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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Reunião de Assembleia Geral da SCM de Góis
Seguindo todas as medidas de segurança, no passado dia
30 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de Góis reuniu
em Assembleia Geral, ordinária, na Capela da Misericórdia, no
Largo do Pombal, tendo como pontos da Ordem de trabalhos
a proposta de alteração dos Estatutos da SCM de Góis, proposta de alineação (venda), de artigos rústicos e artigo urbano
inscritos na matriz predial de Vila Nova do Ceira, Proposta de
registo, por escritura de justificação, inscrito na matriz predial
de Vila Nova do Ceira e a discussão e votação do Relatório
de Atividades e Contas de Gerência do ano 2019.
Deu início à reunião a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira,
Presidente de Mesa que saudou todos os presentes, dirigindo
um cumprimento especial aos irmãos que com ela compunham
a Mesa da Assembleia Geral, nomeadamente, o Sr. José Serra,
Provedor da Santa Casa, a Dr.ª Andreia Vidal, Vice-presidente
da Assembleia Geral, a D. Lucinda Rosa, Secretária da Assembleia Geral e o Sr. António Dias Santos, Secretário do
Conselho Fiscal.
A reunião prosseguiu com o Sr. José Serra, Provedor da
SCM de Góis a apresentar o Relatório de Atividades do ano
2019, do qual descreveu, sucintamente, as ações realizadas
pela nossa Instituição, durante o ano transato e a das suas
diversas estruturas e respostas sociais.
A Presidente da Mesa de Assembleia, Dr.ª Maria de Lurdes
Castanheira e o Sr. José Serra, Provedor levaram à votação
um voto de louvor pelo trabalho desempenhado por todas
as colaboradoras da SCM de Góis, nesta fase tão difícil que
atravessamos derivado da pandemia por COVID-19.
Levados à votação o Relatório de Atividades e Contas de
Gerência do ano 2019, o Parecer do Conselho Fiscal e o
Parecer de toda a Mesa Administrativa da SCM de Góis, a
Assembleia aprovou todos os documentos por unanimidade.
Sardinhada na SCM de Góis no Dia de São Pedro
Na impossibilidade de realizar o tradicional Arraial de São
Pedro, no terraço do Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira, a
Santa Casa da Misericórdia de Góis não deixou passar este
dia festivo e realizou uma bela de uma Sardinhada para os
utentes institucionalizados.
Não poderíamos deixar de assinalar o Dia de São Pedro
(Santo Padroeiro da freguesia de Vila Nova do Ceira), embora
em confinamento, não faltou a música tradicional portuguesa,
a decoração alusiva aos Santos Populares e o cheiro da
sardinhada e dos pimentos assados. Foi uma comemoração
diferente, mas igualmente, alegre e cheia de boas recordações.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por
continuar a promover este tipo de iniciativas, que tão bem
fazem aos nossos utentes.
“Somos Misericórdia TV”
A “Somos Misericórdia TV” foi apresentada, no passado dia
20 de junho, numa reunião do secretariado regional de Coimbra.
Este instrumento permite às 22 Misericórdias do distrito comunicar de forma inovadora entre si e divulgar os seus trabalhos.
No passado dia 30 de junho, a Santa Casa da Misericórdia
da Pampilhosa da Serra entrou em direto connosco através
da “Somos Misericórdia TV” e apresentou-nos a sua marcha
dos Santos Populares, um momento muito alegre e divertido.
No passado dia 9 de junho, foi a nossa vez de estabelecer
ligação com os utentes de ERPI da SCM da Pampilhosa da
Serra, juntos rezámos o terço em homenagem às vítimas desta
Pandemia e pedimos proteção para todos nós.
Estas iniciativas resultam da estreita parceria existente entre
estas duas Instituições e da boa relação de amizade que une
o Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis e o Dr. António
Sérgio, Provedor da SCM da Pampilhosa da Serra.
Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI da
SCM de Góis
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no que
diz respeito ao distanciamento social, uso obrigatório 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 disponíveis para realizar videochamadas com
familiares dos utentes de Lar/ERPI da SCM de Góis
Continuamos 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 irá preencher
os tempos livres das crianças inscritas, mantendo-as ocupadas
com a realização de várias atividades lúdico-pedagógicas e
educativas.
Nestas primeiras semanas de CATL foram realizadas várias
atividades, nomeadamente, ateliers “Mãos à Obra”, jogos desportivos, caminhadas, sessões de cinema, karaoke, ida à Praia
Fluvial das Canaveias, e ainda, uma aula de coordenação e
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do Dia de São Pedro
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Sr.José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora
Técnica com as crianças inscritas no CATL - Férias de
Verão 2020

Crianças do CATL da SCM de Góis na Praia Fluvial
das Canaveias

equilíbrio, dinamizada pela fisioterapeuta da nossa Instituição.
Todas estas atividades têm como objetivo proporcionar às
nossas crianças umas férias ativas e educativas.

tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

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, agradecer
ao Supermercado Rui & Dinorá a oferta de 5 litros de álcool.
Um Bem-haja pela generosa oferta!
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira
quinzena 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: o Sr.
Valentim Antunes Rosa, residente no Corterredor, nascido a 5
de julho de 1939, festejou 81 anos de idade; o Sr. Fernando
continua pág. 15
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Aula de Coordenação e Equilíbrio, dinamizada pela
Fisioterapeuta da nossa Instituição

Crianças do CATL - Férias de Verão durante a Aula
de Coordenação e Equilíbrio

Crianças do CATL na Caminhada pelas Ruas da Freguesia de Vila Nova do Ceira
Marques Brás, nascido a 11 de julho de 1937, celebrou 83
anos de idade; o Sr. Mário Torres Cruz, nascido a 12 de julho
de 1944, festejou 76 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois

Sr. Fernando Brás celebrou 83 anos de idade

Comemoração do 76.º Aniversário do Sr. Mário Cruz

