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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis
Como manda a tradição, no passado dia 18 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis organizou
a tradicional Festa de Natal, no Lar de Idosos, em Vila
Nova do Ceira.
Esta bonita festa contou com a participação dos nossos utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD, crianças do
CATL, colaboradoras ao serviço neste dia, familiares e
vários elementos que constituem os Corpos Sociais da
SCM de Góis: o Sr. José Serra, Provedor; Arq.º Ricardo
Ventura, Vice - Provedor; Sr. Valentim Rosa, Secretário;
Sr. António Lopes, Tesoureiro; Sr.ª Almerinda Garcia, Sr.
António Monteiro e o Sr. Alfredo Simões, Vogais; Dr.ª Maria
de Fátima Pimentel e a Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal (D.
Milú), Suplentes da Mesa Administrativa. Da Assembleia
Geral, esteve presente a Sr.ª Lucinda Rosa, Secretária e
do Conselho Fiscal, a Sr.ª Maria Emília Vidal, Presidente, o
Sr. António Dias Santos, Secretário e a Sr.ª Maria Augusta
Garcia (utente da Instituição) e suplente deste Órgão.
Contou igualmente com a presença de distintos convidados, em representação de Entidades Locais, nomeadamente, a Dr.ª Ana Paula Gonçalves, Presidente da Junta
de Freguesia de Góis e o Sr. António Carvalho, Presidente
da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, a Prof.ª
Cristina Martins, Presidente do Agrupamento de Escolas
de Góis e as Voluntárias da nossa Instituição, Sr.ª Carla
Silva, Sr.ª Maria da Graça Serra, Sr.ª Ana Lopes e a Sr.ª
Fátima Correia.
A nossa Festa de Natal teve início pelas 15 horas com
a receção aos convidados e com a atuação do Coro de
Idosos da Misericórdia (este coro é constituído por alguns
utentes da SCM de Góis e liderado pela nossa voluntária
Sr.ª Carla Silva). Estes presentearam os nossos convidados com dois temas populares e três temas alusivos à
época natalícia.
Antes de iniciar o tradicional lanche de Natal, usaram
da palavra o Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis,
em nome da Mesa Administrativa, o Arq. Ricardo Ventura,
Vice-Provedor e a Sr.ª Maria Emília Vidal, Presidente do
Conselho Fiscal, que deixaram mensagens conforme notícia,
também, publicada nesta edição.
Esta bonita e alegre festa de Natal culminou com um
lanche convívio onde não faltaram as especialidades típicas desta época natalícia e com a distribuição de uma
lembrança para todos os utentes das várias respostas
sociais da nossa Instituição.
Durante a festa, foi visível a emoção e o orgulhoso
sentindo quer pelos nossos utentes, quer por quem lhes
presta apoio e dedicação.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos
que tornaram possível a realização desta festa natalícia
tão especial e carregada de simbolismo.

“Coro de Idosos da Misericórdia” e a Sr.ª Carla Silva,
voluntária da Instituição na Festa de Natal da SCMG

Crianças do CATL da SCM de Góis presentes na Festa
de Natal

Sr. José Serra, Provedor no uso da palavra durante a
Festa de Natal da Instituição

Tradicional Festa de Natal organizada no Lar de Idosos,
em Vila Nova do Ceira

Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica da SCMG na
entrega das lembranças de natal aos nossos utentes

Utentes da SCM de Góis participaram no Atelier
“Partilha de Memórias dos Natais Passados...”
No passado dia 13 de dezembro, alguns dos utentes da
Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade
de participar no Atelier “Partilha de Memórias dos Natais
Passados...” realizado no Centro de Referência da Memória
Goiense, uma atividade dinamizada pelo Município de Góis.
Esta atividade consistiu num saudável convívio entre
idosos, onde foram recordados e partilhados os Natais
de antigamente.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis, pelo convite e pela
excelente iniciativa. A nossa população sénior gosta muito
de participar neste tipo de atividades, ricas em alegres
reminiscências do passado.
Utentes da SCM de Góis assistiram ao filme “A
Vizinha do Lado”
No passado dia 23 de dezembro, alguns utentes da
Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade
de assistir ao filme “A Vizinha do Lado”, uma comédia
portuguesa de 1945.
O filme “A Vizinha do Lado” é uma adaptação para o
cinema de uma peça escrita em 1913. Plácito Mesquita,
professor de moral numa cidade pequena, vem para Lisboa
com a intenção de salvar o seu sobrinho Eduardo de uma
vida cheia de vícios. Depois de algumas tentativas, nem
o próprio professor consegue resistir a essas tentações.
Esta é uma excelente comédia portuguesa de António
Lopes Ribeiro e que, conta com um elenco de luxo, do qual
fazem parte, entre outros, Nascimento Fernandes, Lucília
Simões, António Vilar, Madalena Sotto, Carmen Dolores,
António Silva, Hortense Luz e Ribeirinho.
Este tipo de atividades tem como objetivo promover a
interação e momentos de lazer entre os nossos utentes,
relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências
oriundas do meio sociocultural em que estão inseridos.
Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal

Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis

Lanche convívio da Festa de Natal da SCM de Góis

Sr.ª M.ª Emília Vidal e Sr. Valentim Rosa, Dirigentes
da SCM de Góis na Festa de Natal da Instituição
2019
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis ampliou o horário do Centro de
Atividades dos Tempos Livres – CATL durante o período
de férias de Natal da escola, sendo que, do dia 18 de
dezembro de 2019 a dia 3 de janeiro de 2020, o CATL
funciona entre as 9 horas e as 17 horas, de maneira a
continuar a promover a ocupação saudável dos tempos
livres das crianças.
SCM de Góis promove integração profissional, no
âmbito das medidas do IEFP e formanda do curso de
formação “Cozinha e Pastelaria”
Durante o mês de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais três colaboradoras, no âmbito
das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação
Profissional. A Sr.ª Maria Isabel Martins Brás, residente
na Ribeira Cimeira, a Sr.ª Isabel Maria Barata Ferreira,
residente na Ponte de Sótão, Freguesia de Góis e a Sr.ª
Sandra Isabel Mendes Peres, residente na Freguesia de

Grupo de utentes da SCM de Góis que participou no
Atelier “Partilha de Memórias dos Natais Passados...”
Vila Nova do Ceira, a exercerem funções no Lar de Idosos
da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
A nossa Instituição recebeu, também, durante este
mês de dezembro, uma formanda do curso de formação
“Cozinha e Pastelaria”, Sr.ª Ana Isabel Lopes Cerejeira,
residente em Quatro Águas, Freguesia de Serpins. Durante
seis semanas a formanda vai exercer e praticar os seus
continua na pág. 23
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Utentes da SCM de Góis assistiram ao filme “A Vizinha do Lado”
conhecimentos adquiridos ao longo da formação teórica,
no setor da cozinha do Lar de Idosos da Instituição.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o
Sr. José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos
profissionais e pessoais.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa:
Não se deixando afogar
Tudo que nós pretendemos
Está junto do que não temos
E por isso desejamos
Quando temos para usar
Não nos está a faltar
Nem conta disso nos damos
Ter saúde precisamos
A alegria buscamos
Ter as duas é poder
Encontrar rumo de vida
Sem que possa ser esquecida
A luta pelo dever
Na moiteira pode haver
Quem se vai ali esconder
Pronto para atacar
É preciso ir atento
Porque a qualquer momento
A fera poderá saltar
É muito bom preparar
Um verdadeiro argumento
Com lastro bem arrumado
Para se poder largar
Flutuar ao relento
Não se deixando afogar
LAR, VNC, 16 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: Alcino Fernandes de Almeida

Férias de Natal 2019 - CATL da SCM de Góis

SCM de Góis promove integração profissional - Medidas do IEFP

Naturalidade: Flor da Rosa, Concelho da Lousã
Idade: 91 anos
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou no Lar há dois meses”.
“Vivia sozinho e andava a cair algumas vezes de noite”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, em algumas.”
“Participo sempre no terço e nas sessões de fisioterapia.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes
e colaboradoras?
“Médio”.
Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus queridos filhos”.
“Os anos de casamento com a minha esposa, Leonilde
Seco“.
“Os 12 anos em que trabalhei na minha própria Serração”.
O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Gostaria de voltar a ver bem e ter a minha filhinha e
esposa junto de mim”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
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 quinzena de dezembro de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, à
Sr.ª Cecília Nascimento, residente na Várzea Pequena e
ao seu irmão Sr. António Francisco (residente no Brasil), a
oferta do Perú para o almoço de Natal dos nossos utentes.
A Mesa agradece, igualmente, à Sr.ª Maria do Carmo
Conceição a oferta de duas dúzias e meia de ovos e 5
litros de azeite e ao Sr. José Alípio, a oferta de 7,100

Entrevista ao utente de ERPI Sr. Alcino Almeida
Kg de chuchus, ambos residentes na Freguesia de Vila
Nova do Ceira.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
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 da Sr.ª Maria dos
Anjos de Almeida Crespo (95 anos), pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 13 de dezembro 2019. A utente integrava
a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas, desde o dia 4 de maio de 2015.
Próspero Ano Novo
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra,
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja
a todos os seus utentes, familiares, colaboradores, demais
elementos dos Corpos Sociais e seus fornecedores, UM
PRÓSPERO ANO NOVO.
A mesa administrativa

