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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Jantar de Reis - SCM de Góis reúne Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes
No passado dia 6 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis realizou o seu habitual Jantar de Reis, nas instalações
do Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira, no qual participaram
muitos dos seus Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes desta
Instituição.
Estiveram presentes, da Mesa Administrativa da SCM de Góis,
o Sr. José Serra, Provedor; Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor;
Sr. António Lopes, Tesoureiro; Sr.ª Almerinda Garcia e o Sr. Alfredo Simões, Vogais; Sr. Felisberto Costa, Dr.ª Maria de Fátima
Pimentel, Sr.ª Maria de Lurdes Pascoal (D. Milú) e o Sr. José
Pascoal, Suplentes da Mesa Administrativa. Da Assembleia Geral,
estiveram presentes a Dr.ª Andreia Vidal, Vice-Presidente da Assembleia Geral e a Sr.ª Lucinda Rosa, Secretária do mesmo Órgão
Social, a Sr.ª Maria Emília Vidal, Presidente do Conselho Fiscal
e o Sr. António Dias Santos, Secretário do mesmo Órgão Social.
Veja mais pormenores em notícia publicada, também, nesta
edição.
Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos da SCM
de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efeméride
no Lar de Idosos da SCM de Góis, onde participaram muitos
dos seus utentes de Lar, Centro de Dia e SAD.
No passado dia 4 de janeiro, a Associação Desportiva Recreativa e Cultural Filarmónica Varzeense (FILVAR), o Grupo
de Músicas e Cantares da Várzea e o Grupo de Escoteiros de
Góis deslocaram-se ao nosso Lar de Idosos, a fim de “cantarem
as Janeiras” aos nossos utentes. No passado dia 7 de janeiro,
foi a vez das crianças da Escola EB1 de Vila Nova do Ceira
se deslocarem à nossa Instituição, para “cantar e encantar” aos
nossos utentes, com canções alusivas à época festiva.
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor
da SCM de Góis, agradece, reconhecidamente, a todos os que
proporcionaram aos nossos utentes o relembrar do Dia de Reis,
marcando, assim, o final dos festejos natalícios.
SCM de Góis promove integração profissional na área da
Enfermagem
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais uma
profissional a tempo parcial, com licenciatura em Enfermagem,
Enf.ª Mónica Andreia da Rita Lopes, residente em Góis.
A Enf.ª Mónica Lopes irá reforçar a nossa equipa de enfermagem, juntando-se à Enf.ª Tânia Ângelo e à Enf.ª Sónia Martins
na prestação de cuidados de saúde aos utentes das várias
respostas sociais da nossa Instituição.
A Mesa Administrativa congratula-se por continuar a prestar
um serviço de qualidade, assim como, regozija-se por dispor de
uma ampla equipa multiprofissional e multidisciplinar, que luta
diariamente pela Missão que rege a nossa Instituição.
O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa
reitera-lhe votos de sucessos profissionais e pessoais.

Convívio entre Colaboradores, Voluntárias e Dirigentes
da SCM de Góis – Jantar de Reis

Jantar de Confraternização da SCM de Góis

Entrega de um bolo-rei aos colaboradores da Instituição

Mesa de honra do Jantar de Reis, organizado pela
SCM de Góis

Jantar de Reis com Dirigentes e Colaboradores da
SCM de Góis

Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos da
SCM de Góis - Escoteiros de Góis

Atividades de Tempos Livres – CATL Férias de Natal 2019
Durante as Férias de Natal de 2019, foram muitas as atividades
que preencheram os dias das nossas crianças que frequentam
o CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis. De entres as
várias atividades internas dinamizadas, destacamos as classes
de movimento, o atelier de estimulação cognitiva, Karaoke, atelier
de dança, sessões de cinema, atelier expressão plástica e as
atividades intergeracionais.
No passado dia 27 de dezembro, o Município de Góis proporcionou a todas as crianças inscritas nos CATL´s do concelho
uma visitar à Wonderland, situada no Parque Eduardo VII, em
Lisboa. As nossas crianças tiveram a oportunidade de visitar
toda a aldeia natal, andar nos carrosséis e dar uma voltinha no
comboio do Pai Natal.
Todas estas atividades proporcionaram às nossas crianças
umas divertidas e animadas férias de Natal.
SCM de Góis entidade Mediadora da Ajuda Alimentar –
PO APMC
A SCM de Góis aceitou o desafio de continuar a assumir-se
como entidade mediadora do Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) - 2.ª fase, que decorrerá
de dezembro de 2019 a Dezembro de 2022.
Para continuar a garantir a Ajuda Alimentar a um total de
225 Famílias Carenciadas do Território de Intervenção de Góis,
Lousã, Miranda do Corvo e Pampilhosa da Serra, foi assinado
novo protocolo de parceria entre diversas Instituições/Entidades
Mediadoras, tais como: ADFP de Miranda do Corvo, Associação
de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, SCM de Góis,
SCM da Lousã, SCM de Semide, permanecendo a SCM da
Pampilhosa da Serra como entidade Coordenadora do Programa
deste grupo territorial.
A SCM de Góis pode prestar apoio, no âmbito do PO APMC,
até um total de 47 pessoas provenientes de famílias carenciadas
residentes no Concelho de Góis, sendo que, nesta fase, tem
a responsabilidade acrescida de, conjuntamente com a SCM
da Pampilhosa da Serra, estender a sua área de atuação à
Freguesia de Alvares.
São destinatários finais desta medida os indivíduos e/ou as
famílias que se encontrem em situação de carência económica,
equiparado ao conceito aplicável no âmbito do subsistema de ação
social pelo organismo responsável pela execução das políticas de
proteção social. São, ainda, destinatários finais as pessoas sem-abrigo e as pessoas na situação de indocumentadas, de acordo
com as regras em vigor no subsistema de segurança social.
No dia 19 de dezembro de 2019, a SCM de Góis realizou
a primeira distribuição, da 2.ª fase do PO APMC, de cabazes
de produtos alimentares, entre os quais, carne, peixe, vegetais,
arroz, massa, feijão, grão, cereais, bolachas, marmelada, azeite,

