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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Santa Casa da Misericórdia de Góis
Integração de formandos em contexto real de trabalho na
SCM de Góis
Em parceria com Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, no início do mês de agosto a
Santa Casa da Misericórdia recebeu duas formandas do curso
de formação “Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade”,
a Sr.ª Isabel Brás e Sr.ª Ana Filipa Simões, ambas residentes
na Freguesia de Góis e do curso de formação “Operador de
Jardinagem” recebeu o Sr. Alcide Garcia, residente na Freguesia
de Vila Nova do Ceira.
Os formandos vão exercer e praticar os seus conhecimentos
adquiridos ao longo da formação teórica nas Instalações do Lar
de Idosos, em Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e
pessoais.

Formandos em contexto real de trabalho na SCM
de Góis

Atividade intergeracional dinamizada na SCM de Góis

A Intergeracionalidade sempre presente na SCM de Góis
Numa altura em que o afastamento das várias gerações é
cada vez maior devido a alterações da dinâmica familiar, é reconhecida a importância que as atividades intergeracionais têm na
transmissão de valores e divulgação de conhecimento. Se, por
um lado, as crianças beneficiam de um aumento do interesse
pela aprendizagem, de uma melhoria do relacionamento com uma
geração mais velha e de uma desmistificação das representações
sociais negativas, relacionadas com o envelhecimento, que têm
vindo a emergir na nossa sociedade, por outro lado, para os
idosos, estas atividades fomentam a sua inclusão social, favorecem a sua autoestima e promovem um envelhecimento ativo.
Durante as interrupções letivas, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis dinamiza um conjunto de iniciativas, entre elas, ateliers
de culinária, jogos de mesa, ateliers de pintura, classes de movimento, sessões de estimulação cognitiva, entre outras, atividades
que permitem aos nossos idosos e crianças conviver, partilhar
conhecimentos e vivenciar emoções positivas.
Ao realizarmos este tipo de iniciativas é nosso objetivo (re)
aproximar gerações e de promover as memórias dos nossos
utentes seniores.

Atelier de Pintura - Sr.ª Maria de Jesus Santos com a
menina do CATL Ariana Coimbra

Sessão de Estimulação cognitiva com as duas gerações

Poema escrito pelo utente de ERPI Sr. Ernesto Rosa, relativamente a este tipo de atividades intergeracionais:
Pura a realidade
Com um sorriso brilhante
Foi-me dito o bastante
Para expor o meu sentimento
Sobre utentes idosos
Sem esquecer os mais viçosos
Alegram cada momento
Este Lar tem talento
Diferente o tratamento
De quantos fui visitar
Sinto estar amparado
Valores tenho somado
Crianças de adorar

Classe de Movimento Intergeracional

Quando me vem abraçar
Sinto estar a pairar
Porque evidente verdade
Sei que o fazem com agrado
Ali nada é inventado
Pura a realidade

Jogos de Mesa - Sr.ª Lucinda Carvalho com o menino
de CATL Duarte Alvoeiro

LAR, VNC, 7 de agosto 2019
Ernesto Rosa
CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2019
Crianças visitam Exposição Coletiva Góis Oroso Arte 2019
No passado dia 22 de julho, foi a vez das nossas crianças
inscritas no CATL da SCM de Góis – Férias de Verão de visitarem a Exposição Coletiva Góis Oroso Arte 2019, patente
nas Galerias da Casa do Artista, na Vila de Góis. As nossas
crianças puderam apreciar várias esculturas, pinturas, fotografias
de artistas de diversos países.
É sempre importante promover este tipo de atividades culturais
desde muito cedo, fomentando o gosto das crianças pelas artes.
Atividade - Pintura e sentidos com QuimDias
No passado dia 31 de julho, as crianças do CATL da SCM
de Góis, em conjunto com as crianças dos CATL’s da Escola
Básica do 1.º Ciclo, do Jardim de Infância de Góis e do Centro
Social Rocha Barros deslocaram-se até à Casa da Cultura de
Góis e junto ao espaço que o circunda deram largas à imaginação e pintaram várias telas e desenhos, sob a orientação do
pintor Joaquim Dias.
Sessão de Cinema
No passado dia 6 de agosto as crianças do CATL – Férias de
Verão 2019 visualizaram o filme de animação infantil: “Chicken
Little”, na sua sala, saboreando um delicioso gelado que haviam
confecionado no Atelier de Culinária, durante a manhã.
Este filme de animação, da Disney, conta a aventura de
chicken little, um pássaro que juntamente com o seu grupo de
amigos, ao ver o céu começar a cair aos bocados, não perde
tempo. Engendra um plano para salvar o planeta e prova ao
mundo, e ao seu pai, que mesmo os pequeninos podem ser
grandes heróis.
De corações cheios com esta história mágica e emocionante,
reunidos no final do filme desenharam a história que tinham
acabado de visualizar.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa

Crianças do CATL - Férias de Verão na vista à Exposição Colectiva Góis Oroso Arte 2019

CATL da SCM de Góis na atividade promovida pelo
Município de Góis

Sentidos descontrolados
Escrevo versos em cascata
Nem sempre surge pacata
A forma de o conseguir
Para a rima manter
Minha verdade suster
Sem da métrica divergir
Termos estão a fugir
Presentes não querem vir
Dicionário perdeu folhas
Dou voltas ao pensamento
Mas por falta de alento
Mal consigo as recolhas
Ao reler encontro bolhas
Dariam azo a solhas
Quando faziam ditados
No meu tempo quem errasse
Não passava de classe
Mas passava maus bocados
Os tempos estão mudados
Constatamos um impasse
Sentidos descontrolados
LAR, VNC, 31 de julho 2019
Ernesto Rosa

Atividade - Pintura e Sentidos com QuimDias

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
crianças que dele beneficiam.
Criança- Luís Filipe Azevedo Neves
Idade – 6 anos

continua na pág. 19
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Sessão de Cinema no CATL da SCM de Góis
Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.
Porquê?
“Brinco muito e tenho cá os meus amigos”.
Em quais as atividades que mais gostas de participar?
“Ir ao rio e ver filmes”.
Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de participar?
“Gostei muito de ir à Praia”.
Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Preto
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Batatas fritas
Programa de televisão preferido: Disney Channel
Animal preferido: Tigre
O que queres ser quando cresceres?
“Bombeiro”.
Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?
“Ser bom aluno”.

CATL da SCM de Góis - Férias de Verão 2019

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 agosto de 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa, pela entrega de 14 Kg de
cebolas e a outro anónimo, a oferta de 11,640 Kg de limões,
ambos residentes na Freguesia de Góis.
A Mesa agradece, igualmente, à Sr.ª Isaura Carvalho, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela oferta de 23Kg
de corgetes.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Entrevista ao menino de CATL - Luís Neves

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. Francisco Henriques
Carvalho (85 anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de
agosto 2019. O utente integrava a resposta social de ERPI –
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 3 de
novembro de 2016.
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. Fernando Brás, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 11 de agosto. O utente integrava a resposta
social de Centro de Dia de Vila Nova do Ceira, desde o dia 5
de abril de 2017.
A Mesa Administrativa

