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Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos 
da SCM de Góis 

E porque o Amor é sempre um bom motivo para celebrar, 
no passado dia 14 de fevereiro a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis assinalou o Dia dos Namorados (São Valentim), com 
a dinamização e participação em atividades alusivas ao tema. 
Alguns dos nossos utentes são companheiros de uma vida, uns 
amigos de longa data e outros amigos, cujo encontro já ocorreu 
num contexto de institucionalização.

Esta comemoração está inserida no Plano de Atividade da SCM 
de Góis, pois é vivido como nunca antes havia sido, porque a 
vida não o permitia ou porque, simplesmente, nem sequer se 
comemorava a data.

O dia começou com uma romântica sessão fotográfica que 
perpetua o espírito deste dia especial aos casais da nossa 
Instituição, nomeadamente, a Sr.ª Gracinda Torres e o Sr. João 
Torres, a Sr.ª Celina Figueiredo e o Sr. Ermelindo Batista, a Sr.ª 
Amarilde Alípio e o Sr. José Alípio, a Sr.ª Maria Afonso Neves 
e o Sr. José Francisco Santos. 

Para proporcionar momentos únicos de animação e interesse 
entre os idosos do concelho, a Biblioteca de Góis dinamizou a 
atividade “Chá de Letras e Escrita com Livros” – Encontro de 
Leitores, alusiva ao Dia de São Valentim, neste saudável convívio 
ocorreu a partilha e recordações do namoro de antigamente, 
assim como, foram partilhadas muitas curiosidades.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao Município 
de Góis o convite e por continuar a proporcionar este tipo de 
iniciativas/atividades.

Neste dia especial o objetivo principal foi sem dúvida cum-
prido, o carinho foi partilhado, o afeto demostrado e o AMOR 
celebrado na nossa Instituição.

Fisioterapeuta da SCM de Góis dinamizou Ações de Sensi-
bilização sobre “Educação/ Correção Postural”, nas Escolas 
do Agrupamento de Góis

Nos dias 17,19 e 20 de fevereiro a nossa fisioterapeuta Dr.ª 
Adriana Pinto dinamizou um conjunto de ações de sensibilização 
sobre “Educação/Correção Postural”, nas Escolas do Agrupamento 
de Góis, para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. 

Estas ações tiveram como principais objetivos conscientizar os 
alunos da importância de uma boa perceção corporal, informar 
quanto às consequências das alterações posturais para a saúde, 
incentivar os alunos à prática de atividades físicas e destacar os 
benefícios em relação à adoção de uma boa postura.

Nas várias sessões realizadas, os alunos demonstraram grande 
interesse sobre o tema, realizando várias perguntas e relatando 
casos pessoais sobre o tema abordado. 

Estas ações terminaram no passado dia 20 de fevereiro, com 
os alunos do 9.º ano, cuja sessão de encerramento contou com a 
presença para além da Dr.ª Adriana Pinto, Fisioterapeuta, da Dr.ª 
Ana Rodrigues, Diretora Técnica da SCM de Góis e com a Dr.ª 
Cristina Martins, Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis. 

O Agrupamento de Escolas de Góis agradeceu à SCM de 
Góis pela dinamização da referida ação, bem como, à Junta de 
Freguesia de Góis pela impressão dos panfletos explicativos sobre 
a temática. A nossa Instituição manifestou a sua disponibilidade 
em participar em futuras ações. 

Carnaval da SCM de Góis
A folia do Carnaval começou logo pela manhã no passado dia 

21 de fevereiro, alguns dos utentes da Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis, assim como, alguns colaboradores assistiram ao 
Desfile de Carnaval realizado em Góis. O Cortejo percorreu as 
principais ruas da Vila e envolveu toda a comunidade escolar.

Na parte da tarde, a nossa Instituição comemorou o Carnaval, 
com a realização de um baile de Máscaras, para isso utentes 
e colaboradoras decoraram o espaço com adereços alusivos ao 
Carnaval, tornando o Lar de Idosos mais alegre e festivo. Os 
nossos utentes aderiram massivamente, assim como elementos 
da direção, colaboradores e familiares, juntos protagonizaram 
vários momentos de diversão. 

Revivendo e recordando o verdadeiro espírito Carnavalesco, 
utentes e colaboradoras deram largas à imaginação e encarnaram 
as mais diversas personagens desde a super mulher, batman, ovo 
Kinder, cerveja super bock, vampiros, duendes, piratas, cowboy, 
minnie, marinheira, noiva, médico, entres outras personagens 
deram um colorido especial à festa. 

