentes menos cultivadas

SCM de Góis promove integração profissional - Medidas
do IEFP

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um pouco
da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, Centros
de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da
vida dos utentes.
Utente: Maria Florinda Jesus Silva
Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 77 anos
Resposta Social: SAD
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estava acamada e o meu marido não conseguia cuidar de
mim sozinho”.

”.

Entrevista à utente Sr.ª Maria Florinda Silva

O que faz nos seus tempos livres?
“Gosto muito de estar nas redes sociais e adoro ir ao quintal
Como classifica o serviço de apoio domiciliário?
“Gosto, não tenho mal nenhum a dizer”.

Diga-nos alguns acontecimentos importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus dois filhos (Maria de Fátima e Carlos
Alberto)”.
“O meu percurso profissional, com colegas espectaculares”.
“Ter vencido um leiomiosarcoma uterino”.
O que gostaria de ter realizado?
“Gostava de ter tirado o curso de Medicina”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
Donativos

Sr.ª Estela Ferreira festejou 60 anos de idade
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
continua pág. 17
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Sr.ª Maria Afonso Neves celebrou 84 anos de idade
bens alimentares e/ou em bens materiais, durante a primeira
quinzena de fevereiro de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, a um
anónimo que presenteou a SCM de Góis com 300€ (trezentos
euros).
O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
do mês de fevereiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,
social e familiar.
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira:

Sr.ª Ilda Nunes festejou 83 Primaveras
a Sr.ª Deolinda Conceição Henriques Lourenço, residente no
Corterredor, nascida a 2 de fevereiro de 1950, festejou 68 anos
de idade.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Estela Maria
Henriques Tavares Ferreira, nascida a 3 de fevereiro de 1958,
celebrou 60 anos de idade; a Sr.ª Maria Afonso Neves, nascida
a 5 de fevereiro de 1934, festejou 84 anos de idade; a Sr.ª Ilda
de Jesus Nunes, nascida a 9 de fevereiro de 1935, celebrou 83
anos; a Sr.ª Palmira Antunes Simões Fernandes, nascida a 9 de
fevereiro de 1939, festejou 79 anos de idade.
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 do Sr. José Simões Santos, pelo seu

Celebração do 79.º Aniversário da Sr.ª Palmira Fernandes, acompanhada pelos seus familiares.
falecimento ocorrido no dia 28 de janeiro. O utente integrava a
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas da SCM de Góis, desde o dia 22 de outubro de 2010.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente,
o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências à família da Sr.ª Maria Lucinda Gaspar Cruz, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 3 de fevereiro. A utente integrava a
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas da SCM de Góis, desde o dia 9 de março de 2007.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/
scmgois
A Mesa Administrativa

