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Ação de Formação – Relacionamento Interpessoal 
na SCM de Góis 

No passado dia 26 de setembro iniciou, na Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, uma ação de Formação na área 
do Relacionamento Interpessoal, dinamizada pela Asso-
ciação de Desenvolvimento Integrado de Poiares – ADIP.

A formação é dinamizada pela Dr.ª Sara Pinheiro, tem a 
carga horária de 25 horas e decorre na Sala de Forma-
ção/Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos, em Vila 
Nova do Ceira, com a participação de 16 colaboradoras 
da nossa Instituição. Na sessão de abertura o Sr. José 
Serra, Provedor, e a Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técni-
ca, fizeram questão de estar presentes, aproveitando o 
momento para endereçarem votos de sucesso a todas, 
destacando a importância da formação, para a prestação 
de um serviço de excelência aos utentes.

Durante a formação serão abordados os seguintes con-
teúdos/módulos: Relacionamento Interpessoal (Principais 
interlocutores, fatores pessoais, fatores organizacionais, 
fatores relacionais) e Comunicação escrita e oral.

No final da ação, as formandas deverão ser capazes 
de reconhecer e descrever a importância das relações 
interpessoais para o desempenho da atividade e aplicar 
técnicas de comunicação escrita e oral no âmbito do 
desenvolvimento da atividade.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor, congratula-se por continuar a 
apostar na formação e a dotar os seus colaboradores de 
melhores competências para a sua prática profissional.

“Escapelada à Moda Antiga” no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

A escapelada do milho é uma tradição muito antiga, na 
nossa terra. O povo juntava-se nas eiras, num ambiente 
de festa, onde não faltava música, comida e bebida.

Numa tentativa de recriar os tempos de outrora, a Santa 
Casa da Misericórdia de Góis organizou, no passado dia 
27 de setembro, uma escapelada ao ar livre, transforman-
do o terraço do Lar numa grande eira. Respeitando este 
costume antigo, os nossos utentes fizeram uma grande 
roda para participar neste trabalho agrícola, no qual se 
retira a espiga. Foram muitas histórias recordadas com 
saudade desta tarefa, que realizaram, muitas vezes, na 
sua juventude.

Foi uma tarde muito alegre, com música e muitos sor-
risos. Não pôde faltar, no fim do trabalho, a tradicional 
merenda, com alguns petiscos da época, nomeadamente, 
uns deliciosos figos e filhós.

A realização desta escapelada à moda antiga procurou 
ajudar a preservar esta tradição tão popular, associada 
à lavoura e à vida comunitária.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, 
reconhecidamente, ao casal Sr. António Garcia e Sr.ª 
Graça Garcia pela cedência do milho, que permitiu a 
dinamização desta atividade.

Comemoração do Dia Internacional do Idoso
O Dia Internacional do Idoso comemora-se, todos os 

anos, no dia 1 de outubro. Este dia, que foi instituído 
pela Organização das Nações Unidas tem como principal 
objetivo sensibilizar a sociedade, para as questões do 
envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar 
a população mais idosa. A grande mensagem do dia 
do idoso passa por transmitir a importância de dar mais 
carinho às pessoas com mais idade, que muitas vezes 
são esquecidos pela sociedade e pela sua própria família.

O Município de Góis promoveu, em articulação com 
as várias instituições do concelho, uma atividade, no 
sentido de comemorar o Dia Internacional do Idoso, 
com um Chá Dançante, no Salão Multiusos da Casa 
da Cultura de Góis.

Para além das IPSS´s locais, Santa Casa da Misericór-
dia de Góis, Centro Social Rocha Barros, Centro Paroquial 
de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, Cáritas 
Diocesanas de Coimbra/ Unidade Residencial Sagrada 
Família, Associação para a Recuperação de Cidadãos 
Inadaptados da Lousã (ARCIL/CAO) (Pólo de Góis) e 
a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira 
Serra (ADIBER), também estivera presentes algumas 
das crianças do pré escolar do concelho.

O encontro teve início às 14h30 horas e prolongou-
-se por toda a tarde, a animação não faltou, com a 
performance musical do teclista Gonçalo Vidal – TGV. 
A alegria esteve estampada em todos os rostos, assim 
como a boa disposição para a dança.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, 
reconhecidamente, ao Município de Góis pelo convite.

