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Santa Casa de Góis
Promoveu Festa de Natal no Lar de Idosos
N

o passado dia 14 de
dezembro teve lugar no
Lar de Idosos da Santa Casa
da Misericórdia de Góis a
tradicional Festa de Natal.
Esta bonita comemoração
contou com a participação
dos nossos utentes de ERPI,
Centro de Dia e SAD, colaboradoras ao serviço neste
dia e de vários elementos
que constituem os Corpos
Sociais da SCM de Góis:
o Sr. José Serra, Provedor;
Arq.º Ricardo Ventura, Vice
-Provedor; Sr. Valentim Rosa,
Secretário; Sr. António Lopes,
Tesoureiro; Sr.ª Almerinda
Garcia e Sr. Alfredo Simões,
Vogais; Sr. Felisberto Costa,
Dr.ª Maria de Fátima Pimentel, Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal (D. Milú) e o Sr. José
Pascoal, Suplentes da Mesa
Administrativa. Da Assembleia Geral estiveram presentes a Dr.ª Maria de Lurdes
Castanheira, que esteve
presente na dupla qualidade
de Presidente da Assembleia
Geral da SCM de Góis e
Presidente do Município de
Góis e a Dr.ª Andreia Vidal,
Vice-Presidente do mesmo
Órgão Social, a Sr.ª Maria
Emília Vidal, Presidente do
Conselho Fiscal, Sr. António Dias Santos, Secretário
do mesmo Órgão Social,
Sr.ª Maria Augusta Garcia
(utente da Instituição) e Sr.
Humberto Carneiro de Matos,
Suplentes deste Órgão.
Contou igualmente com a
presença de distintos convidados, em representação
de Entidades Locais, nomeadamente, a Dr.ª Maria
do Céu Alves, Presidente
da Assembleia Municipal de
Góis, a Dr.ª Paula Gonçalves, Presidente da Junta de

Freguesia de Góis e o Sr.
António Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Nova do Ceira, o
Sr. Prof. Renato Sousa,
Presidente da Direção da
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Góis, o Sr. Jody Rato, Comandante dos Bombeiros
Voluntários de Góis, a Prof.ª
Cristina Martins, Presidente
do Agrupamento de Escolas
de Góis, Sr. Henrique Graça,
em representação do Centro
Paroquial de Solidariedade
Social de Alvares, Dr.ª Sara
Pinheiro, na qualidade de
Diretora da RLIS e as Voluntárias da nossa Instituição,
Sr.ª Carla Silva, Sr.ª Ana
Lopes e Sr.ª Fátima Correia.
A Festa de Natal teve

início pelas 15 horas com
a receção aos convidados
e com a atuação do Coro
da Misericórdia (este coro
é constituído por alguns
utentes da SCM de Góis e
liderado pela voluntária do
Lar Sr.ª Carla Silva), estes
presentearam os convidados
com dois belos temas alusivos à época natalícia.
Após a atuação do Coro
da Misericórdia, foi a vez do
Grupo de Violas e Cantares
de Vila Nova do Ceira animar a Festa de Natal com
várias músicas tradicionais,
muitos foram aqueles que
não resistiram a darem um
pezinho de dança.
Antes de iniciar o tradicional lanche de Natal, o
Sr. José Serra, Provedor da

SCM de Góis, congratulou-se, em nome da Mesa
Administrativa, pela presença
de todos, expressou o seu
sentido e reconhecido agradecimento, ao Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova
do Ceira, na pessoa da Sr.
Clara Nunes, assim como,
agradeceu à Sr.ª Carla Siva
(Voluntária da Instituição) por
todo o seu trabalho junto do
Coro da instituição. Finalizou
o seu discurso com votos de
Boas Festas, desejando um
Feliz Natal e um ótimo Ano
de 2019. Usou igualmente
da palavra, a presidente da
Assembleia Municipal, Dr.ª
Maria do Céu Alves, deixando também uma mensagem
afetuosa para os utentes.
Esta linda comemoração

culminou com um lanche
convívio onde não faltaram
as especialidades típicas
desta época natalícia como
as rabanadas, filhós, bolo-rei,
entre outras iguarias. Após o
lanche os vários elementos
dos corpos sociais da SCMG
distribuíram uma lembrança

