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Dia da Espiga (Quinta-Feira da Ascensão) comemorado 
na SCM de Góis

No passado dia 30 de maio comemorámos o Dia da Espiga 
(Quinta-Feira da Ascensão) na Santa Casa da Misericórdia de 
Góis. A Quinta-Feira de Ascensão é uma festa religiosa católica, 
onde se celebra a ascensão de Jesus aos Céus, depois de ter 
sido crucificado e ter ressuscitado, este dia ocorre cerca de 
quarenta dias depois da Páscoa.  

Segundo a tradição, neste dia as pessoas iam até ao campo, 
abandonando as suas obrigações, para apanhar a espiga e após 
a construção do ramo, este era colocado por detrás da porta 
de entrada, substituindo-o no ano seguinte.

Assim, decidimos também nós seguir a tradição e promover a 
realização da mesma. Fomos até ao campo colher um pouco de 
espigas, alecrim, videiras, folhas de oliveira e plantas, revivendo 
os tempos de outrora. 

Na parte da tarde, reunidos em grupo, cada utente construiu 
o seu próprio ramo ou um saquinho, composto pela espiga 
(Pão), alecrim (Saúde e Força), Videira (Vinho), Oliveira (Azeite 
e Paz) e flores do campo, Papoilas (Amor e Vida) e malme-
queres (Ouro e Prata). 

Este foi um dia de repleto de partilhas, lembranças e sobretudo 
de convívio entre todos. 

Visita dos utentes da SCM de Góis ao Museu da SCM 
de Coimbra

No passado dia 28 de maio, um grupo de utentes da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis visitou o Museu e o Complexo 
da Monástico-Escolar do Colégio da Sapiência da Santa Casa 
da Misericórdia de Coimbra. 

Este Museu abriu as suas portas ao público a 12 de setem-
bro de 2000, por altura das comemorações dos 500 anos da 
fundação da SCM de Coimbra. 

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de ver e apreciar 
as várias obras de arte, nomeadamente, telas do pintor André 
Gonçalves (1645-1754) e várias esculturas do mestre João de 
Ruão (1500-1580), de visitar a  Galeria dos Beifeitores, a Capela, 
de estilo maneirista e o órgão de tubos alemão do século XVIII, 
onde se realizam eventos de índole religiosa e cultural. Visitaram 
também a Exposição sobre marcas notariais em testamentos 
do século XVII e XVIII, pertencentes ao Arquivo da Irmandade. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, o convite e a forma amável como fomos recebidos 
pelos guias, que foram incansáveis na explicação ao longo de 
toda a visita. 

Comemoração do Dia Mundial da Criança no Lar de Idosos 
da SCM de Góis 

No passado dia 1 de junho comemora-se o Dia Mundial da 
Criança. Para assinalar esta efeméride a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Góis dinamizou ao longo do mês de maio vários 
ateliers, onde alguns dos nossos utentes de Lar, Centro de Dia 
e SAD elaboraram lembranças para oferecer às nossas crianças 
inscritas no CATL da Instituição. 

No passado dia 3 de junho após a chegada das crianças 
ao Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira alguns dos utentes 
distribuíram pelas crianças as lembranças elaboradas por eles 
próprios, era visível o contentamento dos mais pequenos e a 
felicidade dos nossos idosos, por terem a oportunidade de mimar 
estas crianças tão queridas por eles. 

Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente na SCM 
de Góis 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado no dia 5 de junho 
de 1972, durante a Conferência de Estocolmo. Foi a primeira 
vez que se organizou uma Conferência das Nações Unidas para 
falar sobre o Meio Ambiente.

Este encontro teve como principal objetivo sensibilizar os 
países e a população em geral, de modo a alterar a forma 
como vemos e tratamos as questões ambientais, estabelecendo 
princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta.

Para celebrar esta importante data, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis organizou um agradável convívio na Praia Fluvial 
das Canaveias, em Vila Nova do Ceira. 

Alguns utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD tiveram a 
oportunidade de participar numa ação de sensibilização sobre 
a preservação do meio ambiente, assim como, de um belo 
lanche ao ar livre.

A ação de sensibilização teve como principal objetivo alertar 
para a importância de se respeitar e cuidar os elementos da 
natureza, enfatizando a sua importância no nosso bem-estar, so-
zinhos não conseguimos salvar o planeta, mas se todos fizermos 
pequenos gestos que ajudam a preservar o meio ambiente, já 
estamos a contribuir para que a Terra seja um melhor planeta 
para as futuras gerações.

A atividade terminou com um agradável lanche à beira do Rio 
Ceira, usufruindo da beleza natural que o nosso concelho oferece. 

SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito 
das medidas do IEFP

No início do mês, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
integrou mais uma colaboradora, no âmbito das medidas do 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. 
A Sr.ª Sandra Maria Ferreira Barata, residente na Monteira, 
Freguesia de Vila Nova do Ceira, a exercer funções no Lar da 
nossa Intuição. 

O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa 
da SCM de Góis reitera-lhe votos de sucessos profissionais e 
pessoais.  

Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:

Ou com restos ocupado

Tempo passa velozmente 
Não permitindo o presente
Porque acaba de fugir
Sempre para o mesmo lado
Juntando-se ao passado
Onde não se volta a ir

Ele consegue atingir
Tudo quanto emergir 
O tempo é variado
Seja reino animal
Como reino vegetal
Dia não é aprazado 

Quando há muito recordado
Sinal de se ter rodado
Muito registo ficou
Ao abrirmos uma gaveta
Junto ao bom muita treta
Do quanto ali se gravou
Quem pouco engavetou
Terá um curto passado
A caso não reparou
Por estar descuidado
Ou com restos ocupado

11 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, Centros 

de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira, quinzenalmente, apresen-
taremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes. 

Utente: Luís Rodrigues
Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 90 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou aqui há pouco tempo…”.
“Vim para cá para estar mais ocupado”. 

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, todos os dias jogo ao dominó com o meu amigo An-

tónio Santos”.
“Gosto muito de ir aos passeios organizados pela casa, vou 

 Grupo de utentes na Quinta do Baião no Dia da 
Espiga (Quinta-Feira Ascensão) 

Utentes da SCM de Góis construíram o seu ramo no 
Dia da Espiga

Visita dos utentes da SCM de Góis ao Museu da SCM 
de Coimbra

Utentes da nossa Instituição na visita ao Complexo 
da Monástico-Escolar do Colégio da Sapiência da SCM 
de Coimbra

Atelier de Expressão Plástica - Dia Mundial da Criança Comemoração do Dia Mundial da Criança na SCM 
de Góis

Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente Lanche convívio da SCM de Góis na Praia Fluvial das 
Canaveias, no Dia Mundial do Meio Ambiente

Integração profissional - Medidas do IEFP  da Sr.ª 
Sandra Barata na SCM de Góis 
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todos os dias à Fisioterapia e à eucaristia na capela do Lar”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O dia do meu casamento com a minha finada mulher, Maria 

Alina”
“O nascimento dos meus quatro filhos”.
“Quando entrei para a Carris –Transportes Públicos de Lisboa, 

em 1951”.

O que ainda gostaria de realizar ou ver/ser realizado?
“Voltar a ter a minha querida esposa ao pé de mim”. 

Recomendaria este Lar a um amigo? 
 “Sim, sem dúvida”. 

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 junho de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguar-

dando o anonimato das pessoas ofertantes, a um residente na 
Freguesia de Góis, pela entrega de 5 dúzias de ovos, a outro 
anónimo, residente, em Vila Nova do Ceira, a oferta de 2 dúzias 
de ovos e a outro anónimo, residente na Freguesia de Góis, a 
oferta de 10,300Kg de limões. 

A Mesa agradece, igualmente, ao Sr. Franclim Alexandre, 
residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela oferta de 
8Kg de alface. 

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 junho, 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: o Sr. Francisco 
Henriques Carvalho, nascido a 28 de maio de 1934, celebrou 
85 anos de idade; a Sr.ª Maria Henriques, nascida a 1 de junho 
de 1933, celebrou 86 anos de idade; o Sr. António dos Santos, 
nascido a 3 de junho de 1948, festejou 71 anos de idade; o Sr. 
Fernando Brás, nascido a 10 de junho de 1945, celebrou 74 
anos de idade; a Sr.ª Maria Augusta Baeta Garcia, nascida a 
12 de junho de 1925, festejou 94 anos de idade; a Sr.ª Maria 
Rita Rodrigues, nascida a 12 de junho de 1930, celebrou 89 
anos de idade. 

 A Mesa Administrativa 

Entrevista ao utente de Centro de Dia - Sr. Luís Ro-
drigues

Sr.ª Francisco Carvalho celebrou 85 anos de idade

Sr.ª Maria Henriques celebrou 86 anos de idade, 
acompanhada pelos seus familiares e utentes

Comemoração do 71.º Aniversário do Sr. António 
dos Santos

Sr.ª Maria Augusta Garcia festejou 94 Primaveras, na 
companhia da sua sobrinha e utentes

Comemoração do 89.º Aniversário da  Sr.ª Maria Rita 
Rodrigues


