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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis

Comemoração do Dia do Pai no Lar de Idosos da SCM
de Góis
No passado dia 19 de março, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis assinalou o Dia do Pai, no Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira. Com o intuito de mimar e valorizar o papel importante
dos nossos pais/utentes institucionalizados, as crianças ofereceram
umas pequenas lembranças elaboradas por elas próprias.
A nossa Instituição assinalou esta data festiva com o propósito
de se homenagear a figura paterna e promover o convívio e troca
de carinho entre estas duas gerações.
Utentes da SCM de Góis na XXII Feira do Livro de Góis
2018
No passado dia 16 de março, alguns dos utentes de ERPI,
Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
marcaram presença na XXII Feira do Livro de Góis, no Salão
Multiusos, da Casa da Cultura de Góis.
Os nossos utentes para além de terem tido a oportunidade e
visitar a feira, assistiram, ainda, à apresentação do livro “O Tomé
não gostava de assoar o nariz”, da autora Dr.ª Inês Castanheira,
natural de Arganil.
Esta foi uma manhã diferente da rotina diária institucional, onde
a nossa população sénior teve contacto com a leitura.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis pelo convite e pela organização
desta notável iniciativa da Feira do Livro.

Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional das Florestas
assinalado na SCM de Góis
No passado dia 21 de março a Santa Casa da Misericórdia de
Góis assinalou o Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional das
Florestas promovendo dois eventos, onde participaram utentes
das várias respostas sociais, algumas colaboradoras e o Sr. José
Serra, Provedor da nossa Instituição.
Na parte da manhã, os nossos utentes com mobilidade reduzida
tiveram a oportunidade de plantar uma árvore de fruto (laranjeira),
no jardim do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira.
Durante a tarde rumamos até ao Cerro da Candosa onde os
utentes mais autónomos, num ato simbólico de reflorestação,
plantaram um carvalho.
A iniciativa visou sensibilizar a nossa população sénior, e não
só, para a importância da preservação do meio natural, em particular das árvores.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
No fim do mês de fevereiro e meados de março, a Santa Casa
da Misericórdia de Góis integrou mais duas colaboradoras, no
âmbito das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação
Profissional, CEI+. A Sr.ª Paula Alexandra Matos Carvalho, residente
em Câmpelo, Freguesia de Vila Nova do Ceira e a Sr.ª Susana
Raquel Diniz Simões Ruge, residente na Freguesia de Góis, a
exercer funções na categoria de ajudantes familiares, no Lar de
Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e
pessoais.
IRS Solidário – Consignação de 0,5% do IRS
A totalidade dos impostos que pagamos destina-se a financiar
as despesas públicas do Estado, não tendo nós qualquer poder
de decisão em relação a onde aplicar o dinheiro que pagámos. A
única exceção diz respeito à possibilidade de destinar 0,5% do IRS
que já pago durante o ano, a uma determinada IPSS (Instituição
Particular de Solidariedade Social) como é o caso da Santa Casa
da Misericórdia de Góis. Esta percentagem é retirada ao total que
o Estado liquida, e não ao imposto que lhe deve ser devolvido,
se houver lugar à restituição. Deste modo, sem qualquer custo
para si pode destinar 0,5% do IRS à nossa Instituição.
Ao preencher a sua declaração anual de IRS Modelo 3 (em papel
ou on-line) no quadro11 (Instituições Particulares de Solidariedade
Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, faça uma cruz
no Campo 1101 e coloque o número de contribuinte da SCM de
Góis – 502 200 413 no espaço à frente. Sem qualquer custo para
si, poderá dar um donativo à SCM de Góis correspondente a 0,5%
do valor liquidado no IRS. Este donativo em nada a afecta o que
eventualmente tenha a receber das finanças.
Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue este
nosso apelo!
Início do CATL da SCM de Góis - Férias da Páscoa 2018
O CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres - Férias da
Páscoa, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, entrou
em funcionamento no passado dia 26 de março e irá decorrer
na Sala de CATL instalada no edifício do Lar de Idosos, em Vila
nova do Ceira, até ao dia 6 de abril.
As crianças inscritas no CATL da SCM de Góis terão a oportunidade de usufruírem de umas férias ativas e divertidas, onde
o principal objetivo é enriquecer as férias escolares com atividades lúdico-recreativas que permitam às nossas crianças brincar,
partilhar e conviver!
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa,
pela comemoração do 55º Aniversário do Varzeense:
COM A FÉ QUE AS DOMINA
Passaram cinquenta e cinco
O Varzeense com afinco
Difunde conhecimento
O meu desejo sincero
P´ro ano cá vos espero
Com o mesmo sentimento