para os utentes das várias
valências da nossa Instituição.
No final, ficou ainda um
agradecimento a todos os
que transmitiram o verdadeiro espírito do Natal: o amor,
a partilha e a solidariedade
entre todos!
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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 14 de dezembro teve lugar no Lar de Idosos da
Santa Casa da Misericórdia de Góis a tradicional Festa de Natal.
A Festa de Natal teve início pelas 15 horas com a receção aos
convidados e com a atuação do Coro da Misericórdia (este coro
é constituído por alguns utentes da SCM de Góis e liderado pela
nossa voluntária Sr.ª Carla Silva), estes presentearam os nossos
convidados com dois belos temas alusivos à época natalícia.
Após a atuação do Coro da Misericórdia, foi a vez do Grupo
de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira animar a nossa
Festa de Natal com várias músicas tradicionais, muitos foram
aqueles que não resistiram a dar um pezinho de dança.
Após o lanche, os vários elementos dos corpos sociais da
SCMG distribuíram uma lembrança para os utentes das várias
valências da nossa Instituição.
Obrigada a todos os que fizeram com que esta festa transmitisse o verdadeiro espírito do Natal: o amor, a partilha e a
solidariedade entre todos!

“Coro da Misericórdia” na Festa de Natal da Instituição

Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis

Veja notícia completa na página 13 desta edição.
Formação em Segurança Contra Incêndios em Edifícios –
SCIE na SCM de Góis
No passado dia 11 de dezembro, decorreu na Santa Casa da
Misericórdia de Góis uma Formação em SCIE -Segurança Contra Incêndios em Edifício dinamizado, pela Empresa SEGMON,
onde participaram 20 colaboradores e o Sr. José Serra, na sua
qualidade de Provedor da nossa Instituição.
A formação teve a carga horária de 2 horas, decorreu na
Sala de Formação/Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos
de Vila Nova do Ceira e foi dinamizada pelo Eng.º Paulo Vasconcelos, da SEGMON.
A Formação em SCIE teve como principal objetivo, dotar os
nossos colaboradores de conhecimentos teórico em situações
geradoras de emergência, particularmente, em segurança contra
incêndios, distinguir de forma inequívoca uma situação perigosa,
reconhecer falhas de segurança e trabalhar em equipa no controlo
de situações de emergência.
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 assistiram ao filme “Pátio das
Cantigas”
No passado dia 13 de dezembro, alguns utentes das diversas respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis
deslocaram-se à Biblioteca Municipal de Góis para assistirem
ao filme “Pátio das Cantigas” de Leonel Vieira.
O “O Pátio das Cantigas” é uma homenagem de Leonel Vieira
ao cinema português e baseia-se no filme realizado em 1942 por
Francisco Ribeiro (Ribeirinho). Esta é uma excelente comédia
portuguesa que conta um elenco de luxo, do qual fazem parte,
entre outros, Miguel Guilherme, César Morão, Dânia Neto, Anabela Moreira, Sara Matos, Rui Unas, José Pedro Vasconcelos
e Manuel Cavaco.
O filme retrata uma versão atualizada para os tempos modernos
mantendo os personagens do filme original, tudo acontece em
Lisboa, mais propriamente, em Vila Berta.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis por ter promovido esta atividade,
no âmbito das iniciativas da Biblioteca Municipal de Góis.

Atuação do Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova
do Ceira na Festa de Natal

Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues,
Coordenadora da ERPI na entrega das lembranças aos
nossos utentes
Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor entregou a prenda de natal à nossa utente Dr.ª Estela Castilho

Atividades Intergeracionais durante a época de Natal
No passado dia 18 de dezembro, alguns dos utentes de Lar,
Centro de Dia, SAD e crianças do CATL da Santa Casa da
Misericórdia de Góis visitaram o Presépio exposto no espaço
da Capela do Senhor dos Passos, na Igreja Matriz de Góis. Foi
com muita alegria e fé que decorreu esta visita.
No passado dia 26 de dezembro, as crianças do CATL inscritas nas Férias de Natal surpreenderam os nossos queridos
idosos, vestidos a preceito dinamizaram uma peça de teatro
“Os três Reis Magos”, assim como, cantaram várias músicas
alusivas ao Natal.
Com este tipo de iniciativas a SCM de Góis pretende fortalecer laços alicerçados nos valores da amizade, compaixão,
simplicidade e solidariedade.
Confissões dos Utentes na Capela do Lar de Idosos da
SCM de Góis
No passado dia 20 de dezembro, o Sr. Padre Pedro Simões
deslocou-se à ERPI – Estrutura Residencial Para Pessoas
Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Góis, tendo em vista
ouvir em confissão a população idosa da Religião Católica e
interessada em fazê-lo.
Este ato ocorreu na Capela do Lar de Idosos da SCM de
Góis, em Vila Nova do Ceira e contou com a participação de
alguns dos nossos utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD e
visou fomentar as atividades Espirituais e Religiosas dos nossos
utentes cristãos.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Sr. Padre Pedro Simões, pela deslocação às nossas
instalações, permitindo assim, a muitos dos utentes dependentes
continuarem a exercer a sua fé, bem como a prática, celebração
e vivência da religião.
Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal 2018
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia de Góis ampliou o horário do Centro de Atividades dos
Tempos Livres – CATL durante o período de férias de Natal da
escola, sendo que, do dia 17 de dezembro de 2018 a dia 2
de janeiro de 2019, o CATL funciona entre as 9 horas e as 17

