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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Grupo de Jovens da Diocese de Coimbra visita o Lar da
SCM de Góis
Nos passados dias 27 de julho e 3 de agosto um grupo de
jovens do “CampFÉst” da Diocese de Coimbra, liderado pelo Sr.
Padre Filipe Diniz (Director do Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil) visitaram o Lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia
de Góis, em Vila Nova do Ceira.
O Sr. Padre Filipe Diniz celebrou uma Eucaristia, em ambos
os dias e o grupo de jovens animaram a nossa população sénior
com vários louvores católicos, abraços e muitos sorrisos.
Após a visita o Sr. Padre Filipe Diniz agradeceu à Mesa
Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José Serra,
Provedor a receção e a oportunidade de estarem com os nossos
queridos utentes.
O Sr. José Serra, Provedor retribuiu o agradecimento pela visita
do Sr. Padre Filipe Diniz e dos grupos de jovens, dizendo que as
portas da SCM de Góis estão sempre abertas para os receber.

Grupo de Jovens da Diocese de Coimbra “CampFÉst”
“visita o Lar de Idosos da SCM de Góis

Padre Filipe Diniz celebrou duas Eucaristias no Lar
de Idosos da SCMG

Sr. Padre Filipe Diniz (Director do Departamento
nacional da Pastoral Juvenil) e o Sr. José Serra, Provedor
durante a visita do Grupo de Jovens

Grupo de Jovens animaram os nossos utentes com
vários louvores católicos

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

CATL da SCM de Góis no Vaga Splash, em Aveiro

SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais três colaboradoras, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do Emprego
e Formação Profissional, CEI e CEI+.
A Sr.ª Yolana Pinto, residente Vale Moreiro, a Sr.ª Lídia Maria
de Jesus Nunes, residente em Góis e a Sr.ª Ana Lúcia Nunes
de Almeida Martins, residente em Bordeiro, ambas a exercerem
funções no Lar 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.
CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2018
CATL da SCM de Góis no Vaga Splash, em Aveiro
No passado dia 27 de julho, o CATL – Centro de Atividades de
Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Góis, participaram
em mais uma atividade promovida pelo Município de Góis. Desta
vez, foram até ao complexo turístico Vaga Splash, acompanhadas
pelas monitoras da Instituição, Sónia Pimenta e Cátia Santos.
O Complexo turístico Vaga Splash situa-se na Praia do Labrego,
Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho
de Vagos, distrito de Aveiro, é composto por um parque aquático
dotado de diversas infraestruturas de diversão.
Este dia foi cheio de animação e divertimento esta é sempre
uma das atividades preferidas das nossas crianças.
Convívio Inter-CATL´S Férias de Verão 2018
No passado dia 30 de julho, as crianças do ATL da EB1 de
Góis, ATL Alvares e ATL Aprender para Crescer deslocaram-se
à Santa Casa da Misericórdia de Góis, a fim de participar numa
atividade promovida pela nossa Instituição.
As crianças tiveram a oportunidade de assistir ao filme “Rock
Dog” e saborear uma deliciosas pipocas.
O filme Rock Dog é uma animação voltado para o público mais
infantil e que cumpre todos os itens de uma narrativa clássica,
conta a história de um cão que vive numa pequena cidade em
cima de uma colina sempre com medo de um possível ataque
violento por parte de lobos. O protagonista, Bodi, foi criado para
ser o grande guarda da cidade, treinando o inesperado exército
de ovelhas da cidade, algo inventado pelo seu pai um grande
defensor da cidade. Todavia, o grande sonho de Bodi é ser um
músico na cidade grande. Mesmo contrariando o seu pai, a personagem parte rumo aos seus sonhos, mas o lugar onde nasceu
nunca esquece.
A tarde terminou com um lanche convívio, oferecido pela nossa Instituição. O Sr. José Serra, Provedor fez questão de estar
presente nesta atividade inserida na planificação interna da SCM
de Góis.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por promover este tipo de atividades, proporcionando às crianças umas
divertidas e animadas férias de Verão.