Sr. António Bandeira, utente de ERPI, com a sua filha
no Dia do Pai
Comemoração do Dia do Pai no Lar de Idosos da
SCM de Góis

Grupo de Utentes da SCM de Góis na XXII Feira do
Livro de Góis

Utentes da SCM de Góis na apresentação do Livro “O
Tomé não gostava de assoar o nariz”, da autora Dr.ª
Inês Castanheira

Comemoração do Dia Mundial da Árvore/Dia Internacional das Florestas no Lar da SCM de Góis

Utentes da SCMG plantaram uma árvore de fruto
(laranjeira) no Jardim do Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira

Crianças do CATL da SCM de Góis - Férias da Páscoa
2018
Ao Varzeense atento
Desejoso do momento
Em que o possa reler
Parabéns por mais um ano
De Góis é o soberano
A liderar com saber
Não podia esquecer
Fernanda e Catarina
Elas conseguem vencer
Com a fé que as domina
VNC, 23 de março 2018
Ernesto Rosa

Utentes, colaboradoras e o Sr. José Serra, Provedor
plantaram um carvalho no Cerro da Candosa, no Dia
Mundial da Árvore/Dia Internacional das Florestas

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: Carlos Martins Barata
Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 86 anos
Resposta Social: Centro de Dia
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Centro de Dia devido aos meus problemas de
saúde”.
“Estou cá só desde o principio do mês”.

Entrevista ao utente Sr. Carlos Barata
continua pág. 16
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continuação da pág. 15

Sr.ª Lucília Dias festejou 95 Primaveras

Sr. José Francisco Santos celebrou 90 anos de idade

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, em algumas”;
“Sempre fui uma pessoa muito ativa”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“Muito bom, tenho aqui muitas pessoas amigas e conhecidas”;
“Até cá tenho a minha irmã Adorinda (utente de ERPI)”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus dois filhos, o José e o João Carlos
Barata”;
“Os meus filhos são muito meus amigos, fazem tudo por mim,
assim como, as minhas queridas noras”;
“Os anos em que estive a trabalhar no meu Talho, sem saber
ler nem escrever”.
O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Voltar a trabalhar e ajudar os meus filhos”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim, ao principio não queria muito vir para cá, mas agora até
gosto de cá estar”.
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 março de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, que presenteou a nossa
Instituição com um donativo de 100€ (cem euros).
A Mesa agradece, igualmente, à Sr.ª Celeste Santos, natural de
Cortecega, Freguesia de Góis, a oferta de 4,460 Kg de cabeças
de nabo e a um anónimo, residente na Alagoa, Freguesia de
Góis, a oferta de 60 ovos.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

Sr.ª Maria de Lurdes Duarte festejou 91 Primaveras
versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena
do mês de março, 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 Lucília
Rodrigues Matos Simões Dias, nascida a 13 de março de 1923,
celebrou 95 anos de idade; o Sr. José Francisco Santos, nascido
a 15 de março de 1928, festejou 90 anos de idade; a Sr.ª Maria
de Lurdes Duarte, nascida a 23 de março de 1927, celebrou 91
anos; a Sr.ª Maria do Céu Ribeiro Paiva, nascida 25 de março
de 1946, festejou 72 anos de idade.
Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas
condolências à família da Sr. Maria do Céu Fernandes Marques,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de março. A utente integrava a resposta social de SAD - Apoio Domiciliário da SCM de
Góis, desde o dia 8 de agosto de 2016.
Visite-nos em: www.scmgois.pt / www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

