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PO APMC – Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas

Distribuição de cabazes de géneros alimentares a fa-
mílias carenciadas do Concelho de Góis

Como anteriormente partilhado, a SCM de Góis é en-
tidade mediadora do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) - 2.ª fase, em 
parceria com ADFP de Miranda do Corvo, Associação 
de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, SCM da 
Lousã e a SCM de Semide, sendo a SCM da Pampilhosa 
da Serra a entidade Coordenadora do Programa neste 
Território de Intervenção. O PO APMC integra o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas.

Esta segunda fase iniciou em dezembro de 2019 e, 
desde então até Maio de 2020, tem garantido Ajuda 
Alimentar, com uma periodicidade mensal, a um total 
que oscila entre as 43 e as 47 pessoas residentes no 
Concelho de Góis.

Contudo, a atual crise económica e financeira desenca-
deada pela pandemia de covid – 19 veio agravar a situa-
ção das famílias que já viviam com grandes dificuldades 
financeiras e, por outro lado, fez emergir novos agregados 
familiares em situação de pobreza.

Para dar resposta a esta situação extraordinária que 
vivemos, a Segurança Social (ISS, IP), por orientação da 
Tutela, tem vindo a adotar diversas medidas excecionais 
e temporárias, entre as quais o aumento de mais de 50% 
dos destinatários abrangidos pelo PO APMC, nos meses 
de Junho e Julho de 2020 e o aumento de mais 100% 
dos destinatários, a partir de Agosto de 2020.

No caso do Concelho de Góis, estes aumentos traduzi-
ram-se num reforço da distribuição de géneros alimentares, 
abrangendo um total de 64 pessoas carenciadas, durante 
os meses de Junho e Julho de 2020. A partir de Agosto 
de 2020, será assegurada Ajuda Alimentar a um total de 
86 pessoas, podendo esta estender – se a um total de 90 
pessoas. As situações de carência económica e fragilidade 
social são referenciadas pela Segurança Social Local ou 
por outras entidades da Rede Social de Góis.

A SCM de Góis apresenta-se, desde há mais de duas 
décadas, como uma forte ancora no Apoio Social às pes-
soas mais carenciadas e atualmente com a responsabilida-
de acrescida por ser a única IPSS do Concelho a mediar 
o Programa em questão. E é imbuída do imperativo de 
apoiar as populações ou os cidadãos mais desprotegidos 
e fragilizados da comunidade em que se insere que, a 
Santa Casa da Misericórdia de Góis assume estoicamente 
mais este desafio – de realizar a distribuição de géneros 
alimentares a cerca de 90 pessoas (mais do dobro que 
anteriormente), por indicação da Segurança Social, no 
sentido de dar resposta aos novos problemas sociais e 
económicos motivados pela pandemia de covid-19. Esta 
situação, incontornavelmente, origina um acréscimo, quer 
de recursos humanos, materiais, quer de recursos finan-
ceiros, que levam a SCM de Góis à busca incessante 
de soluções, de modo a “não virar as costas” aos mais 
carenciados.

Para a concretização desta Ação de Ajuda Alimentar, 
a SCM de Góis conta com a colaboração da Junta da 
Freguesia de Alvares, da Junta de Freguesia de Góis 
e da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal que 
efetuam o transporte das pessoas que não dispõem de 
veículo motor e/ou realizam o transporte dos cabazes de 
bens alimentares desde o ponto de distribuição até aos 
domicílios de quem não pode ou não dispõe de meios 
para sair de casa. 

Atualmente e desde junho de 2020, o novo ponto de 
distribuição de produtos alimentares às famílias é nas 
instalações do Lar da SCM de Góis e prevê-se que o 
“terminus” do Programa ocorra em Dezembro de 2022.

Em consonância com esta realidade excecional e 
extraordinária, continuamos a adotar os procedimentos 
necessários para garantir a salvaguarda da distribuição 
alimentar, visando a proteção da saúde pública e a sal-
vaguarda dos beneficiários do programa, que pertencem 
a um grupo da população especialmente vulnerável e por 
isso muito exposto a esta situação de emergência.

Utentes da SCM de Góis assistem em direto de 
Góis ao programa “7 Maravilhas da Cultura Popular” 
e recebem a visita do Cantor Popular Emanuel, no 
Lar/ERPI da SCM de Góis

No passado dia 22 de julho, os utentes da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis assistiram ao longo do dia ao 
programa transmitido em direto de Góis “7 Maravilhas 
da Cultura Popular”. 

A “Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis” era 
uma das sete finalistas da região de Coimbra, das quais 
só uma foi escolhida para avançar para a fase seguinte. 

