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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Comemoração do Dia do Pai no Lar de Idosos da SCM
de Góis
No passado dia 19 de março, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis assinalou o Dia do Pai, no Lar de Idosos, em Vila
Nova do Ceira.
Nesta data festiva, em que se homenageia a figura paterna,
proporcionámos aos nossos pais/utentes uma viagem às suas
reminiscências e promovemos o convívio entre as crianças do
CATL da SCM de Góis e os nossos utentes institucionalizados.
Pretendemos com a dinamização desta atividade valorizar e
mimar os pais/utentes da nossa Instituição, as crianças entregaram umas pequenas lembranças a cada um deles.
Dia Mundial da Árvore assinalado na SCM de Góis
No passado dia 21 de março, no âmbito da comemoração
do Dia Mundial da Árvore a Santa Casa da Misericórdia de
Góis assinalou esta efeméride promovendo dois eventos, onde
participaram utentes das várias respostas sociais, algumas colaboradoras e o Sr. José Serra, Provedor da nossa Instituição.
Durante a manhã, alguns dos nossos utentes com mobilidade
reduzida tiveram a oportunidade de plantar duas árvores de
fruto (cerejeira e uma pereira), no jardim do Lar de Idosos, em
Vila Nova do Ceira.
À tarde e dando continuidade às celebrações deste dia, alguns
dos utentes mais autónomos, num ato simbólico de reflorestação,
plantaram um carvalho e um castanheiro, no Cerro da Candosa,
em Vila Nova do Ceira. Estava uma tarde linda de Primavera!
Foi com grande entusiasmo que decorreu esta iniciativa, que
visou sensibilizar a nossa população sénior para a importância
da preservação da floresta.
Comemoração do Dia Mundial da Água no Lar da SCM
de Góis
No passado dia 22 de março assinalou-se o Dia Mundial
da Água na Santa Casa da Misericórdia de Góis, os nossos
utentes das várias respostas sociais tiveram a oportunidade de
debater sobre este recurso finito (a água), tão importante para
o Planeta e para o nosso organismo. Houve ainda oportunidade
para preparar e degustar algumas águas aromatizadas, que
são uma ótima alternativa para aumentar a ingestão de água
durante todo o ano.
A maior parte dos nossos utentes e colaboradoras tiveram a
oportunidade de saborear as deliciosas águas.
Segundo a nossa estagiária de dietética e nutrição, Dr.ª Joana Tomás, a água é um bem essencial à sobrevivência, prova
disso é o destaque que esta tem no centro da Nova Roda dos
Alimentos. Esta posição central ocupada pela água, mostra-nos
que uma alimentação só poderá ser saudável quando garante
os níveis de hidratação individuais diários. Uma vez que esta é
fundamental para regular processos como a digestão, absorção,
metabolismo, excreção, temperatura corporal entre outros.
No final, brindámos à Saúde de todos e a um Planeta melhor.
IRS Solidário – Consignação de 0,5% do IRS
A totalidade dos impostos que pagamos destina-se a financiar
as despesas públicas do Estado, não tendo nós qualquer poder
de decisão em relação a onde aplicar o dinheiro que pagámos.
A única exceção diz respeito à possibilidade de destinar 0,5%
do IRS que já pago durante o ano, a uma determinada IPSS
(Instituição Particular de Solidariedade Social) como é o caso
da Santa Casa da Misericórdia de Góis. Esta percentagem é
retirada ao total que o Estado líquida, e não ao imposto que
lhe deve ser devolvido, se houver lugar à restituição. Deste
modo, sem qualquer custo para si pode destinar 0,5% do IRS
à nossa Instituição.
Ao preencher a sua declaração anual de IRS Modelo 3 (em
papel ou on-line) no quadro 11 (Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, faça
uma cruz no Campo 1101 e coloque o número de contribuinte da
SCM de Góis – 502 200 413 no espaço à frente. Sem qualquer
custo para si, poderá dar um donativo à SCM de Góis correspondente a 0,5% do valor liquidado no IRS. Este donativo em
nada afeta o que eventualmente tenha a receber das finanças.
Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue este
nosso apelo!
Orçamento Participativo Geral 2019
Terminou no passado dia 15 de março o prazo de votação
do Orçamento Participativo 2019, que abrangia 6 Propostas,
entre as quais a candidatura apresentada pelo Sr. José Serra,
intitulada Intervenção da conservação e restauro do retábulo
(altar e púlpito) em talha dourada e policromada da Capela de
S. Sebastião em Góis (classificada como Imóvel de Interesse
Público) e pertença da Santa Casa da Misericórdia de Góis.
Esta proposta tinha como objetivo contribuir para a preservação do Património Local e, simultaneamente criar mais um
pólo de atração turística que permitam aos visitantes conhecer
a história do Concelho de Góis, dinamizando como consequência o comércio local. Com a recuperação do Retábulo, Púlpito
criar-se-á a possibilidade do Monumento poder ser visitado pelos
inúmeros turistas que visitam Góis, com especial afluência nos
meses de Verão. Alia-se a esta questão o facto do Concelho de
Góis, sobretudo a sua Vila, ser rico em património, sendo muito
frequente a vinda de turistas que pretendem observar de perto
os Tetos do Salão Nobre da Câmara Municipal, o Tumulo de
D. Luís da Silveira, a Capela do Castelo, os Azulejos Hispano-árabes e a Cisterna do Largo do Pombal, a Fonte do Pombal, a
Coleção Museológica de Góis, os diversos Núcleos Museológicos
das Aldeias, para além do vasto património natural e cultural.
Em suma, a recuperação deste imóvel irá engrandecer a oferta
turística-museológica do Concelho e consequentemente contribuir
para a afirmação do Concelho como um ponto de visita turístico,
facto importante no desenvolvimento socioeconómico do mesmo.

