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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
SCM de Góis recebe “Mundo a Sorrir”
No passado dia 8 de junho a Santa Casa da Misericórdia de
Góis recebeu no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira uma ação
que faz parte de um projeto – “Sorrisos de Porta em Porta”, no
âmbito da Saúde Oral Geriátrica.
Este é um projeto promovido pela Associação não Governamental Mundo a Sorrir e a Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian que
reúne docentes e estudantes do Mestrado Integrado em Medicina
Dentária (MIMD) da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra (FMUC) e tem por objetivo promover e melhorar a saúde
oral dos idosos da região Centro, designadamente dos municípios
afetados pelos incêndios florestais de 17 de junho de 2017 (Pampilhosa da Serra, Góis, Castanheira de Pera, Pedrogão Grande,
Figueiró dos Vinhos, Sertã e Mação), locais onde os recursos de
prestação de cuidados de Medicina Dentária são escassos.
Na nossa instituição, foi realizada uma avaliação e rastreios de
saúde oral a todos os utentes e também ministrada uma ação de
sensibilização sobre a Saúde Oral no Idoso a 12 colaboradoras,
entre as quais, enfermeira, encarregadas e ajudantes de Lar e
Centro de Dia.
Durante o rastreio oral aos nossos utentes foram também
efetuados alguns questionários, por forma a identificar situações
de referenciação para tratamento, a realizar numa segunda fase
deste mesmo projeto.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor considera esta iniciativa bastante profícua e
importante para o bem-estar e saúde oral da população idosa.
Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição do projeto
“ETERNAL FOREST”
No passado dia 15 de junho, alguns utentes de ERPI, Centro de
Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis, deslocaram-se
à Casa do Artista, em Góis, para visitar a Exposição do projeto
“ETERNAL FOREST”, de Evgenia Emets.
A autora desta exposição entrevistou algumas pessoas das
aldeias de Góis e inspirada nas suas memórias, histórias e visões
da floresta, criou vários poemas e obras visuais, os nossos utentes
tiveram a oportunidade de apreciar essas obras.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece o convite
e parabeniza o excelente trabalho organizado pela Associação
Cultural – RAIZVANGUARDA.
Utentes da SCM de Góis visitam o Oceanário de Lisboa
No passado dia 25 de junho alguns utentes das várias valências
da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade
de visitar o Oceanário de Lisboa.
Esta foi uma iniciativa promovida pelo Município de Góis, uma
atividade de educação ambiental, no âmbito da obtenção do
galardão Bandeira Azul atribuído às praias fluviais da Peneda e
Canaveias, com o intuito de sensibilizar para o Tema deste ano
do Programa Bandeira Azul: o Mar que respiramos.
Os nossos utentes tiveram a possibilidade de visitar o Oceanário de Lisboa, e ver de perto as mais variedades espécies
de peixes.
Este foi um dia diferente e muito divertido para os nossos
utentes, era visível a alegria no regresso a casa.
A Mesa Administrativa da nossa Instituição agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis pelo convite, assim como,
às Freguesias do Concelho de Góis que contribuíram para a
realização desta iniciativa/atividade.

SCM de Góis recebe “Mundo a Sorrir” no Lar de
Idosos da Instituição

Sr. José Serra, Provedor e o grupo de utentes da SCM
de Góis na visita à exposição do projeto “ETERNAL
FOREST”

Sr. Valentim Rosa, dirigente da SCMG e a Sr.ª Estela
Ferreira, utente de ERPI no passeio ao Oceanário de
Lisboa

Rastreio Oral aos utentes da SCM de Góis – Projeto
“Sorrir de Porta em Porta”

