
16 O VARZEENSE
15 de junho de 2018

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua na pág. 17

SCM de Góis comemora 520 anos
No passado dia 25 de maio, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis assinalou 520 anos de existência, com um lanche convívio, 
que reuniu utentes, dirigentes, irmãos, voluntários e convidados e 
que teve lugar no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, seguido 
de uma Eucaristia celebrada pelo Sr. Padre Pedro Simões, na 
Capela da Misericórdia, em Góis.

O Provedor, Sr. José Serra e outros dirigentes da SCM de Góis 
receberam os convidados por volta das 16h no Lar de Idosos, 
em Vila Nova do Ceira. Honraram-nos com a sua presença o Dr. 
António Gravato, Provedor da SCM de Vagos e Vogal do Secreta-
riado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Sr. 
Padre Pedro Simões, Pároco das Paroquias de Góis, Vila Nova 
do Ceira e União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal, autarcas 
locais, nomeadamente, Dr.ª Maria do Céu Alves, Presidente da 
Assembleia Municipal, Sr. António Carvalho, Presidente da Junta 
de Freguesia de VNC, Dr.ª Ana Rodrigues, Presidente da Junta 
de Freguesia de Góis e Sr. António Martins, Presidente da União 
de Freguesia do Cadafaz e Colmeal. 

O Sr. José Serra, Provedor da nossa Instituição começou por 
saudar todos os presentes e dizendo que “O ano de 2018 é para 
a SCM de Góis um ano de comemorações. Passaram 520 anos 
desde a constituição da nossa Misericórdia, pretendemos assinalar 
esta importante data pelo que esta Santa Casa irá apresentar um 
programa alusivo a esta efeméride com a presença de irmãos e 
utentes das várias respostas sociais, este ano decorrerão outros 
eventos similares.” Por fim, agradeceu aos colaboradores da SCM 
de Góis, “Obrigado pelo trabalho que fazem no dia-a-dia, se não 
fosse o vosso trabalho e a maneira de estar com os utentes, o 
nosso Lar não seria um Lar de referência do nosso concelho e 
na região onde estamos”.

A Dr.ª Maria do Céu Alves, Presidente da Assembleia Municipal 
interviu dizendo que “as pessoas se sentem bem tratadas, expres-
sam alegria e satisfação, contribuindo assim para o bem-estar de 
todos” e manifestou a sua satisfação pela partilha deste momento 
de comemoração e alegria.

O Dr. Paulo Gravato, da União da UMP, destacou o facto de 
serem “poucas as Misericórdias que têm 520 anos”, salientou 
que “vale a pena dizer que estas Instituição perduram no tempo”, 
acabou deixando os seus agradecimentos e expressando o gosto 
de estar presente nesta comemoração.

Aproveitando o momento o Sr. Provedor ofereceu uma lembrança 
ao representante da UMP, Dr. Paulo Gravato e ao Sr. Padre Pedro 
Simões – um azulejo com o símbolo da nossa Misericórdia. 

A cerimónia dos 520 anos prosseguiu com a Eucaristia, na 
Capela da Misericórdia de Góis, celebrada pelo Sr. Padre Pedro 
Simões. Durante a Eucaristia o Sr. Padre enalteceu a “alegria e 
ação de graças pelos 520 anos”, deixando votos” para que possa 
por mais 520 anos continuar ao serviço do amor ao próximo.”

A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. Padre 
Pedro Simões e à Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal por todo o auxílio 
na preparação da Eucaristia dos 520 anos. Agradece, igualmente, 
ao coro da Igreja de Góis, na pessoa da Sr.ª Paula Alves, pela 
atuação deste na Eucaristia. Agradece, ainda, à Junta de Freguesia 
de Góis o apoio na cedência do Equipamento de Som. 

Por fim, reiteramos o nosso franco agradecimento, a todos os 
que nos honraram com a sua presença nesta simples e singela 
cerimónia dos 520 anos da existência da Misericórdia, mas que, 
para nós, se reveste de um enorme significado e valor.

Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “3ª VarzeArtes 
– Cruzamento de olhares”

No passado dia 25 de maio, alguns utentes de ERPI, Centro de 
Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis, deslocaram-se 
ao Espaço Multiusos – Capela da Costeira, em Vila Nova do Ceira, 
para visitar a 3ª VarzeArtes, este ano sob o tema “Cruzamento 
de olhares”, uma Exposição de pintura e escultura. 

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de apreciar diversas 
e apelativas obras de 28 artistas e as obras de 17 pequenos 
artistas -realizadas por crianças com idades compreendidas entre 
os três e os cinco anos, que frequentam o Pré-Escolar de Vila 
Nova do Ceira, uma estreia na exposição. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece o convite 
e parabeniza o excelente trabalho organizado pela Cooperativa 
Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira. 

Dia Mundial da Criança assinalado na SCM de Góis
O Dia Mundial da Criança em Portugal é celebrado a 1 de 

junho. Nesta data, onde as crianças são o centro das atenções, 
organizam-se diversos eventos e atividades para as crianças, de 
forma a celebrar o Dia Mundial da Criança.

