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Carnaval da SCM de Góis
O dia 1 de março foi dedicado às festividades Carnavalescas 

na Santa Casa da Misericórdia de Góis. 
Na parte da manhã, alguns dos nossos utentes de Lar e 

Centro de Dia, assim como, alguns colaboradores assistiram ao 
Desfile de Carnaval realizado em Góis. O Cortejo percorreu as 
principais ruas da Vila e envolveu toda a comunidade. 

Na parte da tarde, como já é habitual a nossa Instituição or-
ganizou um baile de Carnaval, no Lar de Idosos, em Vila Nova 
do Ceira. O baile foi muito animado e levou os foliões à pista 
de dança, com momentos de grande divertimento. 

Recordando e revivendo o verdadeiro Carnaval, utentes e 
colaboradoras deram largas à imaginação e encarnaram as 
mais diversas personagens desde piratas, marinheiros, Cleópa-
tra, Bob o construtor, damas de Veneza, entres outras figuras 
estranhas, que de tanta cor e enfeites era difícil descortinar de 
quem se tratava. 

O baile foi muito alegre e divertido, ao som do Teclista, Sr. 
José Alfredo Carvalho, colaborador da nossa Instituição, que 
tocou diversos temas, alguns alusivos ao Carnaval, fez com que 
todos revivessem o Entrudo, no nosso Lar de Idosos.

Este foi sem dúvida um Carnaval vivido intensamente, com 
muita energia e boa disposição. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis não poderia deixar 
de agradecer a todos os que contribuíram para o sucesso 
desta iniciativa. 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher na SCM 
de Góis

No dia 8 de março comemora-se anualmente o Dia Internacional 
da Mulher e a Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou 
a data homenageando todas as mulheres da nossa Instituição. 
Assim, no passado dia 8 de março, foram distribuídas flores 
pelo Sr. José Serra, Provedor e pelo Arq.º Ricardo Ventura, 
Vice-Provedor.

O Sr. José Serra, Provedor, dirigiu algumas palavras a todas 
as colaboradoras, reforçando a sua importância no cumprimento 
da missão da nossa Instituição.

Para assinalar este dia, realizámos, ainda um “Atelier de 
Beleza” onde as nossas queridas utentes puderam usufruir de 
serviços de manicure, cabeleireiro, maquilhagem e tratamento 
de pele, com produtos naturais. Estes serviços, que elevam a 
auto-estima, ao mesmo tempo que cuidam do corpo e da mente 
são ainda muito gratificantes, tanto para quem os recebe como 
para quem os pratica. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis com o desenvolvi-
mento destas iniciativas pretendeu-se sensibilizar e incentivar 
as pessoas para a importância da mulher na sociedade, bem 
como chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher. 

Visita à exposição temporária de etnografia “Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis”

Nos passados dias 26, 28 de fevereiro e 11 de março, al-
guns utentes de Lar, Centro de Dia e SAD da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis deslocou-se à Casa da Cultura de Góis, 
para visitar a exposição temporária de etnografia “Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis”. 

O Município de Góis, em parceria com a Lousitânea, organizou 
esta exposição temporária de etnografia, associada à celebração 
do Entrudo tradicional do concelho. Os nossos utentes tiveram a 
oportunidade de apreciar várias máscaras que andaram à solta 
no Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis, assim como, várias 
fotografias do Carnaval vivido nas Aldeias.

Os nossos utentes adoram participar neste tipo de iniciativas, 
ainda mais, quando se trata da cultura e da história da nossa 
região.

Final do Curso de Formação em Primeiros Socorros na 
SCM de Góis 

Iniciado no dia 17 de janeiro, o Curso de Formação em Pri-
meiros Socorros, promovido pela Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares – ADIP no Lar da SCM de Góis, terminou 
no passado dia 7 de março.

O referido Curso de Formação teve uma carga horária de um 
total de 25 horas e envolveu a participação de 20 colaborado-
ras da Instituição, o Sr. José Serra, Provedor e o Arq. Ricardo 
Ventura, Vice-Provedor, dotando-os (as) de mais e melhores 
competências. 

A última sessão de Formação culminou com um lanche de 
convívio entre o Sr. Renato Lopes, Formador/Bombeiro na corpo-
ração dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, Dr.ª 
Sara Pinheiro, Coordenadora do Centro Qualifica da ADIP, Co-
laboradoras/Formandas, Dirigentes e Técnicos da SCM de Góis.

Em nome da Mesa da SCM de Góis, o Sr. José Serra, seu 
Provedor regozija-se por incentivar os/as colaboradores/as a 
participar em Formações decisivas que conduzam na busca 
constante e permanente de uma Prestação de Cuidados de 
Excelência junto dos nossos utentes. Aproveitou o final da 
formação para agradecer à ADIP, ao formador, aos Bombeiros 
Voluntários de Góis e às participantes o bom desenrolar deste 
curso de formação. 

CATL da SCM de Góis - Férias da Carnaval 2019
As crianças inscritas no CATL - Centro de Atividades de Tempos 

Livres - Férias da Carnaval 2019, promovido pela Santa Casa 
da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade de usufruir de 
umas férias ativas.

