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Deixando-me apreensivo 
Nada é definitivo
Muda muita teoria 

Eu já pensei que sabia
O eletrão resolvia
Efeitos bem ensaiados
A molécula afinal
Comporta um arraial
Estão aí os resultados
Gigas a serem usados
Capa foi o maioral 

9 de janeiro 2019
Ernesto Rosa
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SCM de Góis reúne Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes 
em Jantar de Reis

No passado dia 7 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis realizou o seu habitual Jantar de Reis, nas instalações 
do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, no qual participaram 
muitos dos seus Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes desta 
Instituição. 

Estiveram presentes da Mesa Administrativa da SCM de Góis, 
o Sr. José Serra, Provedor; Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor; 
Sr. António Lopes, Tesoureiro; Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. António 
Monteiro e o Sr. Alfredo Simões, Vogais; Sr. Felisberto Costa, 
Dr.ª Maria de Fátima Pimentel, Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal (D. 
Milú) e o Sr. José Pascoal, Suplentes da Mesa Administrativa. 
Da Assembleia Geral estiveram presentes a Dr.ª Maria de Lurdes 
Castanheira, Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis 
e a Dr.ª Andreia Vidal, Vice-Presidente do mesmo Órgão Social, 
a Sr.ª Maria Emília Vidal, Presidente do Conselho Fiscal e o 
Sr. António Dias Santos, Secretário do mesmo Órgão Social.

Na hora dos discursos, o Sr. José Serra, Provedor agradeceu 
a presença de todos e lembrou alguns momentos de felicidade, 
nomeadamente, partilhou a alegria sentida, com o nascimento 
de dois bebés, de colaboradoras da nossa Instituição. 

O Sr. Provedor salientou o papel da nossa Instituição como 
um importante pólo dinamizador de emprego, pois continua a 
promover a integração laboral, o que contribui, inequivocamente, 
para melhorar as condições de vida de inúmeras famílias. Ter-
minou deixando a todos os presentes Votos de um ano 2019 
abençoado e com saúde.

A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assem-
bleia Geral da Santa Casa saudou todos os presentes, felicitou 
a Mesa Administrativa, na pessoa do Sr. Provedor, por todo o 
trabalho realizado. Terminou a sua intervenção desejando Votos 
de sucessos pessoais e profissionais a todos os Colaboradores, 
Voluntárias e Corpos Sociais da SCM de Góis e um Voto de 
rápidas melhoras à colaboradora deste jornal Sr.ª Fernanda Baeta. 

Este agradável convívio culminou com a distribuição de um 
bolo-rei a cada colaborador, sendo que para aquisição dos res-
petivos bolos, a SCM de Góis teve o apoio de alguns dos seus 
fornecedores, no qual, possibilitaram a referida oferta a todos. 

Este jantar de Reis teve como principal objetivo, proporcionar a 
confraternização entre os dirigentes, voluntarias e colaboradores 
desta nossa Instituição, num saudável convívio. 

Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos da SCM 
de Góis 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efeméride 
no Lar de Idosos da SCM de Góis, onde participaram muitos 
dos seus utentes de Lar, Centro de Dia e SAD. 

No passado dia 5 de janeiro, a Associação Desportiva Re-
creativa e Cultural Filarmónica Varzeense (FILVAR) e o Grupo 
de Violas e Cantares da Várzea deslocaram-se ao nosso Lar 
de Idosos, a fim de “cantarem as Janeiras” aos nossos utentes. 
No passado dia 8 de janeiro foi a vez das crianças da Escola 
EB1 de Vila Nova do Ceira se deslocarem à nossa Instituição, 
para “cantar e encantar” os idosos, com canções alusivas à 
época festiva. 

Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor 
da SCM de Góis, agradece, reconhecidamente, a todos os que 
proporcionaram aos nossos utentes um Dia de Reis alegre e 
divertido, marcando, assim, o final dos festejos natalícios. 

O nosso muito obrigado! 

SCM de Góis entrega as Instalações do Ex-Centro de 
Dia da Cabreira à Comissão de Melhoramentos da Cabreira

No passado dia 4 de janeiro, decorreu nas Instalações do 
ex-Centro de Dia da Cabreira uma reunião de trabalho entre a 
Santa Casa da Misericórdia de Góis e a Comissão de Melho-
ramentos da Cabreira, e teve como ponto principal a entrega 
oficial das chaves das Instalações. 

Estiveram presentes da SCM de Góis, o Sr. José Serra, Pro-
vedor, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Dr.ª Sandra David, Diretora 
Técnica, Sr.ª Sandra Gonçalves, Coordenadora dos Serviços 
Administrativos e o Sr. José Alfredo Carvalho, colaborador da 
Instituição, da direção da Comissão de Melhoramentos da Cabrei-
ra esteve presente o Sr. António José Santos, Presidente, assim 
como, outros elementos dos Corpos Sociais, nomeadamente, 
o Sr. Artur Neves, o Sr. Frederico Alves e o Sr. Raúl Neves. 

O edifício do Centro de Dia da Cabreira esteve em funciona-
mento desde o dia 18 de novembro de 1995, com as respostas 
sociais de Centro de Dia e SAD – Apoio Domiciliário, apoiando 
dezenas de famílias de pessoas idosas da Ex -Freguesia do 
Cadafaz, particularmente, das localidades: Cabreira; Corterredor; 
Candosa; Câpelo; Sandinha. 

