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Utentes da SCM de Góis na Cerimónia de inauguração da 
exposição “Memorial às Vítimas de Pedrógão Grande”

No passado dia 14 de maio, um grupo de utentes de Lar, 
Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
deslocou-se às Galerias da Casa do Artista, em Góis, para assistir 
à cerimónia de inauguração da exposição “Memorial às Vítimas 
de Pedrogão Grande”.

No momento oficial da abertura da exposição, a arte convidou 
todos os presentes a uma reflexão, ao recordar o “grande” incêndio 
que deflagrou a 17 de junho de 2017 e que assolou Pedrógão 
Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa 
da Serra, Sertã, Penela e Góis.

Esta exposição é da organização da AVIPG – Associação de 
Vítimas do Incêndio de Pedrogão e do Lugar do Desenho – 
Fundação Júlio Resende, composta por cerca de sessenta obras, 
entre telas e esculturas, num ato de inclusão e partilha cultural 
com as populações afetadas. 

Os nossos utentes tiveram ainda a oportunidade de assistir à 
atuação da jovem Goiense, Carla Moreira, que protagonizou um 
momento emocionante ao cantar uma música da sua autoria, 
inspirada nos trágicos momentos após os incêndios, um cântico 
à esperança, à vida e à natureza, com enfoque na Serra do 
Açor. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecida-
mente, ao Município de Góis pelo convite. A nossa população sénior 
gosta sempre de participar neste tipo de iniciativas/atividades.   

Dia Internacional da Família assinalado na SCM de Góis
No passado dia 15 de maio celebrou-se o Dia Internacional da 

Família, a Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efe-
méride na ERPI da nossa Instituição, em Vila Nova do Ceira. 

A maioria dos utentes da nossa Instituição tiveram oportunidade 
de posar para uma fotografia de grupo, assim como, dialogar e 
relembrar a estrutura familiar de cada utente, compreender e 
debater os laços familiares e perceber as suas alterações ao 
longo da vida. 

A celebração do Dia Internacional da Família visou, entre outros 
objetivos: destacar a importância da família na estrutura do próprio 
núcleo familiar; promover o reforço da mensagem de união, amor, 
respeito e compreensão necessária para o bom relacionamento 
de todos os elementos que compõem a família; reforçar junto dos 
nossos utentes a importância da família, como núcleo vital da 
sociedade, expondo os seus direitos e responsabilidades. 

Utentes da SCM de Góis visitam a exposição da CPCJ
Como noticiado anteriormente, a Santa Casa da Misericórdia 

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, laços esses ora apresentados numa exposição que 
está patente ao público, na Casa da Cultural de Góis. 

No passado dia 18 de maio alguns dos utentes tiveram a 
oportunidade de visitar a exposição, onde está exposto o traba-
lho que realizaram, assim como, os trabalhos realizados pelas 
outras Entidades. 

Com esta iniciativa pretendeu-se consciencializar a comunidade 
para a importância da prevenção dos maus tratos na infância!

“Em movimento com as Instituições Parceiras”
IEFP do Pinhal Interior Norte
Prosseguindo na sua intenção de reforçar o relacionamento 

com as Instituições Parceiras, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis promoveu, no passado dia 23 de maio, mais um encontro 
Interinstitucional, no Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila 
Nova do Ceira, desta feita com o Diretor do Serviço de Emprego 
e Formação Profissional de Coimbra e as técnicas do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte. 

Neste Encontro Interinstitucional, marcaram presença, do IEFP, 
o Dr. António Alberto Costa, Diretor do Serviço de Emprego e 
Formação Profissional de Coimbra, a Dr.ª Adília Farinha, Diretora 
do IEFP do Pinhal Interior Norte, a Dr.ª Fátima Correia, Diretora-
Adjunta do IEFP do Pinhal Interior Norte e a Dr.ª Tyoga Macdonald, 
Coordenadora de Formação Modular - IEFP do Pinhal Interior 
Norte - Arganil e da Santa Casa, o Sr. José Serra, Provedor, 
o Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues, 
Coordenadora do Lar de Idosos da nossa Instituição. 

Durante este Encontro ocorreu uma pequena reunião de traba-
lho, durante a qual foram trocadas importantes impressões entre 
as duas Entidades.

Aproveitando ainda o ensejo, os visitantes estiveram “in loco“ na 
sessão do Curso de Formação: Prevenção e primeiros socorros 
-Geriatria, dinamizado pelo IEFP do Pinhal Interior Norte - Arganil, 
que decorria neste dia. 

