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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

A SCM de Góis reuniu em Assembleia Geral
No passado dia 27 de novembro, a Santa Casa da Misericór-

dia de Góis reuniu em Assembleia Geral, ordinária, na Sala da 
Provedoria, no Largo de Pombal, em Góis, tendo como principal 
ponto da agenda a aprovação do Orçamento Previsional e Plano 
de Atividades para 2019.

Presidiu à Mesa da Assembleia Geral, a Dr.ª Andreia Vidal 
tendo as Doutoras Sandra David e Dalila Neves secretariado a 
mesma. A Presidente de mesa saudou todos os presentes, após 
o que a reunião prosseguiu com a explicação apresentada pelo 
Sr. José Serra, Provedor, sobre quais as ações que se preveem 
a ser desenvolvidas ao longo do ano de 2019.

Durante o ano de 2019, a nossa Instituição continuará a ter 
como principal atividade o apoio à Infância, Juventude e Terceira 
Idade. Continuará a possuir âmbito Concelhio e a centrar a sua 
ação nas Freguesias de Góis, Vila Nova do Ceira e União de 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal, através da prestação de 
diversos serviços, nomeadamente Lar de Idosos, Apoio Domici-
liário, Centro de Dia e Centro de Atividades de Tempos Livres. 
Prosseguirá a sua ótica de parceria e de estreita colaboração 
com outras Instituições Locais e Regionais.

A SCM de Góis também continuará a desenvolver as suas 
potencialidades enquanto Instituição Particular de Solidariedade 
Social, batalhando sempre pela melhoria e aperfeiçoamento de 
todos os seus Serviços / Valências, tendo sempre por base os 
princípios da Solidariedade e da Fraternidade, de forma a fomen-
tar o Espírito da Cidadania, da Participação e do Humanismo. 

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o Orçamento, o 
Plano das Atividades para 2019 e o Parecer do Conselho Fiscal.

Utentes da SCM de Góis participam no Workshop “Vio-
lência Doméstica sobre a Pessoa Idosa”

No passado dia 27 de novembro, um grupo de utentes da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis acompanhados pela Dr.ª 
Ana Rodrigues, Coordenadora do Lar de Idosos participaram 
no Workshop “Violência Doméstica sobre a Pessoa Idosa”. Esta 
iniciativa decorreu nas instalações da Associação de Desenvolvi-
mento Integrado de Poiares (ADIP), em Vila Nova de Poiares, no 
âmbito do projeto “Parar, Pensar, Agir pela Igualdade” - Centro. 

O Workshop foi moderado pela representante da ADIP e 
pela representante da ANIMAR – Associação Portuguesa para 
o desenvolvimento local, e teve a intervenção dos oradores: 
chefe do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas 
da GNR Coimbra, representante da RUTIS – Rede de Uni-
versidades Seniores) e a representante da Associação Mulher 
séc. XXI – Leiria, que gere a Linha de Apoio À Vítima Idosa 
de Violência Doméstica.

Os utentes da nossa Instituição tiveram ainda a oportuni-
dade de visitar a carrinha do projeto, onde foram distribuídos 
materiais informativos sobre as temáticas de Igualdade e de 
Violência Doméstica. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, o convite da ADIP, foi sem dúvida uma tarde rica 
de experiências e aprendizagens.

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

No passado dia 28 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 partilha-
das, numa tarde muito alegre, rica em lembranças e memórias. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
continuar a promover este tipo de iniciativas, que permitem 
trabalhar as reminiscências dos nossos utentes. 

No final da atividade o nosso utente de ERPI, Sr. Ernesto 
Rosa já estava a “passar para o papel” o seu sentimento após 
mais uma atividade realizada pela nossa Instituição. 

As imagens na retina

Na entrada envasado
Surgiu lindo olival
P´los utentes apanhado
Com sonhos no festival

Não temos cá Colmeal
Mas o Mel foi-nos servido
Depois lanche normal
Um momento divertido

Filme não foi esquecido
Doutora Fátima rodou
Outros lhe terão cedido
Imagens selecionou

Quando o dia findou
Continuou a rotina
Mas muita gente gravou
As imagens na retina

Época Natalícia no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 30 de novembro, a Santa Casa da Miseri-

córdia de Góis procedeu à decoração de todo o lar de Idosos, 
alusiva à época natalícia.

Os nossos utentes de Lar, Centro de Dia e crianças do CATL 
foram chamados a dar o seu valioso contributo, construíram 
muitos dos adereços para decoração: estrelas, bolas, sinos e 
bonecos de neve, flocos de neve e muitos mais. Todos sabem 
que toda a ajuda é preciosa e que tem muito valor, pelo que 
nenhuma limitação física é impeditiva de colaborar.

Esta é uma época muito especial, para ambas as gerações, 

é a época do ano em que as pessoas refletem sobre as suas 
vidas e sobre as suas experiências vivenciadas durante o ano 
que está a terminar, é uma época onde é essencial a valori-
zação dos verdadeiros sentimentos. 

