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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Jantar de Reis – Convívio entre Colaboradoras/os, Voluntárias e Dirigentes da SCM de Góis
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia de Góis realizou, no passado dia 8 de janeiro, o Jantar
de Reis. O jantar ocorreu nas instalações do Lar de Idosos,
em Vila Nova do Ceira e juntou colaboradoras/os, voluntárias
e dirigentes.
Estiveram presentes da Mesa Administrativa 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, Sr. Alfredo Simões, Vogais, Sr. Felisberto Costa,
Dr.ª Maria de Fátima Pimentel e Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal
(D. Milú) Suplentes. Da Assembleia Geral da SCMG estiveram
presentes a Presidente, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira e a
Vice-Presidente, Dr.ª Andreia Vidal. A Presidente do Concelho
Fiscal, Sr.ª Maria Emília Vidal também esteve presente. Honrounos também com a sua presença o Sr. Padre Pedro Simões,
Pároco das Freguesias de Góis, Vila Nova do Ceira e União
de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal.
No momento dos discursos, o Sr. José Serra, Provedor, cumprimentou todos os presentes, agradeceu a presença de todos e
desejou votos de sucessos pessoais e profissionais a todos os
colaboradores, voluntárias e Corpos Sociais da SCM de Góis.
A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia
Geral da Santa Casa saudou todos os presentes, felicitou a
Mesa administrativa, na pessoa do Sr. Provedor, pela dedicação
e empenho dados a esta Casa e manifestou orgulhar-se de todo
o trabalho do Sr. Provedor, demais Mesários, colaboradores e
voluntárias. Termina a sua intervenção afirmando “A quem se
associou a este jantar é um gesto de gratidão”.
Após o jantar, foi entregue o habitual bolo-rei a cada colaborador da Instituição, sendo que para a aquisição dos respectivos
bolos, a SCM de Góis teve o apoio de alguns dos seus fornecedores, no qual, possibilitaram a referida oferta a todos.
Este jantar de reis teve como principal objectivo, proporcionar
a confraternização entre os dirigentes, voluntarias e colaboradores
desta nossa Instituição, num saudável convívio.
Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos da SCM
de Góis
O Dia de Reis celebra-se a 6 de Janeiro, sendo no dia 5 a
chamada Noite de Reis. Assinala a data em que os três Reis
Magos (Gaspar, Belchior - ou Melchior - e Baltasar), vindos do
Oriente guiados por uma estrela, foram visitar e dar oferendas
a Jesus Cristo recém-nascido. Deram-lhe ouro, incenso e mirra.
Nesta data, ainda, encerram-se para os católicos os festejos
natalícios - sendo o dia em que são desmontados os presépios
e por conseguinte são retirados todos os enfeites natalícios.
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efeméride no passado dia 5 de janeiro, no Lar de Idosos da SCM
de Góis.
Este dia começou com um atelier de expressão plástica onde
alguns dos utentes elaboraram as suas próprias coroas de reis,
durante o atelier foram várias as histórias partilhadas.
A Festa prosseguiu pela tarde fora, com a coordenação da
voluntária da nossa Instituição, Sr.ª Carla Silva, foram vários
os temas cantados e tocados pelos nossos utentes de ERPI e
Centro de Dia, alusivo ao Dia de Reis.
No passado dia 6 de janeiro, a Escola de Música da Filvar e o
Grupo de Violas e Cantares Tradicionais da Várzea deslocaramse ao nosso Lar de Idosos, a fim de “cantarem as Janeiras”
aos nossos utentes. No dia 8 de janeiro foi a vez das crianças
da Escola EB1 de Vila Nova do Ceira se deslocarem à nossa
Instituição, para “cantar e encantar” os idosos, com canções
alusivas à época festiva.
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor
da SCM de Góis, agradece, reconhecidamente, a todos os que
proporcionaram aos nossos utentes um Dia de Reis alegre e
divertido.
O nosso muito obrigado!
Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal
Atividades Intergeracionais
Durante as Férias de Natal a Santa Casa da Misericórdia de
Góis promoveu várias as atividades intergeracionais, entre os
idosos e as crianças inscritas nas Férias de Natal do Centro de
Atividades de Tempos Livres – CATL da nossa Instituição.
As nossas crianças e idosos juntos jogaram vários jogos,
nomeadamente, ao loto, dominó e às cartas, participaram em
ateliers de expressão plástica, assim como, participaram em
conjuntos nas Classes de Movimento, dinamizadas pelas nossa
Fisioterapeutas.
Estas atividades tiveram como objetivo a partilha da sabedoria
dos muitos anos de vida com a inocência dos que descobrem
coisas novas.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
Parece não os afecta
Quando olho o espelho
Apetece-me perguntar
Responde meu badabelho
Não tens nada a confessar
São tantos a intrujar
Temo estar baralhado
Estarei eu a sonhar
Ou é sonho acordado
Rodo o filme já rodado
Sem fita rebobinar
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Atividade Intergeracional - Jogos lúdicos
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de Movimento