Diversão no Complexo Turístico Vaga Splash - CATL
Férias de Verão

Convívio Inter-CATL´S Férias de Verão 2018 na SCM
de Góis

Crianças do CATL nas Piscinas da Fraga
No passado dia 3 de agosto, foi novamente dia de passeio, as
crianças do CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis rumaram
em direção às Piscinas da Fraga em S. Miguel de Poiares, no
concelho de Vila Nova de Poiares.
Foi um dia muito divertido, com muitos mergulhos à mistura.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
Quem tenha cronometrado
Há futuro e passado
O presente já passou
Tempo passa apressado
Ainda ninguém o travou
Quem o presente inventou
Não via o tempo passar
Ao passado se juntou
Cada momento a somar
Ninguém pode explicar
Os limites do presente
Faltam dados para provar
Haja quem tenha patente
Há quanto na minha mente
Me falta ter esse dado
Mas é muito frequente
Aquele termo ser usado
Dirão ser deficiente
Amava ter pela frente

Grupo de crianças assistiram ao filme “Rock Dog”
Quem tenha cronometrado

Lanche convívio - Inter - CATL´S - Férias de Verão
2018

LAR, VNC, 1 de agosto 2018
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
crianças que dele beneficiam.
Criança- Duarte Santos Alvoeiro
Idade – 9 anos
Gostas de frequentar o CATL?
“Gosto muito”.
Porque?
“É sempre uma animação”.
Em quais as atividades que mais gostas de participar?

Crianças do CATL da SCM de Góis nas Piscinas da
Fraga
“Ir às piscinas, jogar jogos e fazer desenhos”.
Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de particicontinua na pág. 19
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continuação da pág. 18

Entrevista ao menino do CATL - Duarte Alvoeiro

Jogos desportivos no espaço exterior do Lar de Idosos

Dia de Passeio - Sr. José Serra, Provedor com os
utentes de ERPI Sr. Ernesto Rosa e Sr.ª Estela Ferreira

par?
“Quando fomos ao Vaga Splash”.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece à Sr.ª D.
Isabel Soares, residente em Campelo, Freguesia de Vila Nova
do Ceira, a oferta de um cobertor, um conjunto de lençóis com
duas fronhas, uma toalha de banho, seis toalhas de rosto e sete
toalhas de bidé.
Agradece, igualmente, à Sr.ª D. Maria João Alves, residente
no Cacém, a oferta de quinze pijamas, dez camisolas, quatorze
casacos, trinta e duas camisas, onze camisolas de manga-curta,
doze cuecas, duas blusas, quatro robes, sete pares de calças, um
par de calções, uma manta, trinta e seis pares de meias.
A Mesa Administrativa agradece, também, salvaguardando o
anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 12 Kg de feijão
verde, residente na Ponte de Sotão, Freguesia de Góis.

Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Cor de laranja
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Hambúrguer
Programa de televisão preferido: Cartonetoar
Animal preferido: Cão
O que queres ser quando cresceres?
“Futebolista e Dentista”.
Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?
“Ter muito bom a todas as disciplinas”.
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 agosto de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
de agosto, 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. Ermelindo
das Neves Batista, nascido a 28 de agosto de 1931, festejou 87
anos de idade.

Sr. Ermelindo Batista celebrou 87 anos de idade,
acompanhado pela sua esposa Sr.ª Celina Figueiredo
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: Sr.ª
Belmira Almeida Alves, residente no Corterredor, nascida a 28 de
agosto de 1936, festejou 82 anos de idade;
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 mais sentidas
condolências aos familiares do Sr. Acácio Simões Ventura (92
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de agosto. O utente
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas, desde o dia 14 de outubro de 2005.
ERRATA - na edição de 31/07/2018 onde se lia “Crianças do
CATL e alguns idosos da SCM de Góis assistiram à 80.ª edição
da Volta a Portugal em bicicleta, nesta 3.ª etapa, designada Etapa
Vida, em homenagem às populações vítimas dos incêndios de
2017, numa perspetiva de intensificar a promoção dos territórios
afetados”, leia-se “Crianças do CATL e alguns idosos da SCM
de Góis assistiram ao Grande Prémio Nacional 2 de Portugal 2.ª etapa”