CATL da SCM de Góis - Férias de Natal 2019
Integração Profissional na SCM de Góis - Enfermeira
Mónica Lopes

Crianças do CATL da SCM de Góis - Férias de Natal
2019
correspondentes a 50% das necessidades energéticas e nutricionais de cada indivíduo.
Aliada à distribuição de bens alimentares, este Programa contempla também, a dinamização de ações de acompanhamento,
nomeadamente, através de sessões de esclarecimento e/ou de
sensibilização e informação, com o objetivo de capacitar as famílias e ou as pessoas mais carenciadas na seleção dos géneros

CATL da SCM de Góis na Wonderland
alimentares, na prevenção do desperdício e na otimização da
gestão do orçamento familiar.
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) pretende ser um instrumento de combate
à pobreza e à exclusão socials em Portugal se contribuir para
minimizar as situações de carência alimentar de pessoas e facontinua na pág. 17
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continuação da pág. 16

Crianças do CATL numa atividade intergeracional
mílias com condições económicas mais vulneráveis.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:

Sr. Mário Costa festejou 70 anos de idade
Sr.ª Maria de Lurdes Alvarinhas celebrou 74 Primaveras

Tudo pode acontecer
Pela estrada da vida
Tentei ganhar a corrida
Com barreiras a transpor
Delas muitas elevadas
Com crateras impensadas
Dando origem a dor
Diz-se haver um construtor
Mas afinal seu pudor
Não nos permite entender
Porque não terras lavrou
Altos e baixos deixou
Sem meios de tal suster
Como poderemos crer
Ao vermos que o saber
Está pelo ter encontrado
Saber sabe pensar
O ter só pensa somar
Deserto não é pensado
Paraísos p´ra esconder
Com a fome a crescer
Seu modo de racionar
Não lhes permite alcançar
Tudo pode acontecer
LAR, VNC, 12 de dezembro 2019
Ernesto Rosa
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, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Celina de Jesus Figueiredo
Naturalidade: Juncal, Freguesia de Vila Nova do Ceira
Idade: 90 anos
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estava doente”.
“Estou cá estou há muito tempo”. (desde 1 de julho de 2013)
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, em muitas.”
“Participo sempre no terço, nas aulas da ginástica e na missa”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“É muito bom, tenho cá muitas pessoas amigas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O casamento com o meu Ermelindo “.
“Os anos em que tinha saúde para trabalhar no campo”.
O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Voltar a viver na minha casa com o meu marido”.

84.º Aniversário da Sr.ª Natália Manuel

Entrevista à utente de ERPI - Sr.ª Celina Figueiredo

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 primeira
quinzena de janeiro de 2020.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 47 Kg
de limões, residente na Freguesia de Góis.
Agradece, igualmente, a outro anónimo pela oferta de 13 Kg
de Kiwis, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.
Oferta de Bolos-Reis
A Mesa Administrativa agradece e destaca a oferta generosa
por parte dos seus Fornecedores e amigos que se disponibilizaram
para adquirir os Bolos-Reis que a Instituição entregou aos seus
colaboradores durante o Jantar de Reis, bem como, outros bens
alimentares para o mesmo. A Oleigóis – Indústria Panificadora,
Lda contribuiu com 20 Bolos-Reis e 2 tartes; O talho João Reis
contribuiu com 6 Bolos-Reis; A Farmácia Frota Carvalho, Unipessoal contribuiu com 20 Bolos-Reis; O José Manuel Jesus Costa
contribui com 10 Bolos-Reis; O supermercado Rui & Dinora, Lda
ofereceu 15 Bolos-Reis; A Cooperativa Social e Agro-Florestal
de Vila Nova do Ceira contribuiu com 5L de Azeite; A Frijobel
contribui com 1 caixa de salgados; O Pedro Duarte – comércio
alimentar Unipessoal, Lda contribuiu com 3 caixas de vinho; O

Carnoto Silva Unipessoal, Lda contribuiu com 3 tartes.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de dezembro
e início do mês de janeiro, 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 Maria de
Lurdes Duarte Alvarinhas, nascida a 27 de dezembro de 1945,
celebrou 74 anos de idade; o Sr. Mário Alves da Costa, nascido
a 2 de janeiro de 1950, festejou 70 anos de idade; a Sr.ª Natália
Figueiredo Manuel, nascida a 4 de janeiro de 1936, celebrou 84
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 mais sentidas
condolências aos familiares da Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira (76
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de janeiro 2020. A
utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas, desde o dia 10 de fevereiro de 2014 e,
anteriormente, era utente do Centro de Dia desde o ano 2000.
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. Alcino Fernandes de Almeida (91 anos),
pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de janeiro 2020. O utente
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas, desde o dia 21 de outubro de 2019.
A Mesa Administrativa