O efeito é comparado
A tanta cena no ar
Tenho que me beliscar
Mas a dúvida é mantida
Estou na terra a girar
Ou tenho mente invertida
De temer seja cumprida
A previsão do profeta
Aos que estão bem de vida
Parece nada os afecta
Pensamento:
… Como é possível?!...
Qual o espaço para o usufruir, esperam
Legar?! ?!.....
VNC, 28 de dezembro 2017
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 de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da
vida dos utentes.

Entrevista à utente Sr.ª Fernanda Brito
- 3/01/2017).

Utente: Fernanda da Conceição Brito

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Não muito, gosto de estar no meu cantinho”.
“Não tenho muita alegria”.

Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 89 anos
Resposta Social: ERPI

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Todos tratam bem de mim”.

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estava sozinha e estava muito doente…” (Data de admissão

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
continua pág. 17
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A Sr.ª Alexandrina Brás festejou 74 anos de idade

quinzena de janeiro de 2018.

A Sr.ª Natália Manuel celebrou 82 primaveras, na
companhia das suas filhas, ambas colaboradoras da
SCMG
“O nascimento do meu saudoso filhinho (João)”.
“Os anos de trabalho no campo”.
O que ainda gostaria de realizar?
“Gostava muito de ter cá o meu filhinho ao pé 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

A Mesa Administrativa agradece e destaca a oferta generosa
por parte dos seus Fornecedores e amigos que se disponibilizaram para adquirir os Bolos-Reis que a Instituição entregou
aos seus colaboradores durante o Jantar de Reis, bem como,
outros bens alimentares para o mesmo. A Panificadora Oleigóis
contribuiu com 20 Bolos-Reis. A Firma Frijobel contribuiu com
200 miniaturas-salgados e 1 bolo Brigadeiro. O talho João Reis
contribuiu com 10 Bolos-Reis. A Empresa de Construção Civil –
José António Henriques Alvoeiro contribuiu com 10 Bolos-Reis. A
Farmácia Frota Carvalho, Unipessoal contribuiu com 20 BolosReis, Pedro Duarte Comércio Alimentar Unipessoal, Ld.ª contribuiu
com 10 Bolos-Reis. Auto-França contribuiu com 3 Bolos-Reis.
Alcides de Jesus Prado contribuiu com 6 Bolos-Reis. Casiband,
Repintura Auto contribuiu com 3 Bolos. Cooperativa Social e Agro
– Florestal de Vila Nova do Ceira contribuiu com 5 Bolos-Reis.
Carnoto Silva Unipessoal, Ld.ª contribuiu com 5 Bolos-Reis. José
Manuel Jesus Costa contribui com 10 Bolos-Reis.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

Sr. Acácio Ventura celebrou 92 anos de idade

A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, a dois
anónimos a oferta de brinquedos para o CATL.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira
quinzena do mês de janeiro, 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 Natália
Figueiredo Manuel, nascida a 4 de janeiro de 1936, celebrou 82
anos; a Sr.ª Alexandrina Vicente Santos Brás, nascida a 5 de
janeiro de 1944, celebrou 74 anos; o Sr. Acácio Simões Ventura,
nascido a 10 de janeiro de 1926, celebrou 92 anos.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou em www.facebook.com/
scmgois
A Mesa Administrativa

