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A SCM de Góis reuniu em Assembleia Geral
No passado dia 27 de novembro, a Santa Casa da Misericór-

dia de Góis reuniu em Assembleia Geral, ordinária, na Sala da 
Provedoria, no Largo de Pombal, em Góis, tendo como principal 
ponto da agenda a aprovação do Orçamento Previsional e Plano 
de Atividades para 2020.

Presidiu à Mesa da Assembleia Geral, a Dr.ª Andreia Vidal, tendo 
a Dr.ª Sandra David e a Sr.ª Sandra Gonçalves secretariado a 
mesma. A Presidente de Mesa saudou todos os presentes, após 
o que a reunião prosseguiu, com a explicação apresentada pelo 
Sr. José Serra, Provedor, sobre quais as ações que se preveem 
vir a ser desenvolvidas ao longo do ano de 2020.

Durante o ano de 2020, a nossa Instituição continuará a ter como 
principal atividade o apoio à Infância, Juventude e Terceira Idade. 
Continuará a possuir âmbito Concelhio e a centrar a sua ação nas 
Freguesias de Góis, Vila Nova do Ceira e União de Freguesias 
de Cadafaz e Colmeal, através da prestação de diversos serviços, 
nomeadamente Lar de Idosos, Apoio Domiciliário, Centro de Dia e 
Centro de Atividades de Tempos Livres.

A SCM de Góis, também, continuará a desenvolver as suas 
potencialidades enquanto Instituição Particular de Solidariedade 
Social, batalhando sempre pela melhoria e aperfeiçoamento de 
todos os seus Serviços / Respostas Sociais, tendo sempre por 
base os princípios da Solidariedade e da Fraternidade, de forma a 
fomentar o Espírito da Cidadania, da Participação e do Humanismo.

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o Orçamento, o 
Plano das Atividades para 2020 e o Parecer do Conselho Fiscal.

Época Natalícia no Lar de Idosos da SCM de Góis
Nos dias 28 e 29 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis procedeu à decoração de todo o lar de Idosos, alusiva 
à época natalícia.

Os nossos utentes de Lar, Centro de Dia e crianças do CATL 
foram chamados a dar o seu valioso contributo, construíram muitos 
dos adereços para a decoração.

Esta é uma época muito especial, para ambas as gerações, 
é a época do ano em que as pessoas refletem sobre as suas 
vidas e sobre as suas experiências vivenciadas durante o ano que 
está a terminar, é uma época onde é essencial a valorização dos 
verdadeiros sentimentos.

Que a magia desta época se espalhe e traga muita felicidade, 
paz e harmonia.

Presépio de Natal elaborado por utente de ERPI da SCM 
de Góis

A nossa utente de ERPI, Sr.ª Maria Augusta Garcia, mais co-
nhecida por Dona Mariazinha, de 94 anos, construiu um presépio 
para decorar o Equipamento Residencial para pessoas Idosas da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis.

Com uma habilidade extrema, esta nossa utente construiu, durante 
o mês de outubro e novembro, este presépio, símbolo da época 
Natalícia e representativo do nascimento de Jesus. Como ela disse 
“foi uma forma de ocupar o tempo e sentir-me útil” e que bela e 
saudável forma de ocupar o seu tempo.

Este presépio conta com as figuras de São José, da Virgem 
Maria, do Menino Jesus, dos animais, dos três Reis Magos, lava-
deiras, pastores, entre outros, todos construídos em renda. Para 
completar ainda mais o seu presépio, a Dona Mariazinha, ainda, 
construiu um poço, dois moinhos e um castelo, em cartão.

Este bonito trabalho, realizado pela utente, pode ser apreciado 
logo na entrada do nosso Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira.

A Mesa administrativa da SCM de Góis parabeniza esta nossa 
utente, pela sua dedicação e excelente trabalho. É, sem dúvida, 
um motivo de orgulho para a nossa Instituição.

Utentes da SCM de Góis participam na Hora do Conto “His-
tórias do Arco da Velha”

No passado dia 28 de novembro, alguns dos nossos utentes de 
ERPI, Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
tiveram a oportunidade de participar na Hora do Conto “Histórias 
do Arco da Velha”, dinamizada pela Biblioteca Municipal de Góis.

Esta é sempre uma atividade muito enriquecedora, para além 
de reforçar e promover o ato da leitura, os nossos utentes, ao 
ouvirem as histórias, sentem a fundo as emoções da narrativa, 
despertando neles vários sentimentos.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, ao Município de Góis, por continuar a realizar este tipo 
de atividades/iniciativas.

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

Sempre c `o pão escasseia
É imprevista a cadeia
Dos tremendos desalentos
Com muito fortes razões
Provérbio tem inversões
Quando não há alimentos

Quem ralha nesses momentos
Tem razão para lamentos
Fome custa a suportar
O adágio foi criado
Com princípio enviesado
P`ra fome menos prezar

O dito faz-nos pensar
Como é possível ousar
Criar forma de iludir
A falta de pão na mesa
Tal a ultra avareza
Para pobreza atingir
Sem vergonha de existir

LAR, VNC, 9 de dezembro 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: Almerinda Nazaré Rodrigues Garcia
Naturalidade: Luzenda, Freguesia de Góis
Idade: 89 anos

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Pertenço a esta casa já há muito ano” (desde 2005).
“Além de utente também faço parte da Mesa Administrativa da 

Instituição”. 

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, em algumas.”
“Participo sempre no terço, na fisioterapia, no atelier de música 

e nas sessões com a psicóloga”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e cola-
boradoras?

“Muito bom, tenho cá muitos amigos e amigas”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?

Mesa da reunião da Assembleia Geral da SCM de Góis SCM de Góis reunida em Assembleia Geral

Época Natalícia chegou à SCM de Góis

Utentes da SCM de Góis felizes com a decoração de 
Natal

Sr. Mário Cruz (utente de ERPI) na construção do 
Boneco de Neve (de pneus)

Crianças do CATL colaboraram na decoração de Natal

Sr.ª M.ª Augusta Garcia (utente de ERPI), junto ao 
seu Presépio de Natal

Presépio de Natal elaborado pela D. Mariazinha
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“O nascimento dos meus filhos, o José Carlos e a Isabel”.
“Os anos de casamento com o meu finado marido, Alcindo Garcia”.
“Os 20 anos em que trabalhei na loja do meu sogro”.

O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Gostaria de voltar a ter o meu marido perto de mim”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Com certeza”.

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 dezembro de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, a um anó-

nimo, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela oferta 
de duas dúzias de ovos.

O Nosso Bem-haja pela generosa oferta.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu no final de novembro e início de 
dezembro, 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 Celeste 
Santos Morais, nascida a 30 de novembro de 1946, festejou 73 anos 
de idade; a Sr.ª Alice das Neves Barata, nascida a 2 de dezembro 
de 1928, festejou 91 anos de idade; o Sr. Alberto Elísio Querido 
Couto, nascido a 3 de dezembro de 1938, celebrou 81 anos. 

A Mesa Administrativa 

Utentes da SCM de Góis na atividade promovida pela 
Biblioteca Municipal de Góis - Hora do Conto “Histórias 
do Arco da Velha”

Entrevista à utente Sr.ª Almerinda Garcia Comemoração do 73.º Aniversário da Sr.ª Celeste 
Morais 

Sr.ª Alice Barata completou 91 Primaveras, na com-
panhia do seu filho, nora e utentes

 Sr. Alberto Couto festejou 81 anos de idade, acom-
panhado pela sua esposa e utentes da Instituição