Comemoração do 1.º Aniversário da Celebração Eucarística 
na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis

No passado dia 6 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis comemorou o 1.º Aniversário da Celebração Eucarística 
na Capela do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira com uma 
bonita cerimónia religiosa, presidida pelo Sr. Padre Pedro Simões.

Para assinalar este dia especial a SCM de Góis realizou 
um almoço convívio entre o Sr. Padre Pedro Simões, utentes 
e alguns dirigentes da SCM de Góis, no final passámos ao 
corte do bolo confecionado para este efeito tendo sido distri-
buído por todos.

O Sr. Padre Pedro Simões continuará a celebrar uma Euca-
ristia, na primeira terça-feira de cada mês, na capela do Lar, 
proporcionando aos nossos utentes a possibilidade de aprofun-
darem a sua fé, bem como a prática, celebração e vivência da 
Religião, ouvindo a palavra de Deus.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, congratula-se por promover este tipo 
de atividades que vão ao encontro dos desejos dos utentes 
e que fazem questão de participar assiduamente e agradece, 
reconhecidamente, ao Sr. Padre Pedro Simões por todas as 
celebrações eucarísticas realizadas ao longo deste primeiro ano. 

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa: 
No tempo a soma soa

No dia em que nasceu
Quem os Reis Magos moveu
Para o irem visitar
Por uma estrela guiados
Nos seus camelos montados
Prendas lhe foram levar

Ele nasceu para enfrentar
Quem havia de o matar
Por querer na terra beleza
Foi tentado seu caminho
Pela frente muito espinho
Provocando incerteza

Terra teria firmeza
Caso a sua riqueza
Não fosse tão mal tratada
Mas porque nisso pensou
Pregado na cruz pagou
Lição ficou bem gravada

A data foi anotada
Jamais foi desviada
Natal roda com a terra
Só um mês modificado
Por ter sido detetado
Algum desvio da esfera

O vinte e nove encerra
A diferença que se erra
Em cada ano que passa
Contas são complicadas
Para serem acertadas
A medida não é rasa 
A rotação se atrasa
Mantendo a grande brasa
O cronómetro não perdoa
Cada século é notado 
O relógio adiantado
No tempo a soma soa 

LAR, VNC, 10 de dezembro 2018
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 e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, 
quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns 
retalhos da vida dos utentes.

Utente: Herculano Marques
Naturalidade: Vale Domingos – Concelho da Lousã
Idade: 87 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar em março deste ano, após ter dado uma 

queda em casa”.

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

“Sim, participo em todas que posso”
“Gosto muito de passear, gostei muito quando fomos visitar 

o Santuário de Fátima”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

Mesa da reunião da Assembleia Geral da SCM de Góis SCM de Góis reunida em Assembleia Geral

Utentes da SCM de Góis no Workshop “Violência 
Doméstica sobre a Pessoa Idosa”

“Reviver a Tradição” - “Apanha da Azeitona” no Lar 
de Idosos da SCM de Góis

Utentes da SCMG na “Apanha da Azeitona”

Animação durante a atividade da “Apanha da Azeito-
na” no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira

continua na pág. 21
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“Penso que seja bom”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Sem dúvida o mais importante foi o nascimento dos meus 

dois filhos o João e o Júlio”.
“O dia do meu casamento e todos os anos em que vivi com 

a minha querida esposa Maria do Céu”.
“Os anos em que exerci a minha profissão (sapateiro)”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Se fosse tudo possível era voltar a ter a minha esposa 

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 primeira 
quinzena de dezembro de 2018.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, ao Sr. José Francisco, 

residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira pela oferta de 
18,760 Kg de chuchus.

No que concerne a donativos em numerário, regista-se a 
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com 
200€ (duzentos euros).

O Nosso Bem-haja a todos pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final de novembro 
e inicio de dezembro, 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 
Maria Celeste Santos Morais, nascida a 30 de novembro de 
1946, festejou 72 anos de idade; a Sr.ª Alice das Neves Barata, 
nascida a 2 de dezembro de 1928, festejou 90 anos de idade; 
o Sr. Alberto Elísio Querido Couto, nascido a 3 de dezembro 
de 1938, celebrou 80 anos. 

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

A Mesa Administrativa 

Época Natalícia - Lar de Idosos da SCM de Góis

Grupo de Crianças do CATL na preparação da Época 
Natalícia 

1.º Aniversário da Celebração Eucarística na Capela 
do Lar de Idosos da SCM de Góis 

Utentes da SCMG durante a Eucaristia na Capela do 
Lar, em Vila Nova do Ceira

Almoço convívio entre o Sr. Padre Pedro Simões, 
utentes e dirigentes da SCM de Góis no 1.º Aniversário 
da celebração Eucarística na nossa Capela 

Entrevista ao Sr. Her-
culano Marques - Utente 
de ERPI

Sr.ª M.ª Celeste Morais 
celebrou 72 anos de idade

Sr.ª Alice Barata completou 90 Primaveras, na com-
panhia do seu filho, nora e utentes

Sr. Alberto Couto festejou 80 anos de idade, acompa-
nhado pela sua esposa e utentes da Instituição

 Utentes da SCM de Góis durante a construção dos 
adereços de Natal