Lanche convívio da Festa de Natal da SCM de Góis

Formação em SCIE na SCM de Góis

Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis e a Sr.ª Maria Augusta
Garcia na Festa de Natal da nossa Instituição
horas, de maneira a continuar a promover a ocupação saudável
dos tempos livres das crianças.
Crianças do CATL da SCM de Góis visitam o Castelo
Mágico, em Montemor-o-Velho
No passado dia 21 de dezembro as crianças inscritas no
CATL – Férias de Natal 2018 da Santa Casa da Misericórdia
de Góis tiveram a oportunidade de visitar o Castelo Mágico,
em Montemor o Velho.
Chegados ao Castelo Mágico, muitas foram as atividades que
puderam usufruir, desde os insufláveis, a zona dos animais,
a praça da neve artificial, o planetário móvel, a exposição de
luz e cor, espetáculos de arte circense e a casa do Pai Natal.
Foi um dia cheio de emoções e estando numa época de
sonhos, é bom poder realizar os sonhos de muitas crianças
que acreditam na Magia do Natal.

Utentes da SCM de Góis durante a visualização do
Filme “O Pátio das Cantigas”
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis o convite e o transporte.
Convívio Inter-CATL´S Férias de Natal 2018
No passado dia 27 de dezembro, as crianças do AAAF/CAF
continua na pág. 15
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continuação da pág. 14

Utentes e crianças do CATL na visita ao Presépio da
Igreja Matriz de Góis

Crianças do CATL na peça de teatro “Os Três Reis
Magos”

Atividade Intergeracional na época natalícia

Crianças do CATL da SCM de Góis na visita ao Castelo
Mágico, em Montemor - o - Velho
Crianças do CATL na Casa do Pai Natal

Atividade Inter-CATL ´S - Férias de Natal 2018

do Município de Góis 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 participar em várias
atividades, nomeadamente, num jogo lúdico que visou estimular
os cinco sentidos do Corpo Humano, num Loto das Frutas e num
atelier de culinária, onde foram confecionados “Wraps” saudáveis.
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 Natal.
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Bom ano possamos ter

Sr.ª M.ª de Lurdes Alvarinhas celebrou 73 anos de
idade

Após passado o Natal
Ano velho chega à final
Ano bom é desejado
O sol se irá manter
Com os dias a crescer
Clima está degradado
Novo apelo lançado
Esperamos bom resultado
Os papéis sejam mantidos
A terra é dos terrenos
Culpados de tais venenos
Com os milhões distraídos
Países estejam unidos
Os valores adquiridos
São precisos para viver
Amarelos desenfreados
Podem dar papéis rasgados
Bom Ano possamos ter
26 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, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Pompeu Francisco
Naturalidade: Lousã
Idade: 83 anos
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá em agosto deste ano”
“Necessito de fazer fisioterapia e aqui tenho essa oportunidade”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, gosto muito de participar no atelier de música”.
“Adoro cantar o fado”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Aqui as pessoas são muito boas e meigas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O dia do nascimento da minha Fatinha (filha)”.
“O dia em que voltei para a minha terra natal, estive trinta
anos emigrado nos Estados Unidos da América”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a ter as minhas perninhas boas para andar pelo meu

Entrevista ao utente Sr. Pompeu Francisco
próprio pé”.
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 dezembro de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, à Sr.ª
Cecília Nascimento, residente na Várzea Pequena e ao seu
irmão Sr. António Francisco (residente no Brasil) a oferta de
26 Kg de Perú.
No que concerne a donativos em numerário, registam-se a
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com
400€ (quatrocentos euros).
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 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: Sr.ª Maria
de Lurdes Duarte Alvarinhas, nascida a 27 de dezembro de
1945, celebrou 73 anos de idade; Sr. António Ferreira Bandeira,
nascido a 28 de dezembro de 1919, festejou 99 anos de idade.
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja a todos os seus
utentes, familiares, colaboradores, demais elementos dos Corpos
Sociais e seus fornecedores, UM PRÓSPERO ANO NOVO.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

Sr. António Bandeira festejou 99 anos de idade