Para assinalar esta efeméride a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis organizou vários ateliers, onde alguns dos nossos utentes de 
Lar, Centro de Dia e SAD elaboraram lembranças para oferecer 
às nossas crianças inscritas no CATL da Instituição.

No dia 1 de junho após a chegada das crianças ao Lar de 
Idosos, em Vila Nova do Ceira alguns dos utentes distribuíram 
pelas crianças as lembranças elaboradas por eles próprios, era 
visível a alegria dos mais pequenos e a emoção e carinho dos 
nossos queridos utentes, por terem a oportunidade de mimar estas 
crianças tão queridas por eles.

Com a promoção desta atividade a nossa Instituição pretendeu 
mimar as nossas crianças e tornar o dia delas ainda mais feliz. 

Estágio Profissional na área de Gestão na SCM de Góis
Nos meados do mês de maio, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis integrou mais uma jovem profissional, Carolina Raquel Ferreira 
Garcia, no âmbito da medida Estágio Profissional promovida pelo 
Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP. 

A Carolina Garcia reside na Murtinheira, Freguesia de Vila Nova 
do Ceira e concluiu o Curso Profissional de técnica de Gestão, 
equivalente ao 12.º ano, na Escola Secundária da Lousã. 

A estagiária irá exercer funções nos Serviços Administrativos, no 

Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, durante 9 meses. 
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José 

Serra, Provedor reitera-lhe votos de sucessos profissionais e rea-
firma que a SCM de Góis continua a proporcionar oportunidades 
aos jovens oriundos do nosso concelho. 

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa 
dedicado aos 520 anos da nossa Instituição:

Belo nome que herdou

Quinhentos e vinte passaram
E quantas marcas ficaram
Mais ou menos definidas
É meu jeito de pensar
Julgo não me enganar
Delas algumas sumiram

P´lo Padre Pedro referidas
Não olhando a medidas
De Jesus Cristo nos falou
De quanto disse gostei
Há quanto tempo pensei
Em tudo que revelou

Santa Casa encomendou
Padre Pedro celebrou
Missa para relevar
Quanto a história nos levou
Pedro Francisco lembrou
No seu modo de pregar
Seu estido não ocultou
Muita gente se juntou

Na Capela a marcar
Belo nome que herdou

Pensamento:
… Métrica, verdade e rima ???... 
peço seja perdoado!!! …

LAR, VNC, 25 de maio 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 

Cerimónia dos 520 anos da SCM de Góis - Recepção 
dos convidados no Lar de Idosos, em Vila Nova do 
Ceira 

Sr. José Serra, Provedor entrega lembrança ao Dr. 
Paulo Gravato, Vogal do Secretariado da UMP 

Sr. Padre Pedro Simões recebe lembrança durante a 
comemoração dos 520 anos da SCMG

Eucaristia na Capela da Misericórdia de Góis - 520 
anos de existência da nossa Instituição  

Utentes da SCM de Góis na Eucaristia na Capela da 
Misericórdia de Góis

Utentes da SCM de Góis na Exposição “3.ª VarzeArtes 
- Cruzamento de olhares”

 Dia Mundial da Criança assinalado na SCM de Góis Idosos ofereceram lembranças às crianças do CATL da 
SCM de Góis, no Dia Mundial da Criança

Assinatura do contrato de Estágio Profissional
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de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, 
apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos 
utentes.  

Utente: José Francisco Santos
Naturalidade: Cabreira
Idade: 90 anos

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá quando a minha mulher adoeceu, viemos os 

dois”.

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

“Sim, vou muitas vezes passear a Góis”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e cola-
boradoras?

“Bom, aqui estão muitos conhecidos”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus filhos, ambos vivem na África do 

Sul”.
“Os anos em que estive emigrado na África do Sul”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Que eu e a minha Maria voltássemos a ter saúde, principal-

mente ela”.

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 junho de 2018.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o anonimato 

da pessoa ofertante, pela entrega de 3 dúzias de ovos, residente 
na Freguesia de Góis. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu no fim do mês de maio 

e princípio do mês de junho, 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 Jo-
vita Quental, nascida a 26 de maio de 1931, celebrou 87 anos; 
o Sr. Francisco Henriques Carvalho, nascido a 28 de maio de 
1934, festejou 84 anos; a Sr.ª M.ª Cândida da Fonseca Duarte, 
nascida a 9 de junho de 1935, celebrou 83 anos de idade; o 
Sr. Fernando Brás, nascido a 10 de junho de 1945, festejou 73 
anos de idade. 

