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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Ação de Sensibilização em Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios (SCIE) na SCM de Góis

No passado dia 14 de junho, decorreu na Santa Casa da 
Misericórdia de Góis uma Ação de Sensibilização em Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) dinamizado pela Empresa 
Argomédis e realizada na Sala de Formação/Colaboradoras, no 
edifício do Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira. Participaram 
nesta Ação 22 colaboradores da nossa Instituição, divididos em 
dois grupos. Apesar de ter participado no Curso de Formação em 
SCIE -Segurança Contra Incêndios em Edifício, o Sr. José Serra, 
Provedor da nossa Instituição, fez questão, também, de participar 
nesta Ação de Sensibilização. 

A Ação de SCIE foi dinamizada pela Eng.ª Diana Monteiro e 
teve como principal objetivo, dotar os nossos colaboradores de 
conhecimentos teóricos das medidas de autoproteção em situa-
ções geradoras de emergência, particularmente, em segurança 
contra incêndios.

Sem dúvida que a prevenção, segurança e intervenção só são 
exequíveis se as pessoas que utilizam e ocupam os edifícios 
tiverem consciência dos riscos, compreenderem as medidas de 
segurança e forem capazes de executar os procedimentos de 
prevenção e emergência.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José 
Serra, Provedor, congratula-se por continuar apostar na formação 
e a dotar os seus colaboradores de melhores competências para 
a prática profissional, neste caso, para atuarem em caso de In-
cêndio.  

Simulacro/Treino no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 21 de junho, ocorreu um pequeno simulacro/

treino no edifício do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, sito em Vila Nova do Ceira. Tendo como finalidade treinar 
a resposta da organização interna de segurança do Lar de Idosos, 
de acordo com as exigências da legislação de segurança contra 
incêndio em edifícios, exercitando as missões e tarefas definidas 
no Plano de Emergência Interno.  

O simulacro/treino foi realizado no período da tarde, pelas 
14.30h, estando no edifício, o Sr. José Serra, Provedor, Sr. Miguel 
Pratas, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, Eng.ª 
Diana Monteiro e a Sr.ª Irene Branco, representantes da empresa 
Argomédis, utentes e colaboradores do Equipamento Social. A 
realização deste simulacro contou com um cenário de incêndio 
na cozinha. Procedeu-se à evacuação de algumas colaboradoras 
(simulando que eram idosos) das instalações, a fim de aperfeiçoar 
procedimentos no auxílio à evacuação e à prontidão e eficiência 
dos meios de intervenção internos e externos.

Este exercício teve como objetivo preparar e melhorar conhe-
cimentos de todas as medidas a adotar e a forma de atuar no 
caso de um incêndio real.

O balanço foi bastante positivo, dado o contributo de todos os 
agentes internos e externos envolvidos, a Mesa Administrativa da 
SCM de Góis agradece a preciosa colaboração de todos, particu-
larmente, aos Bombeiros Voluntários de Góis, na pessoa do Sr. 
Comandante, Miguel Pratas. 

Peregrinação Nacional das Misericórdias ao Santuário de 
Fátima

No âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia e em articulação com 
a Conferência Episcopal Portuguesa, a União das Misericórdias 
Portuguesas organizou uma peregrinação nacional das Santas Casas 
ao Santuário de Fátima, no passado dia 25 de junho.

A Santa Casa da Misericórdia de Góis foi representada nesta 
peregrinação por alguns utentes, colaboradoras e dirigentes, nome-
adamente, Sr. José Serra, Provedor, Sr. António Lopes, Tesoureiro, 
Sr. Felisberto Costa e o Sr. Alfredo Simões, ambos Vogais da Mesa 
Administrativa. Participaram, também, na peregrinação a Sr.ª Maria 
Lourdes Pascoal e o Sr. José Pascoal, que habitualmente, cola-
boram na realização de atividades de cariz religioso nas capelas 
da nossa Instituição. 

Estiveram envolvidos quase 9000 pessoas, entre dirigentes, 
utentes e colaboradores das várias Misericórdias. Os participantes 
na peregrinação tiveram oportunidade de assistir a uma Eucaristia 
presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, na Basílica da 
Santíssima Trindade.

Esta peregrinação nacional das Santas Casas da Misericórdia 
teve como finalidade, manifestar publicamente o compromisso com 
as obras de misericórdia e a alegria de servir o próximo. 

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do 
CATL da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão

Cerimónia Oficial do 1º Hastear da Bandeira Azul
No passado dia 17 de junho, as crianças do CATL – Centro 

de Atividades de Tempos Livres da SCM de Góis, participaram 
na Cerimónia Oficial do 1º Hastear da Bandeira Azul, na Praia 
da Peneda, em Góis. Esteve também presente o Sr. José Serra, 
Provedor, acompanhado pelas técnicas da nossa Instituição. 