Comemoração dos 100 anos de idade da utente de 
ERPI - Sr.ª Maria de Jesus Santos

No passado dia 7 de outubro a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Góis teve o prazer de festejar os 100 
anos de vida da Sr.ª Maria de Jesus Santos. Natural 

da Murtinheira, Freguesia de Vila Nova do Ceira, a Sr.ª 
Maria de Jesus trabalhou na agricultura e na venda de 
peixe “fomos os primeiros a vender peixe congelado no 
concelho de Góis” “levava uma bacia na cabeça e ia de 
porta-em-porta vender o peixe”, referiu a nossa utente.

Na hora do lanche a aniversariante, muito bem-disposta 
e atenta a tudo o que se passava à sua volta, juntou 
no refeitório muitos dos utentes da Instituição, colabora-
doras, familiares, bem como o Sr. José Serra, Provedor 
e o Sr. António Monteiro, Vogal da Mesa Administrativa.

Num ambiente acolhedor e simpático, a aniversariante 
soprou as velas dos 100 anos.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, parabeniza esta 
nossa utente, que completou esta terna e bonita idade.

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. 
Ernesto Rosa:

Do que julgamos saiu

Há quem nunca entendeu
O que foi que aconteceu
Aos de que restam ossadas
Não é a carne a culpada
Vacaria aumentada
Tem ações comparadas

Mentes tão desassustadas
Em nada iluminadas
Apenas sabem soletrar
Mas não querem aprender
Para poderem juntar ao ler
E depois interpretar

Porque ler é encontrar
No que lemos paladar
Do escrito e entrelinhado
Ninguém pode transmitir
Tudo que está a sentir
No escrito ou relatado
Na mente fica guardado
Do que julgamos sair

LAR, VNC, 2 de outubro 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 e 
Cabreira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista, 

 Dr.ª Sara Pinheiro, Formadora da ADIP, Sr. José 
Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica 
na sessão de abertura da formação “Relacionamento 
Interpessoal”

Ação de Formação - “Relacionamento Interpessoal” 
na SCM de Góis

Atividade Agrícola “Apanha do Milho” “Escapelada à Moda Antiga” no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

Utentes da SCMG reviveram tradições de outrora SCM de Góis na Comemoração do Dia Internacional 
do Idoso

Chá dançante - Ao som da música do Teclista TGV Sr. Provedor com alguns dos utentes da SCM de Góis 
no Dia Internacional do Idoso
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com alguns retalhos da vida dos utentes.

Utente: João de Matos Torres
Naturalidade: Coimbra
Idade: 91 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar depois da minha esposa já cá estar”.
“Fazemos companhia um ao outro”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela 
Instituição?

Quais as atividades que mais gosta?
“Não muito”.
“Gosto de estar no meu cantinho a descansar”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes 
e colaboradoras?

“Gosto muito das colaboradoras”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus dois filhos e o dia do meu 

casamento com a minha Gracinda”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Caminhar sem ajuda”.

Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a to-

dos 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 outubro de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o 

anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 3Kg de 
chuchus e 2Kg de dióspiros, residente na Freguesia de 
Vila Nova do Ceira

O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus 

utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante 
a primeira quinzena de outubro, 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 Maria de Jesus Santos, nascida a 7 de outubro 
de 1919, celebrou 100 anos de idade; a Sr.ª Virgínia de 
Jesus Roda, nascida a 9 de outubro de 1927, festejou 92 
anos de idade; a Sr.ª Maria José Rego Lopes, nascida 
a 10 de outubro de 1934, celebrou 85 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 
Fernandes Marques (87 anos), pelo seu falecimento, 
ocorrido no dia 5 de outubro 2019. O utente integrava 
a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 16 de setembro de 2019.

Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/
scmgois

A Mesa Administrativa 
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Comemoração dos 100 anos de idade da utente de ERPI - Sr.ª Maria de Jesus Santos

Sr.ª Maria de Jesus Santos celebrou 100 anos de idade

Entrevista ao utente de 
ERPI - Sr. João Torres

 Sr.ª Virgínia Roda celebrou 92 primaveras, acompa-
nhada pelos seus familiares e utentes

 Sr.ª M.ª José Lopes festejou 85 anos de idade na 
companhia dos seus familiares e utentes


