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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Magusto de São Martinho no Lar da SCM de Góis
O Dia de São Martinho é uma das celebrações que
marcam o outono e, à semelhança do que ocorre um
pouco por todo o país, no passado dia 11 de novembro,
a Santa Casa da Misericórdia de Góis comemorou esse
dia, com a realização do Tradicional Magusto, no Lar de
Idosos da nossa Instituição.
O magusto de São Martinho realizou-se no espaço
exterior do Lar de Idosos, decorado a rigor, onde os
ouriços e as folhas de castanheiro não podiam faltar,
assim como, alguns cartazes alusivos ao tema do Dia de
São Martinho. Este convívio reuniu vários utentes (ERPI,
Centro de Dia, SAD), alguns elementos da direção, voluntárias, familiares e colaboradoras da nossa Instituição.
A comemoração do Dia de São Martinho resultou num
saudável convívio, onde os participantes tiveram a oportunidade de degustar umas deliciosas castanhas assadas
e/ou cozidas, conforme o gosto de cada um, e de beber
a tradicional jeropiga. Houve, também, animação musical,
onde muitos não resistiram a dar um pezinho de dança.
Este convívio teve como objetivo reavivar memórias,
tradições e potenciar momentos de convivialidade, entre
as pessoas que integram a comunidade da Misericórdia
de Góis.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do
Sr. José Serra, Provedor, regozija-se por ter assinalado
esta data especial e agradece, reconhecidamente, ao
Município de Góis e à Junta de Freguesia de Góis pelo
apoio prestado na realização deste nosso Magusto de
São Martinho.
Dia das Bruxas/Dia de Halloween comemorado no
Lar de Idosos da SCM de Góis
O Dia das Bruxas é também conhecido como o
Halloween e comemora-se todos os anos, a 31 de outubro, na véspera do feriado de todos os Santos. Neste
dia são previstas algumas atividades, como praticar “doce
ou travessura”, atrações “assombradas” e contar histórias
assustadoras. Para a comemoração desta efeméride,
a Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu uma
atividade intergeracional, no nosso Lar de Idosos, em
Vila Nova do Ceira.
Durante a manhã, foi decorado o nosso Lar de idosos
com abóboras, gatos pretos, morcegos e muitos fantasmas
(elaborados pelas nossas crianças do CATL).
No final das aulas, as nossas crianças de CATL, vestidas a preceito, “invadiram” o Lar de Idosos proporcionando
um momento de alegria a todos os nossos utentes/idosos.
Durante esta comemoração, foram realizados alguns
jogos “assustadores”, não faltando a tradicional “Doçura
ou Travessura”, em que houve troca de guloseimas entre
crianças e idosos.
A Mesa Administrativa congratula-se por continuar a
promover este tipo de iniciativas, que tanto agradam aos
nossos queridos utentes, proporcionando um momento
de divertimento, para ambas as gerações.
Visita à exposição coletiva de pintura “Os Olhos
da Nossa Arte”
No passado dia 29 de outubro, um grupo de utentes
do 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 coletiva de pintura “Os Olhos
da Nossa Arte”.
Os nossos utentes tiveram a oportunidade de apreciar
as várias pinturas de vários artistas, nomeadamente,
Susana Lourenço, Luiza Sousa e José Manuel Santos.
Durante a visita, tivemos o acompanhamento da técnica
do Posto de Turismo de Góis, que explicou algumas das
obras expostas.
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 população sénior, através do estímulo
das suas capacidades cognitivas.
O Sr. Ernesto Rosa escreveu um poema após a
visita a esta exposição:

Magusto de São Martinho, no Lar de Idosos da SCM
de Góis

Convívio entre Utentes, Dirigentes e Colaboradoras
da SCM de Góis no Dia de São Martinho

Utentes da SCM de Góis no Magusto realizado pela
Instituição

Animação musical na comemoração do Dia de São
Martinho

Tradicional Magusto da SCM de Góis

Dia de Halloween/Dia das Bruxas comemorado no Lar
de Idosos da SCM de Góis

BUSCANDO AS SUAS PISTAS

Estavam quadros vivos

Em Góis expostos quadros
Todos a óleo pintados
Algumas inovações
Na tela também estampados
Figuras que adornaram
Com outras decorações

Quantos estão em arquivos
De bons pintores inventivos
Como grandes retratistas
Milhões estão escondidos
Por temerem indivíduos
A quem esses dão nas vistas
Buscando as suas pistas

Haviam informações
Contendo revelações
Dos autores e dos motivos
Expostas obras mortas
E dentro das mesmas portas