SCM de Góis visita Oceanário de Lisboa

SCM de Góis apoia a nossa Seleção Nacional no
Mundial 2018

SCM de Góis apoia a nossa Seleção Nacional no Mundial
2018
Os utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD da Santa Casa da
Misericórdia de Góis estão a apoiar a nossa Seleção Nacional
durante o seu percurso no Campeonato Mundial de Futebol,
realizado na Rússia. Reunidos em grupo na Sala de Estar do
Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira têm assistido aos jogos
de Portugal, com grande entusiasmo.
O Sr. Ernesto Rosa, utente de ERPI da nossa Instituição no
final do jogo de Portugal contra Marrocos passou para o papel
os seus sentimentos após a vitória da nossa Seleção:
Quem conhece a história
Como meu pai me ditou
Sabe gostei da vitória
O meu eu não exaltou
Foi Ronaldo quem marcou
Único golo do jogo
Três pontos amealhou
Sempre debaixo de fogo
Muitos susteram o fôlego
Ao verem tempo passar
Ali não se dá arrogo
Quem quiser tem de marcar
CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2018
O Centro de Atividades de Tempos Livres-Férias de Verão,
promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, entrou em
funcionamento no passado dia 25 de junho e irá decorrer até ao
dia 14 de setembro.
Durante este período de férias, as crianças do CATL, vão puder
usufruir de várias atividades, quer desenvolvidas diariamente pela
nossa Instituição, quer promovidas pelo Município de Góis, no
âmbito da Calendarização das Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF).
Todas as atividades de caráter lúdico e pedagógico, desenvolvidas pela nossa Instituição e pelo Município de Góis, tem
como, principal objetivo proporcionar às crianças umas divertidas
e animadas férias de Verão.

Entrevista à utente Sr.ª Elvira Fernandes
Parte com Góis no sentido

Crianças do CATL da SCM de Góis – Férias de Verão
2018
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa
Com saber está traçado
O Foral Manuelino
Deu a Góis melhor valor
Alterando seu destino
Filhos de grande valor
Reconhecido amor
Ao seu pedaço de terra
Ali se sente o odor
Do Ceira como da serra
Quem escolhe Góis não erra
É sempre bem recebido
Boa gente o encerra

Concentrações tem havido
Com gente de muito lado
Autarquias tem sabido
O caminho ser sagrado
Pelo padrão atingido
Onde me sinto contido
Senhoras meu obrigado
Vosso rumo definido
Com saber está traçado
LAR, VNC, 19 de junho 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: Elvira Duarte Garcia Fernandes
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Sr.ª Rita Rodrigues celebrou 88 Primaveras

Sr.ª Maria Augusta Garcia festejou 93 anos de idade,
na companhia da sua sobrinha

Sr.ª Preciosa Oliveira completou 90 anos de idade

Naturalidade: Juncal – Vila Nova do Ceira
Idade: 80 anos
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já cá estou há muitos anos”.
“Vim para cá depois de ter tido vários problemas de saúde”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, gosto muito de ir à missa e ao terço”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“É muito bom… tenho aqui muitas pessoas conhecidas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento com o meu falecido Adriano Fernandes”.
“O nascimento das minhas queridas filhas, a Fátima e a
Paula”.
O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Voltar a caminhar pelo meu 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

82.º Aniversário da Sr.ª Lucinda Carvalho
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 5 dúzias de ovos, residente
na Freguesia de Góis.
Agradece, igualmente, a um anónimo a oferta de 1Kg de espinafres, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de junho, com
votos de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.

Sr. Herculano Marques celebrou o seu 87.º Aniversário,
acompanhado pelos seus familiares
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 Rita
Rodrigues, nascida a 12 de junho de 1930, celebrou 88 anos; a
Sr.ª Maria Augusta Baeta Garcia, nascida a 12 de junho de 1925,
festejou 93 anos; a Sr.ª Lucinda das Neves Carvalho, nascida a
15 de junho de 1936, celebrou 82 anos de idade; a Sr.ª Preciosa
Jesus Oliveira, nascida a 20 de junho de 1928, festejou 90 anos
de idade; o Sr. Herculano Marques, nascido a 23 de junho de
1931, celebrou 87 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt / www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

