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Comemoração do Dia da Mãe na SCM de Góis
No passado dia 6 de maio celebrou-se o Dia da Mãe, este 

dia em Portugal não tem data fixa, mas comemora-se sempre no 
primeiro domingo de maio, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
assinalou esta efeméride na ERPI da nossa Instituição. Com o 
intuito de mimar e valorizar o papel importante das mães/utentes 
institucionalizadas, realizámos uma sessão fotográfica, onde foi 
possível registar os momentos entre mães e filhos. 

As nossas crianças do CATL de Vila Nova do Ceira, também 
quiseram homenagear as nossas queridas mães/utentes, oferecen-
do umas pequenas lembranças elaboradas por elas próprias. 

Esta pequena celebração do Dia da Mãe, teve como, principal 
objectivo mimar as nossas utentes/mães, assim como, valorizar 
o papel das utentes como Mãe na família.  

SCM de Góis associou-se à CPCJ de Góis
A SCM de Góis uniu-se ao repto lançado pela Comissão 

Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e 
Jovens através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Góis, no sentido de assinalar “Abril, mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância”. 

Durante o mês de Abril, a população idosa do Lar da SCM de 
Góis elaborou alguns Laços Azuis com materiais recicláveis, entre 
os quais, papel, cortiça, tampas de plástico e CD´s, Laços esses 
ora apresentados numa exposição que está patente ao público na 
Casa da Cultura de Góis, no decorrer do mês de maio.

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, 
na Virgínia, E.U.A. quando uma avó, Bonnie W.Finney, amarrou 
uma fita azul à antena do seu carro “para fazer com que as 
pessoas se questionassem”, após ter sofrido a morte dos seus 
dois netos, vítimas de maus tratos.

Com esta iniciativa pretende-se consciencializar a comunidade 
para a importância da prevenção dos maus tratos na infância; 
da família, para o exercício de uma parentalidade positiva; e da 
criança/ jovem, para os seus Direitos. Enfim o objetivo final é 
que as crianças cresçam saudáveis e felizes.

Dia da Espiga (Quinta-Feira da Ascensão) comemorado na 
SCM de Góis

No passado dia 10 de maio comemorámos o Dia da Espiga na 
ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Góis. O Dia da Espiga, 
coincidente com a quinta-feira da Ascensão, é uma data móvel 
que segue o calendário litúrgico cristão.

A tradição deste dia era as pessoas irem até ao campo nessa 
quinta-feira, abandonando as suas obrigações, para apanhar a 
espiga.

Assim, decidimos ir até ao campo na parte da manhã com 
alguns dos utentes, com mais mobilidade colher um pouco de 
espigas, alecrim, videiras, folhas de oliveira e plantas, revivendo 
os tempos de outrora. 

Na parte da tarde, reunidos em grupo, cada utente construiu o 
seu próprio ramo ou um saquinho, composto pela espiga (Pão), 
alecrim (Saúde e Força), Videira (Vinho), Oliveira (Azeite e Paz) 
e flores do campo, Papoilas (Amor e Vida) e malmequeres (Ouro 
e Prata).

Foram várias as histórias e tradições partilhadas, nomeada-
mente, que o ramo era colocado por detrás da porta de entrada 
e substituído de ano para o outro, segundo os nossos utentes, 
servia para afugentar a trovoada, muitos queimavam um pouco 
o ramo na lareira para afastar os raios.

Este foi um dia de alegria, convívio e de verdadeira ascensão 
espiritual e física. 

SCM de Góis – Polo de empregabilidade no Concelho de 
Góis

A Santa Casa da Misericórdia de Góis teve a oportunidade 
de integrar mais cinco colaboradoras, através de renovações de 
contratos e outros, no âmbito das medidas do IEFP – Instituto 
do Emprego e Formação Profissional. 