Campanha de angariação de Novos Sócios/Irmãos
da SCM de Góis
“Constituem a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis todos os seus atuais Irmãos e os que, de

Crianças do CATL na comemoração do Dia de
Halloween

Atividade Intergeracional - Comemoração do Halloween
futuro, nela venham a ser admitidos.” (ponto 1, do Artigo
5.º dos Compromissos da SCM de Góis).
“Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de
ambos os sexos que… sejam maiores de idade; sejam
naturais ou residentes no Concelho de Góis ou a ele
ligados por laços de afetividade ou outros; gozem de
boa reputação moral e social; aceitem os princípios da
doutrina e da moral cristã e revelem, pela conduta social
ou pela sua atividade pública, respeito pela fé católica e
seus fundamentos; se comprometam ao pagamento de
uma quota mínima, de valores e periodicidade aprovados em Assembleia Geral” (ponto 1, do Artigo 6.º dos
continua na pág. 19
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Grupo de utentes da SCMG na visita à exposição de
pintura “Os Olhos da Nossa Arte”
Compromissos da SCM de Góis).
Neste contexto, o apelo da Misericórdia de Góis, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social é
sensibilizar todo e qualquer cidadão natural ou residente
no Concelho de Góis ou a ele ligado por laços afetivos
a tornar-se Irmão/Sócio desta Instituição.
Para o efeito, devem os interessados em tornar-se
Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Góis dirigir-se
à Secretaria de Góis, sita no Centro Cívico e Cultural
de Góis (antigo edifício da Casa do Povo), no Largo do
Pombal, em Góis ou à Secretaria do Lar da SCM de
Góis, sita na Rua das Figueirinhas, em Vila Nova do
Ceira, a fim de nesses locais efetuarem a sua inscrição,
propondo-se a efetuar o pagamento de uma quota anual,
no valor mínimo de 6 € (seis euros), sendo que esta
inscrição será submetida à aprovação da Mesa Administrativa, que se realiza com uma periodicidade mensal.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr.
Ernesto Rosa:
COM PONTARIA ERRADA
Não há como definir
Quem não sabe intuir
O que está a acontecer
Poluição destrói e mata
Só um pobre vira-lata
Não consegue entender
Quem ousa usar o poder
Para dai se abastecer
Sem olhar para a valeta
Só é rico em pobreza
A viver com avareza
Explora mas nega cheta
Exibição muita treta
Esquecendo a carreta
Onde pode ir parar
Salvo se em caçada
Carcaça for devorada
Pela fera que quer matar
Com pontaria errada
LAR, VNC, 7 de novembro 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: Lucinda Jesus Nunes Rosa
Naturalidade: Corterredor
Idade: 82 anos
Resposta Social: SAD
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Sou utente desta Instituição desde 1999”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela
Instituição?
“Sim, em algumas”.
“Hoje estou cá no Lar para participar no Magusto de
São Martinho”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes
e colaboradoras?
“Muito bom, tanto com as colaboradoras como com
os utentes”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus dois filhos, a Isabel e o João”.
“Ter comprando a minha própria casa e ter restaurado
duas casas para oferecer aos filhos”.
O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?

Utentes da Instituição na visita à exposição patente
na Casa da Cultura de Góis

Entrevista à utente de SAD - Sr.ª Lucinda Rosa

“Gostaria de voltar a ter saúde”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim claro”.
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 novembro de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o
anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 20Kg
de cebolas, 23 Kg de batatas e 2 dúzias de ovos, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira e a outro
anónimo, residente na Freguesia de Góis, a oferta de 4
dúzias de ovos.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no fim do mês
de outubro e início do mês de novembro, 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 Dália Martins Pires, nascida a 30 de outubro de
1925, celebrou 94 anos de idade; a Sr.ª Maria de Nazaré
Seco, nascida a 10 de novembro de 1934, festejou 85
anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/
scmgois
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 NOVEMBRO DE 2019
No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea c), dos Estatutos
da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, convoco
a Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, no dia 27
de Novembro 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. Discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento Previsional para o Ano de 2020, bem como, Parecer
do Conselho Fiscal;
2. 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 uma
meia hora depois, (17:00 horas) com qualquer número de
presentes (Art.º 24 ponto n.º1 dos Estatutos).
Góis, 08 de Novembro de 2019

A Presidente da Assembleia Geral
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

r.ª M.ª Nazaré Seco festejou 85 anos de idade, acompanhado pelos seus familiares e utentes