Segundo o Sr. Provedor e citando “Este encerramento decorre 
da cessação do acordo de cooperação para a resposta de Cen-
tro de Dia e SAD – Apoio Domicílio da Cabreira, por parte do 
Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra, na sequência 
da diminuição do número de utentes e também da abertura da 
IPSS – Unidade Residencial Sagrada Família- Caritas Diocesana 
de Coimbra”. Contudo, a SCM de Góis continua a prestar apoio 
a alguns utentes na atual União de Freguesia do Cadafaz e 
Colmeal, designadamente, nos lugares da Cabreira, Corterredor e 
Sandinha, estando afeto este apoio de SAD – Apoio Domiciliário 
ao Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecida-
mente, aos membros da direção da Comissão de Melhoramento 
da Cabreira atuais e um agradecimento especial aos dirigentes 
que estavam no ativo há 23 anos atrás. 

Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal 2018
Durante as Férias de Natal de 2018, foram muitas as atividades 

que preencheram os dias das nossas crianças que frequentam 
o CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis. De entres as 
várias atividades internas dinamizadas, destacamos o atelier 

de mobilidade, o atelier de nutrição, Karaoke, atelier de dança, 
sessões de cinema, atelier expressão plástica, convívio Inter-
CATL´S e as atividades intergeracionais. 

Mas o ponto alto das nossas férias é sempre o passeio. Com 
o apoio do Município de Góis, as crianças visitaram o Castelo 
Mágico, em Montemor-o-Velho.

Todas estas atividades proporcionaram às nossas crianças 
umas divertidas e animadas férias de Natal.

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Capa foi o maioral

O tempo passa a fugir
A noite a diminuir
A terra sempre a rodar
O dia está a crescer
Deixando-nos perceber
Também está a transladar

Vai longe e torna a voltar
Sem a galáxia mudar
Segundo a astrologia

Mesa de honra do Jantar de Reis Convívio entre Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes 
da SCM de Góis - Jantar de Reis

Membros dos Corpos Sociais da SCM de Góis no 
Jantar de Reis

Jantar de Confraternização da SCM de Góis

Voluntárias e colaboradoras da SCM de Góis no Jantar 
de Reis

 Colaboradoras da SCM de Góis no Jantar convívio 
organizado pela SCM de Góis

Sr. José Serra, Provedor no uso da palavra durante 
o Jantar de Reis

 Provedor e Vice-Provedor na entrega dos Bolos-Reis 
às colaboradoras da Instituição

FILVAR visita o Lar de Idosos da SCM de Góis no Dia 
de Reis

Crianças da Escola da EB1 de Vila Nova do Ceira 
cantaram as “Janeiras” no Lar de Idosos da Instituição 
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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, quinzenalmente, apresen-
taremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes. 

Utente: Maria de Jesus Ferreira
Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 79 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá em outubro do ano passado”. 
“Estava sozinha em Lisboa e já não me sentia bem”.

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

“Sim, gosto muito de participar no atelier de música, na Missa 
e na Reza do Terço”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O dia do nascimento da minha querida filha (Adelaide)”.
“Os anos de casamento com o meu finado marido (Jaime 

Ferreira)”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Tenho dois, gostava muito de voltar a viver em Lisboa e de 

ter mais um netinho”. 

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 janeiro de 2019.

Oferta de Bolos-Reis
A Mesa Administrativa agradece e destaca a oferta generosa 

por parte dos seus Fornecedores e amigos que se disponibi-
lizaram para adquirir os Bolos-Reis que a Instituição entregou 
aos seus colaboradores durante o Jantar de Reis, bem como, 
outros bens alimentares para o mesmo. A Panificadora Oleigóis 
contribuiu com 25 Bolos-Reis; O talho João Reis contribuiu com 
10 Bolos-Reis; A Farmácia Frota Carvalho, Unipessoal contribuiu 
com 10 Bolos-Reis; José Manuel Jesus Costa contribui com 10 
Bolos-Reis; A empresa Geraldespeixe – comércio peixe, Lda 
contribuiu com 10 Bolos-Reis. O supermercado Rui & Dinora, Lda 
ofereceu bens alimentares para a confeção do Jantar convívio 
das Colaboradoras, Voluntárias e Dirigentes.  

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. 

António José, residente em Vila Nova do Ceira a oferta de 33 
Kg de laranjas.

O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 
quinzena do mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar 
pessoal, social e familiar. 

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Ser-
viço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: Sr.ª Natália 
Figueiredo Manuel, nascida a 4 de janeiro de 1936, celebrou 83 
anos de idade; Sr.ª Alexandrina Vicente Santos Brás, nascida a 
5 de janeiro de 1944, celebrou 75 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 mais sentidas 
condolências aos familiares do Sr. António Ferreira Bandeira (99 
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 31 de dezembro 2018. 
O utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas, desde o dia 16 de março de 2015.

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

SCM de Góis entrega as Instalações do Ex-Centro 
de Dia da Cabreira à Comissão de Melhoramento da 
Cabreira

Edifício do Ex-Centro de Dia da Cabreira Grupo de crianças do CATL - Férias de Natal 2018

Entrevista à utente Sr.ª Maria Jesus Ferreira

 Sr.ª Natália Manuel celebrou 83 anos de idade, 
acompanhada pelas suas filhas e utentes

Sr.ª Alexandrina Brás festejou 75 primaveras, acom-
panhada pelo seu marido e utentes 


