
14 O VARZEENSE
28 de fevereiro de 2018

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 15

Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos 
da SCM de Góis 

No passado dia 14 de fevereiro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis assinalou o Dia dos Namorados (São Valentim), com 
a realização de um lanche romântico. 

Os vários casais da nossa Instituição, nomeadamente, o Sr. 
Ernesto Rosa e a Sr.ª Ilda Nunes, o Sr. Ermelindo Batista e 
a Sr.ª Celina Figueiredo, o Sr. Armando Reis e a Sr.ª Maria 
Reis, o Sr. José Francisco e a Sr.ª Maria Afonso Neves, o Sr. 
Fernando Brás e a Sr.ª Alexandrina Brás, tiveram a oportuni-
dade de lanchar a dois. 

Existem inúmeras formas de demonstrar e partilhar o amor 
e esta foi, seguramente, uma das mais puras, verdadeiras e 
espontâneas. Transformou-se o amor em gesto de carinho e 
ternura valorizando-se, sobretudo, a amizade e bom relacio-
namento que os une. 

Formação de Higiene Profissional ministrada pela empresa 
HIGIMARTO na SCM de Góis

No passado dia 14 de fevereiro, decorreu na Santa Casa 
da Misericórdia de Góis uma Formação de Higiene Profissional 
dinamizada, pela Empresa HIGIMARTO, para as colaboradoras 
dos sectores da limpeza e da cozinha.

A formação foi dinamizada pelo Sr. Carlos Jerónimo e pela 
Eng.ª Sílvia Reis. Na parte da manhã, a formação incidiu no 
sector da limpeza, o formador solicitou que as colaboradoras 
do setor em questão realizassem a limpeza de um quarto como 
fazem habitualmente e posteriormente apontou os pontos a 
melhorar, explicando como o quarto e casa de banho deviam 
ser limpos, rentabilizando o uso dos produtos de limpeza e 
higienização, bem como dos utensílios de limpeza (mopa, 
pá...), concluiu explicando a utilização do código de cores na 
realização da limpeza. 

No período da tarde, a Formação decorreu junto das cola-
boradoras do setor da cozinha, neste setor partilhou algumas 
dicas para uma mais rápida e eficaz higienização das arcas e 
outros locais de armazenamento de produtos alimentares. 

Em ambas as sessões de formação, quer no setor da limpeza, 
quer no setor da cozinha, o Sr. Carlos Jerónimo salientou dois 
pontos, a necessidade da rentabilização do uso dos produtos 
de limpeza (desinfetantes, multiusos...), ou seja, que as colabo-
radoras devem deixar atuar os detergentes e/ou desinfetantes, 
por forma a que estes sejam mais eficazes e os resultados 
sejam, naturalmente, melhores e demonstrou a eficácia de alguns 
utensílios de limpeza que a empresa HIGIMARTO comercializa, 
para uma ação melhor e mais eficaz.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor, congratula-se por continuar a apostar 
na formação e a dotar os seus colaboradores de melhores 
competências para a prática profissional. 

Visita à exposição temporária de etnografia “Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis”

No passado dia 21 de fevereiro, um grupo de utentes de 
Lar,  Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de 
Góis deslocou-se ao Espaço de Exposições Temporárias Alice 
Sande, localizado no Posto de Turismo de Góis, para visitar 
a exposição temporária de etnografia “Corrida do Entrudo das 
Aldeias do Xisto de Góis”. 

O Município de Góis, em parceria com a Lousitânea, or-
ganizou esta exposição temporária de etnografia, associada 
à celebração do Carnaval tradicional do concelho. Os nossos 
utentes tiveram a oportunidade de apreciar várias máscaras 
que andaram à solta no Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis, 
assim como, visionaram um pequeno filme a retratar o Carnaval 
vivido nessas mesmas Aldeias. Foram várias as histórias e 
tradições partilhadas durante toda a visita. 

Este tipo de atividades culturais é muitíssimo importante, pois 
promove o contato com o exterior e faz com que os nossos 
utentes sintam que continuam integrados na sociedade.

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

Jamais me deixei tingir

Oitenta e quatro passaram
Certas imagens ficaram 
Bastantes foram perdidas
Muitas delas me marcaram
E das marcas que deixaram
Cicatrizes são mantidas

No tempo tentei medidas
Nem todas bem sucedidas
Para meu fim atingir
Tive guerras desmedidas
Com a verdade vencidas
Minha forma de agir

Sempre tentei divergir
Das formas de agredir
Usando o meu argumento
Meus intentos persegui
Sem do caminho sair
Esperando o momento
Mas se ficava cinzento
Não podia admitir
Só restava reagir
Ir além do meu intento
Jamais me deixei tingir

VNC, 14 de fevereiro 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: Adelaide de Oliveira Sousa
Naturalidade: São Pedro do Sul
Idade: 80 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou cá há pouco tempo…” (Data de admissão - 

3/01/2018).
“Não conseguia estar a viver sozinha, pois tenho muitos 

problemas nas minhas pernas”.

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

“Sim, nas que consigo realizar”.
“Gosto muito de ir às sessões de fisioterapia, ao terço, à 

missa e participo às vezes no atelier de música”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom”.
“Inclusive tenho cá uma grande amiga, a Sr.ª Virgínia Roda 

é avó da esposa do meu querido filho”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento do meu filhinho (Rui Pedro)”.
“Quando fui viver para a Lisboa com apenas 14 anos”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Ganhar o Euromilhões”. 

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sem dúvida que recomendaria”.

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 fevereiro de 2018.

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

vaguardando o anonimato da pessoa ofertante, residente na 

Freguesia de Góis, a oferta de 60 ovos.
Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o 

anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia de 
Serpins, pela oferta de 4 Bolos. 

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 fevereiro, 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 Emília 

Lanche Romântico - Dia dos Namorados comemorado 
no Lar de Idosos da SCM de Góis

Casal de utentes, Sr. Ermelindo Batista e Sr.ª Celina 
Figueiredo no Dia de São Valentim

Formação de Higiene Profissional na SCM de Góis - 
Sector da Limpeza

Empresa HIGIMARTO ministra Formação de Higiene 
Profissional na SCMG- Sector da Cozinha

Grupo de utentes na visita à Exposição “Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis”, no Posto de 
Turismo de Góis

Os utentes da SCM de Góis apreciaram as várias 
máscaras que andaram à solta no Entrudo das Aldeias 
do Xisto de Góis

Utentes da SCM de Góis no Largo do Pombal, em 
Góis

Entrevista à Sr.ª Adelaide Sousa
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Prazeres Pereira Santos, nascida a 13 de fevereiro de 1933, 
celebrou 85 anos de idade; a Sr.ª Elvira do Céu Soares das 
Neves, nascida a 13 de fevereiro de 1935, festejou 83 anos 

de idade; o Sr. António Martins das Neves, nascido a 18 de 
fevereiro de 1924, celebrou 94 anos. 

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

A Mesa Administrativa 

Sr.ª Emília Santos celebrou 85 anos de idade, acom-
panhada pelos seus familiares

Sr.ª Elvira Neves festejou 83 Primaveras, acompanhada 
pela sua filha e neta

Comemoração do 94.º Aniversário do Sr. António 
Neves 