A SCM de Góis efetivou a colaboradora, Giselda Cristina Fer-
reira Garcia, residente na Murtinheira, Freguesia de Vila Nova do 
Ceira, a colaboradora exerce funções de apoio ao idoso no Lar 
de idosos desde o dia 1 de abril de 2014. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regista, com enorme 
agrado, a renovação de contrato à colaboradora, Marta Filipa Dias 
Barata, que irá dar continuidade às suas funções nos serviços 
administrativos, no Centro Cívico e Cultural de Góis e no Lar de 
Idosos, em Vila Nova do Ceira. 

Relativamente, aos contratos de trabalho, no âmbito das me-
didas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
CEI+, a Santa Casa integrou o Sr. Nelson Simões Brito, residente 
na Vila de Góis, a Sr.ª Maria Isabel Martins Brás, residente na 
Ribeira Cimeira e o Sr. Pedro João Pereira Queirós, residente 
nos Conhais, ambos a exercer funções no Lar de Idosos da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira. 

A SCM de Góis continua a desempenhar um importante papel 
na Economia Social deste Território, na medida em que se apre-
senta como um importante polo empregador no Concelho de Góis, 
contribuindo, indubitavelmente, para o bem-estar e qualidade de 
vida de inúmeras famílias. 

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José 
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e 
pessoais.

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto 
Rosa, em homenagem ao Sr. José Serra, Provedor da nossa 
Instituição, no dia do seu aniversário: 

O CONSIGAS MEU AMIGO
Parabéns Amigo Serra
A mais um que se encerra
Muitos outros possas juntar
Consigas manter corrida
P´ra meta ser atingida

Com saúde e bem estar

Não será fácil enfrentar
Os movimentos do Lar
Somados com o restante
A que a vida obriga
Numa permanente briga
Com um enredo constante

É preciso ir avante
Usar a força bastante
Para porto almejado 
Após largada da proa
Jamais navegar à toa
E com ponto bem tirado

Desculpa este enfado
Teu porto é meu abrigo
Quanto tens planeado
O consigas meu amigo

LAR, VNC, 6 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 
de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmen-
te, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida 
dos utentes.  

Utente: Preciosa Jesus Oliveira

Naturalidade: Samoura
Idade: 89 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá após a morte do meu querido Júlio”.

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

Dia da Mãe assinalado no Lar da SCM de Góis Comemoração do Dia da Mãe - Crianças do CATL 
ofereceram uma lembrança às nossas utentes/mães

SCM de Góis associou-se à CPCJ de Góis - Utentes da 
nossa Instituição elaboraram alguns Laços Azuis com 
materiais recicláveis

Grupo de utentes junto ao Castelo de Góis no Dia da 
Espiga (Quinta-feira da Ascensão)

Utentes da SCM de Góis construíram o seu ramo no 
Dia da Espiga

 Dia da Espiga comemorado na SCM de Góis - Utentes 
de Centro de Dia também levaram o seu ramo

SCM de Góis efetivou a colaboradora Giselda Garcia 
e renovou o contrato de trabalho à colaboradora Marta 
Barata

 Beneficiários das medidas do IEFP integrados na 
SCM de Góis

 Sr. Ernesto Rosa escreveu um poema em homenagem 
ao Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis no dia do 
seu aniversário
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“Sim, gosto muito de ir à missa na nossa capelinha”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e co-
laboradoras?

“Muito bom, todos são simpáticos comigo”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Os 67 anos de casamento com o meu finado marido”.
“O nascimento dos meus três filhinhos, o Carlos, a Luísa e 

o Américo”.
“O dia em que voltei para Góis, após mais de vinte e tal anos 

em Lisboa”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Voltar a ter o meu Júlio ao pé de mim”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Claro que sim”.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu na última semana do mês de 

abril, 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 Arminda de 
Jesus Braz de Almeida, nascida a 27 de abril de 1950, celebrou 
68 anos; a Sr.ª Maria Dionilde Moreira, nascida a 28 de abril de 
1930, festejou 88 anos.

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

A Mesa Administrativa 

 Entrevista à utente Sr.ª Preciosa Oliveira - Sr.ª Arminda Almeida celebrou 68 anos de idade Sr.ª M.ª Dionilde Moreira festejou 88 Primaveras