As nossas crianças tiveram a oportunidade de assistir à inter-
pretação da cantora, Joana Rangel que abriu a Cerimónia com o 
tema “Povo que lavas no rio”, musica tão conhecida e originalmente 
interpretada por Amália Rodrigues, assim como, assistiram à atuação 
dos alunos do Clube Eco-Escolas, do Agrupamento de Escolas de 
Góis, que cantaram o Hino Oficial Eco-Escolas. 

O ponto alto, desta Cerimónia, foi sem dúvida, o hastear da Ban-
deira Azul, da Bandeira Praia Acessível e a Bandeira Qualidade de 
Ouro na presença da Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente 
da Câmara Municipal, Dr.ª Margarida Cardoso da Silva, Diretora da 

ABAE, Dr. Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal e a Dr.ª Celina Carvalho, Diretora 
da ARH Centro. 

Projeto da ARCIL - “Outros Sons” na SCM de Góis 
No passado dia 20 de junho, um Grupo Musical, no âmbito do 

projecto “Outros Sons” da ARCIL - Associação para a Recuperação 
de Cidadãos Inadaptados da Lousã, deslocaram-se ao CATL da San-
ta Casa da Misericórdia de Góis para dinamizarem um espetáculo 
musical. Esta atividade traduziu-se num momento muito divertido 
e teve como finalidade, sensibilizar as nossas crianças para as 
capacidades artísticas das pessoas com deficiência. 

Crianças do Jardim de Infância de Góis visitaram o CATL 
da SCM de Góis 

No passado dia 23 de junho, as crianças do Jardim de Infância 
de Góis, acompanhadas pela sua Educadora, Dr.ª Rosa e pela 
auxiliar, a Sr.ª Cidália, visitaram o CATL da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira, a fim de conhecerem 
a Sala (recentemente remodelada) e participarem em algumas 
atividades, promovidas pela Instituição. 

Na parte da manhã, as crianças do Jardim de Infância de Góis, 
juntamente com as crianças do CATL de Vila Nova do Ceira, parti-
ciparam em várias atividades, promovidas pela Dr.ª Adriana Pinto, 
Fisioterapeuta da nossa Instituição. Foi realizada uma gincana 
de Jogos exteriores, jogos de mobilidade, uma aula de Pilates e 
ainda uma pequena Ação de Sensibilização para a realidade do 
Serviço de Fisioterapia. 

Este convívio entre o Jardim de Infância e o CATL da SCM 
de Góis culminou com um almoço convívio, na Praia Fluvial das 
Canaveias. 

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 junho de 2016.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, à Sr.ª Liliana Serra, a oferta de 

três jogos lúdicos, para as crianças do CATL – Centro de Atividades 
de Tempos Livres da SCM de Góis. 

O Nosso Bem-haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena 
do mês de junho, 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 Lucinda das 
Neves Carvalho, nascida a 15 de junho de 1936, festejou 80 
anos de idade. 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: o 
Sr. Carlos Manuel Reis, residente na Cabreira, nascido a 16 de 
junho de 1959, festejou 56 anos de idade;

Óbitos de Utentes da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas 
condolências à família da Sr.ª Maria Amélia Pereira Duarte Simões, 
residente na Rua das Figueirinhas, em Vila Nova do Ceira, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 13 de junho. A utente integrava 
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a resposta social de Centro 
de Dia de Vila Nova do Ceira, 
acerca de 3 anos. 

Voto de pesar – Óbito de Co-
laboradora da SCM de Góis 

É com grande pesar que a 
Santa Casa da Misericórdia de 
Góis lamenta a morte prematura 
da sua colaboradora, Maria de 
Lurdes Batista Ferreira. O seu 
óbito ocorreu no passado dia 
23 de junho, por coincidência, 
completava neste preciso dia, 8 
anos de serviço à nossa Insti-
tuição, na categoria de Ajudante 
de Lar e Centro de Dia. 

Em momentos como estes, as palavras não são suficientes para 
expressar o sentimento que temos. 

Neste sentido a Assembleia Geral, Mesa Administrativa, Conselho 
Fiscal, Irmãos, Colaboradores e Utentes da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis endereçam à família enlutada as mais sentidas 
condolências, pelo falecimento da nossa querida colaboradora, 
Lurdes Ferreira.  

Crianças do Jardim de Infância de Góis e Crianças do 
CATL da SCM de Góis na aula de Pilates, promovida 
pela Dr.ª Adriana Pinto

Crianças do Jardim de Infância de Góis e crianças 
do CATL da SCM de Góis no almoço convívio na Praia 
Fluvial das Canaveias

 A Sr.ª Lucinda das Neves Carvalho festejou 80 anos 
de idade, acompanhada pelos seus familiares

Colaboradora da SCM de 
Góis, Sr.ª Lurdes Ferreira