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

Utentes da SCM de Góis plantaram duas árvores de
fruto no Jardim do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira

Crianças do CATL entregaram uma lembrança aos
nossos utentes/pais institucionalizados

Utentes, colaboradoras e o Sr. José Serra, Provedor no Cerro da Candosa, no Dia Mundial da Árvore

Comemoração do Dia Mundial da Árvore assinalado
no Lar da SCM de Góis
Esta candidatura atingiu o resultado de 44 votos, alcançando o
3.º lugar, gostaríamos de agradecer, reconhecidamente, a todos
os que votaram nesta proposta.
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Quantas as infinidades
O eletrão era tido
Único que removido
Do protão o seu amado
A trezentos mil segundo
Regressava ao seu mundo
Após circuito fechado
Afirmavam consagrado
Elementos tem aumentado
A molécula revelou
Seu conteúdo diferente
Mora ali muita gente
Tecnologia o provou

Utentes da SCMG plantaram duas árvores autóctones
no Cerro da Candosa, em Vila Nova do Ceira
Quanto soube desmoronou
Tanto que se afirmou
Com efeitos conhecidos
A ínfima veio demostrar
Haver muito a destapar
Dos que ainda escondidos
Os megas já foram tidos
As maiores capacidades
Gigas veem demostrar
Quantas as infinidades
25 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
continua na pág. 19
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continuação da pág. 22

Dr.ª Joana Tomás, estagiária de dietética e nutrição
na preparação das Águas Aromatizadas

Comemoração do Dia Mundial a Água - Acção de
sensibilização deste recurso finito

Utentes da SCM de Góis junto à Capela do Cerro de
Nossa Senhora da Candosa

Dia Mundial da Água assinalado no Lar de Idosos da
SCM de Góis

Entrevista à utente Sr.ª Zínia Alvarinhas

Sr.ª Lucília Dias celebrou 96 Primaveras, acompanhada
por familiares

de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Zínia Paraíso Alvarinhas
Naturalidade: Vila Nova do Ceira
Idade: 80 anos
Resposta Social: Centro de Dia
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já não é a primeira vez que frequento o Centro de Dia da
Santa Casa, a primeira que vim foi para recuperar após uma
operação à minha perna esquerda”.
“Agora decidi voltar a procurar os serviços pois necessito de
apoio, não me sinto com mobilidade suficiente para confecionar as
minhas refeições e para usufruir dos tratamentos de fisioterapia”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, em todas que posso”.
“Gosto muito de participar nas atividades desenvolvidas na
Instituição”
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Tenho cá muitas pessoas conhecidas”.
“Dou-me bem com todos/as”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento do meu filho e do meu querido neto”.
“Quando regressei à minha terra natal, passados mais de
50 anos”.
O que ainda gostaria de realizar ou ver realizado?
“Gostava muito que o meu neto um dia fosse maestro de
uma banda”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sem dúvida alguma”.
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

Sr.ª Maria de Lurdes Duarte festejou 92 anos de idade,
acompanhada pelos seus filhos
Comemoração do 91.º Aniversário do Sr. José Francisco Santos
quinzena de março de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de
2 dúzias de ovos, residente na Freguesia de Góis.
Agradece, igualmente, a outro anónimo pela oferta de 2,350
Kg de limões, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda
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: a Sr.ª Lucília
Rodrigues Matos Simões Dias, nascida a 13 de março de
1923, celebrou 96 anos de idade; a Sr. José Francisco Santos,
nascido a 15 de março de 1928, festejou 91 anos de idade; a
Sr.ª Maria de Lurdes Duarte, nascida a 23 de março de 1927,
celebrou 92 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 Martins Neves (95
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de março 2019. O
utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 14 de outubro de 2005.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente,
o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências à família do Sr. Manuel Lopes Rossa (81 anos), pelo
seu falecimento ocorrido no dia 22 de março 2019. O utente
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas, desde o dia 22 de janeiro de 2019.
A mesa administrativa
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