Nesse mesmo dia, cumprindo as medidas de segurança 
recomendadas, o cantor popular Emanuel fez uma breve 
visita, ao nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

O Emanuel apadrinha a Candidatura “Corrida do Entrudo 
das Aldeias do Xisto de Góis”, finalista regional das 7 
Maravilhas de Portugal - Cultura Popular.

Os nossos utentes gostaram muito desta breve visita, 
mesmo que à distância.

Videochamada com a voluntária D. Carla Silva
Enquanto não podemos estar perto uns dos outros, 

criamos forma de atenuar as saudades e a ansiedade 
destes tempos diferentes.

No passado dia 23 de julho, matámos saudades da 
nossa querida voluntária Carla Silva, que todas as sextas-
-feiras à tarde nos presenteava com a sua companhia e 
voz. Durante a tarde realizámos uma videochamada onde 
foram partilhadas muitas histórias, vivências destes últimos 
tempos e umas cantorias bem animadas.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor agradece, reconhecidamente, à 
D. Carla Silva a sua disponibilidade e carinho com os 
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Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora 
Técnica e o Cantor Popular Emanuel no Lar/ ERPI da 
SCM de Góis

Visita do Cantor Emanuel aos nossos utentes de ERPI 

Videochamada com a voluntária D. Carla Silva 

Comemoração do Dia dos Avós na SCM de Góis

Sr. Carlos Barata, utente de ERPI no Dia dos Avós 

Utente de ERPI, Sr.ª Celeste Jorge na Comemoração 
do Dia dos Avós

Sr. Ermelindo Batista na visita à sua esposa Sr.ª Celina 
Figueiredo 
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nossos utentes.

Dia dos Avós assinalado na SCM de Góis
O Dia dos Avós celebra-se a 26 de julho, esta data foi 

escolhida por ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, 
pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta 
efeméride no Lar/ ERPI da nossa Instituição, em Vila Nova 
do Ceira. Este ano, assinalado num formato diferente e 
adaptado à nova realidade, não realizámos uma atividade 
intergeracional como habitualmente.

Este ano optámos por divulgar uma sessão fotográfica 
alusiva à efeméride por forma a chegarmos a todos os 
netos e bisnetos dos nossos queridos utentes.

Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI 
da SCM de Góis e Videochamadas.

Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no 
que diz respeito ao distanciamento social, uso obrigató-
rio de máscara e etiqueta respiratória, a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis providenciou uma sala própria e 
devidamente adequada ao recebimento de visitas numa 
“maior proximidade” aos seus queridos familiares.

A Instituição efetua o agendamento prévio das visitas, 
através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a 
feira em horário de funcionamento das 9h00 às 17h00) 
e 917 469 854 (Encarregadas).

Os horários das visitas mantêm-se, todos os dias, das 
15h30 às 17h00, uma vez por semana, com duração 
máxima de 15 minutos;

A visita é sempre acompanhada por um profissional 
da Instituição.

Continuamos também disponíveis para quem quiser 
realizar videochamadas com o seu familiar, apenas tem de 
ligar para o nosso Lar ou enviar mensagem privada para a 
nossa Página de Facebook a solicitar. As videochamadas 
são realizadas entre as 15h30 e as 17h.

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2020
Seguindo todas as orientações da Direção Geral de 

Saúde, o CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis tem 
realizado várias atividades dinâmicas e muito animadas, de 
forma a preencher os tempos livres das nossas crianças.

Ao longo desta quinzena foram realizadas várias ati-
vidades, nomeadamente, tecelagem, jogos desportivos, 
ateliers “Mãos à Obra”, basquetebol, caminhadas, sessões 
de cinema, sessão de estimulação cognitiva, e ainda, idas 
à Praia Fluvial das Canaveias. 

Donativos
AGRADECIMENTO

COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos 
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa 

Casa da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agra-
decer à empresa Osteoclass, Lda. a oferta de 5 batas 
cirúrgicas descartáveis e 1 caixa de 50 máscaras.

Um Bem-haja pela generosa oferta!

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, re-
conhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do 
Ceira que tem continuado a proceder à desinfeção do 
espaço exterior no nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
quinzena de julho, 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 Estela Maria Dias Marques Castilho, nascida a 26 
de julho de 1946, celebrou 74 anos de idade.

Óbito de Utente da SCM de Góis

Crianças do CATL - Férias de Verão na caminhada ao 
Cabril do Ceira

Jogos desportivos no CATL da SCM de Góis Crianças do CATL na Praia Fluvial das Canaveias

Dr.ª Estela Castilho celebrou 74 anos de idade

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 Virgínia 
de Jesus Roda (92 anos), pelo seu falecimento ocorrido 
no dia 16 de julho 2020. A utente integrava a resposta 
social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas, desde o dia 2 de junho de 2014.

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


