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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição Temporária
“Renascer com Arte”
No passado dia 18 de junho, 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
Temporária “Renascer com Arte”, do artista Joaquim Amaral Dias,
patente na Casa da Cultura de Góis.
À medida que observavam as telas, os nossos utentes reviveram momentos de outrora, nomeadamente, dos tempos passados
por alguns deles em terras africanas.
A visita a esta mostra de pintura traduziu-se num momento
cultural rico em alegres reminiscências do passado, fomentando, assim, a ocupação saudável dos tempos livres da nossa
população sénior.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece o convite
e parabeniza o excelente trabalho.
CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2019
O Centro de Atividades de Tempos Livres - Férias de Verão,
promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, entrou em
funcionamento no passado dia 24 de junho e irá decorrer até
meados do mês de setembro.
Durante este período de férias, vamos preencher os tempos
livres das crianças inscritas, mantendo-as ocupadas com inúmeras
atividades, proporcionando-lhes a prática de diversas modalidades
desportivas, atividades culturais e outras, meramente, recreativas.
Resumindo, pretende-se manter as crianças física e mentalmente
saudáveis, estas vão poder usufruir de várias atividades, quer
desenvolvidas diariamente pela nossa Instituição, quer promovidas pelo Município de Góis, no âmbito da Calendarização das
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente
de Apoio à Família (CAF).
Os nossos principais objetivos são: criar um ambiente propício
ao desenvolvimento de cada criança, por forma a ser capaz de
se situar e expressar; colaborar na socialização de cada criança,
através da participação nas atividades em grupo; aumentar as
potencialidades que as crianças apresentam; promover a autoestima e desenvolver o espírito de iniciativa, a capacidade crítica e
criativa, espírito de solidariedade, responsabilidade e organização;
criar hábitos de vida saudáveis; fomentar a cooperação e o
trabalho de equipa; desenvolver a autonomia e a criatividade.
A mais-valia do nosso CATL – Férias de Verão 2019 é a
de permitir à criança uma ocupação voluntária do seu tempo
de lazer e sobretudo uma oportunidade de criar, experimentar,
expressar, auxiliando assim o seu desenvolvimento.
Vão ser umas férias muito divertidas, repletas de muitas
surpresas e aventura.

Santos Populares na SCM de Góis

SCM de Góis na Casa da Cultura de Góis

Atelier “Mãos à Obra” – Santos Populares
Durante as férias de verão 2019 o CATL da Santa Casa da
Misericórdia de Góis vai organizar vários ateliers “Mãos à obra”,
este atelier tem como objetivo a realização de vários trabalhos
manuais, normalmente associado a uma temática.
Nesta primeira semana de férias, as nossas crianças estiveram
a preparar a decoração do Arraial de São Pedro, a realizar pela
nossa Instituição. As nossas crianças deram largas à imaginação
e elaboraram manjericos, bandeirolas e sardinhas coloridas.
Esta atividade teve como objetivo descobrir, potenciar e desenvolver o “artista” que há em cada criança, focando objetivos
estéticos para que as crianças pudessem expandir as suas
competências naturais e a sua criatividade.
Atividades Religiosas na SCM de Góis
Eucaristia
Desde o dia 6 de dezembro de 2017, que os utentes da
Santa Casa da Misericórdia de Góis contam com uma visita
particularmente especial. Uma vez por mês (primeira terça-feira)
é celebrada a Santa Missa pelo Sr. Padre Pedro Simões, pelas
11horas, na Capela do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira,
para todos os nossos utentes cristãos.

Utentes, Sr. Provedor e técnicas da SCMG na visita à
exposição “Renascer com Arte”

Atelier “Mãos à Obra” - CATL - Férias de Verão

Crianças do CATL da SCM de Góis - Férias de Verão
2019

Oração do Terço
Todas as terças-feiras às 11horas, a Técnica Fátima Rodrigues,
reza o terço com os utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD,
no Lar de Idosos da nossa Instituição.
Com a realização destas atividades de cariz religioso pretende-se aprofundar a fé, bem como a prática, celebração e vivência
da religião, ouvindo a palavra de Deus.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por promover este tipo de atividades que vão ao encontro dos desejos
dos utentes e que fazem questão de participar assiduamente.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa
Cotação não garantida
Nos meus versos tem que haver
Um espaço para suster
Métrica rima verdade
Quando não acontecer
Terei que prosa escrever
Caso me reste vontade
Sinto a realidade
Vou subindo na idade
Descendo rio da vida
O amanhã penso virá
Não sei cá estará
Nem qual a rota seguida
Nesta galáxia contida
Onde ainda existe vida

Eucaristia celebrada pelo Sr. Padre Pedro Simões, na
Capela do Lar de Idosos
Trabalho elaborado pelas crianças do CATL - “Santos
Populares”
Eles buscam outros viventes
Inda não os encontraram
Mas tementes não deixaram
De produzir poluentes
Nem pensam seus descendentes
Vão ter o que lhes doaram
Mas se acaso imigrantes
Pra planetas distantes
Cotação não garantida
LAR, VNC, 17 de junho 2019
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um
pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI,
Centro de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira, quinzenalmente,
apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida

Utentes da SCM de Góis durante a celebração da
Eucaristia na Capela do Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira
dos utentes.
Utente: Estela Maria Dias Marques Castilho
continua na pág. 23
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Oração do Terço

Entrevista à nossa utente de ERPI - Dr.ª Estela Castilho

Sr.ª Lucinda Carvalho celebrou 83 anos de idade,
acompanhada pela sua irmã e utentes

Naturalidade: Águeda
Idade: 72 anos
Resposta Social: ERPI
Quando procurou a nossa Instituição?
“Estou cá há um ano …”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, participo em todas que posso”.
“Vou aos passeios organizados pela Instituição e à Fisioterapia”.
“Gosto de estar distraída”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“De uma maneira geral é bom”.
“Tenho cá pessoas amigas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento das minhas filhas e dos meus netos”.
“Os anos em que estive no ativo … dava aulas de Matemática e Ciências”.
O que ainda gostaria de realizar ou ver/ser realizado?
“Voltar a ter saúde”.
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 segunda
quinzena de junho de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o anonimato
da pessoa ofertante, pela entrega de 1,190 Kg de alface, residente na Freguesia de Góis.
A Mesa agradece, igualmente, ao Sr. Franclim Alexandre,
residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela oferta de
10Kg de alface e à Sr.ª Rita Barata, residente na Cabreira, a
oferta de 4 dúzias de ovos.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de junho,

Sr.ª Alice Venâncio Neves celebrou 95 anos de idade,
acompanhada pelos seus familiares e utentes
Sr. Herculano Marques festejou 88 anos de idade, na
companhia dos seus familiares
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 Lucinda
das Neves Carvalho, nascida a 15 de junho de 1936, celebrou
83 anos de idade; Sr.ª Alice Venâncio Cortez Neves, nascida a
18 de junho de 1924, celebrou 95 anos de idade;a Sr.ª Preciosa
Jesus Oliveira, nascida a 20 de junho de 1928, festejou 91 anos
de idade; o Sr. Herculano Marques, nascido a 23 de junho de
1931, celebrou 88 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 da Sr.ª Maria Helena Serra Ferreira
Rodrigues Fuinhas (86 anos), pelo seu falecimento ocorrido no
dia 14 de junho 2019. A utente integrava a resposta social de
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia
24 de abril de 2019.
A Mesa administrativa

Comemoração do 91.º Aniversário da Sr.ª Preciosa
Oliveira