Esta formação está a decorrer na Sala de Formação/Colabora-
doras, no edifício do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, com 
a participação de 25 colaboradoras da nossa Instituição.

A Formação é ministrada pela Enfermeira/Formadora Paula Cruz 
e tem como principais objetivos dotar os nossos colaboradores de 
vários conhecimentos, apetrechando-os de melhores competências 
para a sua prática profissional nos cuidados aos idosos. 

Aproveitando a ocasião o Dr. António Costa, Diretor do Serviço 
de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, congratulou a 
nossa Instituição pela implementação da Formação numa constante 
melhoria das competências, no sentido de aperfeiçoar a prestação 
de cuidados à população – alvo.

O Sr. José Serra, Provedor agradeceu a presença dos distintos 
representantes do IEFP – PIN, expressando o seu regozijo por 
mais esta ação de formação que tanto pode contribuir para o 
bom funcionamento do nosso Lar de Idosos.

Com este tipo de iniciativa, a Mesa Administrativa da SCM 
de Góis pretende fortalecer a parceria existente entre a nossa 
Instituição e o Centro de Emprego e Formação Profissional. 

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

Contei-lhe o referido

Nasci no Pépio a Norte
Da freguesia de Alvares
Tarde descobri a sorte
De ter ali puros ares

Passei por alguns lugares
Onde fui examinado
Tive sorte por seus asares 
Não sabiam do riscado

Teria sido rejeitado
Caso fosse percebido
Um sinal do meu passado
Em criança adquirido

Num sanatório nascido
A doença se curou
Sem nunca ser entendido
Porquê a medrança parou
O Victor me perguntou
Razões p´ro acontecido 
Depois do que me contou 
Contei-lhe o referido

LAR, VNC, 15 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: Maria da Encarnação Alves 
Naturalidade: Chã de Alvares
Idade: 90 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou cá há pouco tempo, vim para cá porque tive um 

AVC”. 
“Já cá estive há três anos durante três meses, na altura parti 

uma perna”. 
“Fui cá muito bem tratada por isso voltei”.

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

“Sim, vou muitas vezes à fisioterapia e participo também nas 
atividades religiosas”.

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

“Eu sou meiguinha para elas e elas são meiguinhas para 
mim”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Os 59 anos de casamento com o meu falecido marido, Ma-

nuel Antunes”.
“O nascimento dos meus cinco filhinhos, a Maria de Fátima, o 

Carlos Manuel, a Maria Fernanda, o Aires e o António Manuel”.
“O regresso à minha terra natal após 15 anos a viver na 

cidade de Lisboa”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?

Utentes da SCM de Góis na Cerimónia de inaugura-
ção da exposição “Memorial às Vítimas de Pedrógão 
Grande”

Grupo de utentes da SCMG que visitaram a exposição 
patente nas Galerias da Casa do Artista 

 Sr. Herculano Marques, utente de ERPI na visita à ex-
posição  “Memorial às Vítimas de Pedrógão Grande” 

Comemoração do Dia Internacional da Família no Lar 
de Idosos da SCM de Góis

Utentes da SCM de Góis visitam a exposição da 
CPCJ

Sr.ª Júlia Barata e Sr.ª Maria Augusta Garcia na visita 
à exposição patente na Casa da Cultura de Góis 

Trabalho realizado pelos utentes da SCM de Góis 
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“Voltar a ter saúde e o meu marido ao pé de mim”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Claro que 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 
de maio de 2018.

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

da pessoa ofertante, pela entrega de 6 dúzias de ovos e a ou-
tro anónimo a oferta de 4 dúzias de ovos, ambos residentes na 

Freguesia de Góis. 

O Nosso Bem-haja a todos pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de maio, 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 Helena 
Batista, nascida a 12 de maio de 1922, celebrou 96 anos.

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: Sr.ª 
Lucinda Jesus Nunes Rosa, residente no Corterredor, nascida a 
20 de maio de 1937, festejou 81 anos de idade;

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

A Mesa Administrativa 

Encontro  Interinstitucional entre a SCM de Góis e o 
IEFP do Pinhal Interior Norte - “Em Movimento com as 
Instituições Parceiras” 

Entrevista à utente Sr.ª M.ª da Encarnação Alves Sr.ª Helena Batista celebrou 96 Primaveras, acompa-
nhadas pelos seus familiares 


