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SCM de Góis nas Festas Religiosas da Vila de Góis – 
Santa Maria Maior

No passado dia 15 de setembro a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis participou nas Festas Religiosas da Vila de Góis. A nossa 
Instituição foi representada por alguns dirigentes, nomeadamente, 
Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor, Sr.ª Maria Emília Vidal, 
Presidente do Conselho Fiscal, Sr.ª M.ª de Lurdes Pascoal, Vogal 
suplente e por algumas irmãs/ colaboradoras da SCM de Góis, 
Dr.ª Ana Rodrigues, Sr.ª Helena Cerdeira, Sr.ª Paula Alves, Sr.ª 
Cidália Barata, Sr.ª Ana Batista e a Sr.ª Graciete Henriques.

Os representantes da Instituição trajando opas negras com o 
símbolo da SCM de Góis assistiram à celebração da Eucaristia 
e integraram a Procissão com a imagem de Nossa Senhora 
da Assunção (Santa Maria Maior) pelas Ruas da Vila de Góis.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por ter 
participado nesta grande efeméride.

Dia Internacional da Paz assinalado no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

No passado dia 21 de setembro comemorou-se o Dia Interna-
cional da Paz. A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou 
esta efeméride no passado dia 20 de setembro, no Lar de 
Idosos da SCM de Góis. 

Este dia foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 1981, para lembrar o mundo de que precisamos de 
viver sem conflitos nem violência.

A nossa Instituição assinalou esta data comemorativa com a 
realização de uma ação de sensibilização para a Paz, com os 
seguintes objetivos, sensibilizar para a importância da palavra 
“Paz”, desenvolver o espírito critico dos nossos utentes e pro-
mover momentos de partilha.

Utentes da SCM de Góis na Vindima 
Em plena época de vindimas, alguns dos nossos utentes de 

ERPI, Centro de Dia e SAD tiveram a oportunidade de reviver 
e recriar este trabalho rural que desempenharam outrora.

Num ambiente de grande entusiasmo, no passado dia 25 de 
setembro os nossos utentes com maior mobilidade participaram 
na vindima do Sr. António Garcia e da Sr.ª Graça Garcia, na 
Murtinheira, Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Esta foi uma tarde cheia de boas recordações, muita alegria 
e sobretudo de convívio. 

A Mesa Administrativa da nossa Instituição agradece, reco-
nhecidamente, ao Sr. António Garcia e à Sr.ª Graça Garcia por 
nos terem dado a oportunidade de contribuir nas suas vindimas.

SCM de Góis e o Início de Ano Letivo 2019-2020
No passado dia 16 de setembro, iniciou-se mais um ciclo es-

colar e, como nos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis continuará a assegurar a prestação de refeições e de 
transportes às crianças que frequentam a Escola E.B 1º Ciclo e 
Pré-Escolar de Vila Nova do Ceira. Esta prestação de serviços 
decorre de uma parceria celebrada há já alguns anos entre o 
Município de Góis e a nossa Instituição, no âmbito geográfico 
da Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

No momento em que se inicia mais um ano letivo, a Mesa 
Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José Serra, 
Provedor deseja a todos os alunos votos de um bom ano escolar 
repleto de novas descobertas e muita aprendizagem.

Votos de Sucesso e felicidades para todos!

Reinício das aulas de ginástica no Lar de Idosos da SCM 
de Góis

No passado dia 25 de setembro, recomeçaram as aulas de 
ginástica nas instalações do Lar de Idosos de Vila Nova do 
Ceira, no âmbito de um projeto do Município de Góis, dinami-
zadas pelo Professor Alexandre Rodrigues. As aulas ocorrerão 
uma vez por semana, à quarta-feira, com a duração aproximada 
de 45 minutos.

Nesta atividade os utentes realizam exercícios de aquecimen-
to, exercícios perícia e manipulação de objetos, exercícios de 
deslocamentos e equilíbrio, relaxamento, jogos, exercícios de 
fortalecimento muscular e flexibilidade.

As aulas de ginástica geriátrica têm vários benefícios, no-
meadamente, aumento da autonomia e bem-estar, aumento da 
massa muscular e óssea, aumento do metabolismo, melhoria 
no combate ao processo inflamatório, melhoria das capacidades 
funcionais, aumento do bem-estar físico e psicológico, estimula 
algumas das funções cognitivas (memória, perceção e atenção) 
além de muitos outros.

Estas sessões de ginástica complementam as diversas ações 
(Classe de Movimento e Caminhadas) já praticadas na Instituição, 
pela equipa de fisioterapia.

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

Ficam aquém pretendido

Os relógios cerebrais
Tem sempre horas locais
As células são informadas
Pelo meio ambiente
Vivido constantemente
Às restantes enviadas

No seu meio ocultadas
As horas são acertadas
Após terem recebido
Comunicações reais
Das células principais
Para o fim atribuído

Um circuito interrompido

Por desastre ocorrido
No sistema imunitário
Origina avaria
A falta de energia
Dá origem a calvário
As contas do seu rosário
Ficam aquém pretendido

LAR, VNC, 24 de setembro 2019

Ernesto Rosa

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um 
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pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, 
Centros de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quin-
zenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos 
da vida dos utentes.

Utente: Albertino Costa Santos
Naturalidade: Maladão (Arganil)
Idade: 66 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Sofri um AVC em abril deste ano”.
“Estou cá para recuperar a minha mobilidade”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Não muito”.
“Estou muito focado da minha recuperação, apenas tenho 

estado na fisioterapia”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
 “O nascimento dos meus dois filhos, a minha Vera e o meu 

Daniel”.
“O tempo que estive em França onde ganhei algum dinheiro 

para começar a construir a minha casa”.

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

Recomendaria este Lar a um amigo?
“Claro que 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 setembro de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salva-

guardando o anonimato da pessoa, pela entrega de 8,450 Kg 
de chuchus, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira e 
a outro anónimo, a oferta de 3 dúzias de ovos, residente na 
Freguesia de Góis.

A Mesa agradece, igualmente, à Sr.ª Isaura Carvalho, residente 
na Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela oferta de abóboras.

O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de setembro, 
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: o Sr. Manuel de 
Matos Coimbra, nascido a 12 de setembro de 1937, festejou 
82 anos de idade; a Sr.ª Maria dos Anjos de Almeida Crespo, 
nascida a 16 de setembro de 1924, celebrou 95 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. Herculano Marques (88 anos), 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de setembro 2019. O 
utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas, desde o dia 8 de março de 2018.

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

A Mesa Administrativa

Aula de Ginástica - Lar de Idosos da SCM de Góis

Entrevista ao utente Sr. Albertino Santos

Sr.ª Maria dos Anjos Crespo celebrou 95 Primaveras

Crianças do CATL da SCM de Góis - Fim das Férias 
de Verão 2019