O baile foi animado pelo grupo musical “Cheirinhos do Sul” 
onde os presentes tiveram a oportunidade de “dar um pezinho 
de dança”, ao som de diversas músicas bem animadas. A 
festa durou até ao fim da tarde e com a certeza de um dia 
bem passado, onde se brincou muito ao Carnaval. Contámos 
com uma surpresa, a visita das crianças da Escola Básica de 
Vila Nova que vestidos a rigor animaram, ainda mais, o nosso 
Baile de Carnaval. 

No final, realizou-se um lanche convívio para todos os pre-
sentes nesta nossa comemoração. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis não poderia deixar 
de agradecer a presença e empenho de todos aqueles que 
contribuíram para o sucesso desta festa carnavalesca.

CATL da SCM de Góis - Férias da Carnaval 2020
As crianças inscritas no CATL - Centro de Atividades de Tempos 

Livres - Férias da Carnaval 2020, promovido pela Santa Casa 
da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade de usufruir de 
umas férias ativas.

As crianças do CATL da nossa Instituição tiveram a oportuni-
dade de participar em algumas atividades internas, destacando: 
a classe de movimento intergeracional, os Atelieres de Expressão 
Plástica (onde realizaram uma pequena lembrança para o Dia 
Internacional da Mulher); Jogos desportivos; uma Sessão de 
cinema – “Rei Leão 2019”; o Atelier “Vamos lá treinar o cérebro”, 
dinamizado pelo nosso Estagiário de Psicologia Clínica. Foram 

umas férias curtas, mas muito divertidas. 

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, apresen-
taremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes. 

Utente: Júlia Figueiredo Dias
Naturalidade: Várzea Pequena, Freguesia de Vila Nova do Ceira
Idade: 74 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou com vários problemas de saúde“.
“Estou cá durante o dia”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, ainda agora estive no Baile de Carnaval e adorei”.
“Mas também participo na fisioterapia e gosto muito da reza 

do terço.”

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 

colaboradoras?
“É bom, tenho cá muitas pessoas amigas e conhecidas”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus filhos”.
“Os anos em que consegui trabalhar na agricultura”. 

Comemoração do Dia dos Namorados na SCM de 
Góis - Casal de utentes Sr.ª Amarilde e Sr. José Alípio

Sr.ª Gracinda e Sr. João Torres, na sessão fotográfica 
dinamizada no Dia de São Valentim 

Utentes da SCMG na atividade “Chá de Letras e Es-
crita com Livros” - Encontro de Leitores, sobre o Dia 
dos Namorados

Ação de Sensibilização sobre “Educação/Correção 
Postural”, dinamizada pela fisioterapeuta da Instituição 
Dr.ª Adriana Pinto, nas Escolas do Agrupamento de Góis 

 Utentes da SCM de Góis no Desfile de Carnaval Baile de Carnaval animado pelo grupo musical “Chei-
rinhos do Sul”

Baile de Máscaras no Lar de Idosos da SCM de Góis Utentes Sr.ª Estela Ferreira e Sr. Mário Cruz na Festa 
de Carnaval dinamizada pela Instituição

 Utentes da SCM de Góis vestidos a rigor no Baile 
de Carnaval 
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O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Voltar a ter saúde”.

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 fevereiro de 2020.

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

guardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 
4 dúzias de ovos, residente na Freguesia de Góis.

Agradece, igualmente, ao Sr. José Alípio pela oferta de 2 
Kg de limões, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.

O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de fevereiro, 
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 Emília Prazeres Pereira Santos, nascida a 13 de feve-
reiro de 1933, celebrou 87 anos de idade; a Sr.ª Elvira do Céu 
Soares das Neves, nascida a 13 de fevereiro de 1935, festejou 
85 anos de idade; a Sr.ª Maria Celeste Baeta Jorge, nascida 
a 15 de fevereiro de 1928, celebrou 92 anos de idade; a Sr.ª 
Elvira Duarte Garcia Fernandes, nascida a 24 de fevereiro de 
1938, celebrou 82 anos de idade.

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

A Mesa Administrativa

Utentes e familiares da SCMG participaram no Baile 
de Carnaval 

Crianças da Escola Básica de Vila Nova do Ceira no 
Baile de Carnaval organizado pela SCM de Góis 

 Classe de Movimento Intergeracional - CATL Férias 
de Carnaval 2020

 Entrevista à utente de Centro de Dia - Sr.ª Júlia Dias 

Sr.ª Emília Santos festejou 87 anos de idade, acom-
panhada pela sua filha, genro e utentes

Sr.ª Elvira Neves celebrou 85 Primaveras, na companhia 
da sua filha ,neto e utentes

 Comemoração do 92.º Aniversário da Sr.ª M.ª Ce-
leste Jorge

 Sr.ª Elvira Fernandes festejou 82 anos, na companhia 
da sua filha e utentes