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

Entrevista ao utente Sr. José Francisco Santos

Sr.ª M.ª Jovita Quental celebrou 87 Primaveras

 Sr. Francisco Carvalho festejou 84 anos de idade

Sr.ª M.ª Cândida Duarte celebrou 83 anos de idade Sr. Fernando Brás festejou 73 anos de idade
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Santa Casa de Góis Assinalou 520 Anos

A Santa Casa da Mi-
sericórdia de Góis 

assinalou 520 anos de 
existência, no passado 
dia 25 de maio, com 
um lanche convívio, que 
reuniu utentes, irmãos, 
dirigentes e convidados 
e que teve lugar no Lar 
de Idosos, em Vila Nova 
do Ceira, seguido de 
Eucaristia, celebrada pelo 
Sr. Pe. Pedro Simões, na 
Capela da Misericórdia, 
em Góis.

O lanche convívio 
foi antecipado por um 
momento de interven-
ções, presidido pelo Sr. 
Provedor José Serra, na 
presença de utentes, co-
laboradoras e dirigentes 
da Santa Casa. Honra-
ram também com a sua 
presença: o Provedor 
da SCM de Vagos e 
cumulativamente Vogal 
do Secretariado Nacional 
da União das Misericór-
dias Portuguesas (UMP), 
António Gravato, a Pre-
sidente da Assembleia 
Municipal de Góis, Maria 
do Céu Alves, o Pároco 
local, Pedro Simões e 
os presidentes das fre-
guesias de Vila Nova do 
Ceira, Góis e União de 
Freguesias de Cadafaz e 
Colmeal, respetivamen-
te: António Carvalho, 
Ana Rodrigues e António 
Martins.

Durante as interven-
ções, a Presidente da 
Assembleia Municipal 
manifestou a sua satis-
fação pela partilha deste 
momento e testemunhou 
que a Santa Casa de Góis 
“dá um apoio absoluto 
às famílias e às pessoas, 
que encontram aqui a 
sua ocupação e o seu 
trabalho, contribuindo 
para o bem-estar de toda 
a população”.

Já o representante da 
União das Misericór-
dias Portuguesas desta-
cou que, “são poucas as 
Misericórdias que têm 
520 anos, o distrito de 
Coimbra só tem três 
Misericórdias, que têm 
esta idade”. Paulo Gra-
vato informou ainda que 
“algumas destas Mise-
ricórdias mais antigas 
se têm voltado “para o 
turismo religioso”, subli-
nhando que “aquelas que 
têm Igrejas, devem ser 
vistas pela população e 
por aqueles que procuram 
o país para verem essas 
Igrejas”. “Há Miseri-
córdias que colaboram 
com Agências de Via-
gens e fazem programas 

de visitas, onde cobram 
entradas e esse valor é 
uma mais-valia para a 
manutenção de todo o 
património”, acrescentou, 
sugerindo ainda que “no 
interior, devemos co-
meçar a pensar também 
nesse turismo”.

Para perpetuar o mo-
mento, o Provedor da 
Santa Casa de Góis ofe-
receu um azulejo com 
o símbolo da Misericór-
dia ao representante da 
União das Misericórdias 
Portuguesas e ao pároco 
local.

Por sua vez, durante a 
eucaristia, o pároco local, 
deu “ação de graças pelos 
520 anos” da santa Casa, 
formulando que esta pos-
sa continuar ao serviço 
do amor ao próximo por 
mais 520 anos.

A nobre missão de 
saudar todos os presentes 
coube ao Provedor da 
Instituição, que iniciou 
a sua intervenção afir-
mando que “a ano de 
2018 é para a SCM de 
Góis um ano de come-
morações. Passaram 520 
anos desde a constituição 
da nossa Misericórdia, 
pretendemos assinalar 
esta importante data pelo 
que esta Santa Casa irá 
apresentar um programa 
alusivo a esta efeméride 
com a presença de ir-
mãos e utentes das várias 
respostas sociais”, pelo 
que, José Serra assegurou 
que este ano decorrerão 
outros eventos similares.” 
Agradeceu aos colabo-
radores da Santa Casa 
de Góis “Obrigado pelo 
trabalho que fazem no 
dia-a-dia, se não fosse 
o vosso trabalho e a 
maneira de estar com 
os utentes, o nosso Lar 
não seria um Lar de 
referência do nosso con-
celho e na região onde 
estamos”, revelou José 
Serra, adiantando ainda 
à imprensa que a Santa 
Casa da Misericórdia 
de Góis funciona inin-
terruptamente há quase 
três décadas, tendo sido 

reativada pela mão de 
José Cabeças, Girão Vi-
torino, Fernando Barata, 
pelo atual provedor, entre 
outros elementos.

Ainda em declaração ao 
nosso jornal, José Serra 
explicou que atualmente 
esta infraestrutura tem 
quatro respostas sociais, 
nomeadamente, lar, (com 
49 utentes), centro de dia, 
(20), SAD, (30) e ATL, 
(15), dando emprego a 

60 pessoas. 
Relativamente ao futu-

ro, segundo o provedor, 
“é manter tudo isto”, 
adiantando ainda a O 
Varzeense que “vamos 
ter reuniões com uma 
empresa que poderá estar 
interessada em projetar o 
antigo Hospital Monteiro 
Basto e vamos ver o 
que podemos fazer com 
o antigo Hospital Rosa 
Maria” 