As crianças do CATL da nossa Instituição tiveram a oportuni-
dade de participar em algumas atividades internas, destacando: 
os Atelieres de Expressão Plástica (onde realizaram as suas 
próprias máscaras de carnaval e uma pequena lembrança para 
o Dia Internacional da Mulher); Jogos desportivos; uma Sessão 
de cinema – “O Homem Aranha”; o Atelier de Culinária Inter-
geracional, dinamizado pela nossa Estagiária de Nutrição, onde 

confecionaram umas deliciosas bolachas de banana e aveia.
Foram umas férias curtas, mas muito divertidas. 
 
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Atento para progredir 
Fórmulas e teoremas
Constantes coisas pequenas
Mas ajudas importantes
Para encontrar os dados
Bem perto ou afastados
Os trilhos são abundantes

Jamais existem sobrantes 
Conhecimentos bastantes
Para subir ao outeiro
Os caminhos são cruzados
Mais ou menos matizados
Num labirinto costeiro

Nem sempre chega primeiro
Aquele que é mais ligeiro
Mas o que sabe escolher
A vereda a seguir
Para rápido atingir
O espaço que pretender
Aí saber-se manter
Para poder prosseguir
Sem esquecer o roteiro
Atento para progredir 
11 de março 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, 
apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida 
dos utentes. 

Utente: Manuel de Matos Coimbra
Naturalidade: Moinhos, concelho de Vila Nova de Poiares
Idade: 81 anos 

Utentes, Colaboradoras e Sr. José Serra, Provedor da 
SCM de Góis no Desfile de Carnaval

Comemoração do Carnaval na SCM de Góis

Baile de Máscaras no Lar de Idosos da SCM de Góis

Dia Internacional da Mulher assinalado na SCM de Góis

Dirigentes da Mesa Administrativa da SCM de Góis asso-
ciaram-se às Comemorações do Dia Internacional da Mulher

Utentes da SCM de Góis na visita à Exposição Tem-
porária de Etnografia “Corrida do Entrudo das Aldeias 
do Xisto de Góis”
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Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá devidos aos meus problemas de saúde”.
“Não poderia estar sozinho em casa”.

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

“Sim, em algumas”.
“Participo nas classes de movimento, nas aulas de ginástica 

e no terço”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e co-
laboradoras?

“Não pode ser melhor, são todas impecáveis comigo”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus seis filhos”.
“Ter encontrado a minha companheira (Isabel Santos), após ter 

enviuvado… estou viúvo há mais de 30 anos”.

O que ainda gostaria de realizar ou que acontecesse?
“O que eu gostava mesmo era não ter perdido os meus dois 

filhos e a minha querida esposa (Maria Alzira)”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
 “Sim, eu gosto de estar aqui”. 

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 março de 2019.

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

dando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 2 dúzias 
de ovos, residente na Freguesia de Góis. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 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: o Sr. Luiz Augusto 
Carvalho, nascido a 3 de março de 1941, celebrou 78 anos de 
idade; a Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira, nascida a 7 de março de 
1943, festejou 76 anos de idade; o Sr. José Casimiro Rodrigues 
Martins, nascido a 7 de março de 1936, celebrou 83 anos; a 
Sr.ª Zínia Paraíso Alvarinhas, nascida a 11 de março de 1939, 
celebrou 80 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 con-
dolências aos familiares da Sr.ª Francelina dos Prazeres Barata (97 
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de março 2019. A 
utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas, desde o dia 16 de janeiro de 2019.

A Mesa Administrativa 

IRMANDADE DA SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA IRMANDADE DA SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

27 DE MARÇO DE 2019

No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea b), dos Estatutos 
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, convoco 
a Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, no dia 27 
de Março de 2019, (quarta-feira), pelas 16:30 horas, na Sede 
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis (Igreja 
da Misericórdia), no Largo do Pombal, Vila de Góis, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Proposta de Alteração dos Estatutos da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis;

2. Discussão e votação do Relatório de Actividades e 
Contas de Gerência do ano de 2018, bem como, Parecer 
do Conselho Fiscal;

3. Outros assuntos de interesse para a Instituição;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver presente 
mais de metade dos associados com direito a voto, ou 30 
(trinta) minutos depois, (17:00 horas) com qualquer número 
de presentes (Art.º 24 ponto n.º1 dos Estatutos).

Góis, 12 de Março de 2019

Atelier de Beleza - Comemoração do Dia Internacional 
da Mulher

 Sessão de Encerramento do Curso de Formação em 
Primeiros Socorros 

Avaliação do Curso de Formação em Primeiros So-
corros, promovido pela ADIP no Lar de Idosos, em Vila 
Nova do Ceira

CATL da SCM Góis - Férias da Carnaval 2019 Atelier de Culinária Intergeracional nas Férias de 
Carnaval do CATL

Entrevista ao utente Sr. Manuel Coimbra

Sr. Luiz Carvalho festejou 78 anos, acompanhado 
pelos seus familiares 

Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira celebrou 76 anos, acom-
panhada pela sua irmã e cunhado

Comemoração o 83.º Aniversário do Sr. José Casimiro 
Martins

Sr.ª Zínia Alvarinhas festejou 80 Primaveras, acompa-
nhada pela sua cunhada 


