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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Visita à Exposição Coletiva Góis Oroso Arte 2019
No passado dia 18 de julho, alguns utentes de ERPI, Centro
de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis, acompanhados pelo Sr. José Serra, Provedor visitaram a Exposição
Coletiva Góis Oroso Arte 2019, patente nas Galerias da Casa do
Artista, na Vila de Góis
Nesta exposição os visitantes puderam ver esculturas, pinturas,
fotografias de artistas de diversos países.
A SCM de Góis promoveu à sua população idosa um momento
extraordinário de cultura e de lazer.
SCM de Góis comemora o Dia dos Avós
A SCM de Góis comemorou o Dia dos Avós, no dia 25 de
Julho, no espaço circundante ao Lar, com um convívio entre a
população idosa (das resposta de Lar e de Centro de Dia) e as
crianças do CATL.
Na nossa Instituição, esta data foi assinalada um dia antes do
que indica o calendário, porque celebrar o Dia dos Avós envolve
o convívio entre a geração dos avós e a geração dos netos e
no dia 26 de Julho, as crianças do CATL tinham uma atividade
de Verão planeada, uma ida à Praia.
Celebrar o dia dos avós significa celebrar a experiência de
vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida pelas pessoas
mais velhas, não apenas a que se adquire na escola, nos livros
ou nas novas tecnologias de informação.
Assente nesse pensamento, a SCM de Góis proporcionou uma
tarde de lazer e convívio entre avós e netos, no espaço exterior
do Lar, com o objetivo principal de chamar a atenção dos mais
pequenos para o grande papel que os avós desempenham no seio
familiar. A tarde foi preenchida com a dinamização de diversos
jogos, tais como: jogo da memória, loto, damas e dominó.
A comemoração do Dia dos Avós culminou com um lanche e
um saudável convívio entre a geração mais jovem e a geração
mais sábia/experiente.
A melhor parte da nossa infância, é aquela que passamos dentro
dos abraços dos nossos avós.
Feliz Dia dos Avós

Grupo de participantes na Visita à Exposição Coletiva
Góis Oroso Arte 2019

Os utentes masculinos fazem pose junto a algumas
das obras em exposição no Evento Góis Oroso Arte 2019

Comemoração do Dia dos Avós - o utente Ernesto
Rosa junto das crianças do CATL

Comemoração do Dia dos Avós - a avó Cristina Pinheiro com o neto Iúri

Cmemoração do Dia dos Avós - a avó Clara Pimenta
com o neto David

Comemoração do Dia dos Avós - o avô Luís Rodrigues,
utente de Centro de Dia com os seus netos Alexandre
e Leonor, utentes do CATL

Comemoração do Dia dos Avós - convívio intergeracional com dinamização de jogos entre a geração dos
avós e dos netos.

Comemoração do Dia dos Avós: “A melhor parte
da nossa infância, é aquela que passamos dentro dos
abraços dos nossos avós”

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2019
Peça de Teatro “Robertices” e a “Carochinha”
No passado dia 17 de julho, as nossas crianças do CATL –
Férias de Verão tiveram a oportunidade de assistir a duas peças
teatro “Robertices” e a “Carochinha, apresentadas pela Companhia
de Teatro de Coimbra – Miniatro, na Casa da Cultura de Góis.
Foi uma verdadeira viagem ao mundo da magia onde as gargalhadas e sorrisos das crianças estiveram bem presentes.
Obrigada pela magnífica atuação da Companhia Miniatro Coimbra.
As nossas Crianças foram à Praia do Cabedelo
No dia 26 de Julho, algumas crianças do CATL da SCM de Góis
foram a banhos à Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz juntamente
com outras do Concelho de Góis, no âmbito das atividades de
AAAF|CAF e ATL verão 2019 promovidas pelo Município de Góis.
Neste dia de Verão, as nossas crianças puderam desfrutar de
agradável dia de praia, repleto de mergulhos no mar, brincadeiras
na areia, saborear um gelado e um almoço ao livre num Parque
de Merendas.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa
Ignora e vai manter
A escola só cultiva
Educação só ativa
Caso o berço a tenha dado
Cultura é diferente
Engana-se muita gente
Por não a ter agarrado
Ela está em todo o lado
Há que ter cuidado
Ouvir bem e distorcer
Não é fácil intuir
Quanto podemos ouvir
Sem palavras saber ler
É preciso entender
Do dito o por dizer
Por regra mais importante
Do que ouvimos ou lemos
E quando não entendemos
Perguntar é relevante
Ou então não aprendemos
E quem não o perceber
Por não poder entender
Nus todos nós nascemos
Ignora e vai manter
LAR, VNC, 19 de julho 2019
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
crianças que dele beneficiam.
Criança - Diana Luís
Idade – 10 anos
Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.

Porquê?
“É divertido e realizamos muitas atividades.“
Quais as atividades que mais gostas de participar?
“Dos passeios e idas ao rio”.
Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de participar?
“O convívio na Praia Fluvial das Canaveias e gostei muito da
Aula de Pilates”.
Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Rosa
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Lasanha
Programa de televisão preferido: Disney Channel
Animal preferido: Cão
O que queres ser quando cresceres?
“Veterinária”.
Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?

Grupo de participantes na Peça de Teatro “Robertices”
e a “Carochinha”, acompanhados por Sónia Pimenta (monitora) e Dr.ª Fátima Rodrigues (Coordenadora do CATL)
“Gostar da nova escola e dos professores”.
“E tirar boas notas”.
continua na pág. 23
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Durante a apresentação da Peça de Teatro, as crianças
mostravam-se divertidas na Casa da Cultura de Góis

Grupo de crianças do CATL que usufruíram de uma
ida à Praia do Cabedelo, Figueira da Foz

Pedaço da Peça de Teatro “Robertices” e a “Carochinha” apresentada na Casa da Cultura de Góis

Entrevista à menina de CATL - Diana Luís

As crianças do CATL da SCM de Góis a caminho da
Praia

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 julho de 2019.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena do mês
de julho, 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 Estela Maria
Dias Marques Castilho, nascida a 26 de julho de 1946, celebrou
73 anos de idade, o Sr. Ermelindo das Neves Batista, nascido a
28 de Julho de 1931, festejou 88 anos, a Sr.ª Belmira Almeida
Alves, nascida a 28 de Julho de 1936, comemorou 83 anos.
A mesa administrativa

A Dr.ª Estela Castilho comemorou 73 anos de idade,
junto de todos o outros utentes

O Sr. Ermelindo Batista festejou 88 anos de idade,
acompanhado pela sua esposa Celina Figueiredo

