
14 O VARZEENSE
15 de agosto de 2020

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 15

SCM de Góis mantém-se na linha da frente do Apoio 
Alimentar no Concelho de Góis

Reunião POPMC – Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas

No passado dia 4 de agosto, pelas 15 horas decorreu 
no auditório da Casa do Artista reunião sobre o POA-
PMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas, co – financiado pelo FEAC – Fundo 
Europeu de Auxílio aos Carenciados, que contou com a 
presença de Provedores e Técnicos provenientes de 14 
Santas Casas da Misericórdia do Distrito de Coimbra, 
conforme registo de presenças em anexo.

A reunião teve como assunto principal debater sobre 
a forte possibilidade de que o Governo se prepara para 
aprovar regulamentação de transferência de competên-
cias para as autarquias, designadamente no campo da 
ação social. 

Nesta reunião, alguns dos Senhores Provedores e Téc-
nicos partilharam as suas dificuldades a nível de recursos 
financeiros, humanos e de logística, particularmente nos 
últimos meses, com o aumento de mais 50% de benefi-
ciários (junho e julho) e com o aumento de mais 100% 
dos beneficiários (a partir de agosto de 2020) no PO 
APMC que, segundo o Dr. António Sérgio, Presidente 
do Secretariado Regional de Coimbra da UMP – União 
das Misericórdias Portuguesa, serão apresentadas junto 
do ISS, IP e do Centro Distrital da Segurança Social de 
Coimbra.

Todos os Provedores presentes nesta reunião foram 
unânimes em manifestar que as Santas Casas da Mise-
ricórdias devem prosseguir a sua missão, cumprindo a 
obra de misericórdia “Dar de comer a quem tem fome” 
e continuar a assumir a execução do PO APMC, pese 
embora as verbas insuficientes que lhes são atribuídas 
pelo ISS, IP, para despesas de transporte, armazenamento, 
refrigeração, distribuição e acompanhamento. Assim, para 
que o apoio às famílias mais carenciadas se continue 
a concretizar, é necessário um esforço significativo por 
parte das Misericórdias coordenadoras e mediadoras do 
PO APMC.

Foi ainda entendimento dos presentes que, apesar do 
mais recente reforço de verbas (Despacho n.º 7619/2020, 
de 3 de agosto), este continua a ficar aquém das reais 
necessidades para a operacionalização do Programa. 
Contudo, as Misericórdias com funções de coordenação 
e mediação do PO APMC entenderam assumir a manu-
tenção do programa, independentemente dos prejuízos na 
sua execução, em prol dos agregados mais vulneráveis 
validados pelos Serviços da Segurança Social. Unânime 
foi igualmente a opinião de tornar público o esforço 
magnânimo das Instituições, no âmbito do PO APMC e 
apelar ao Estado o seu reconhecimento, porquanto são 
as IPSS’S e na sua grande maioria Misericórdias que 
assumem a primeira linha de intervenção social nas 
comunidades, pelo que é incoerente a transferência de 
competências para as Autarquias, no que ao campo da 
ação social diz respeito.

“Somos Misericórdia TV” – Aula de Ginástica
A “Somos Misericórdia TV” foi apresentada, no passado 

dia 20 de junho, numa reunião do Secretariado Regional 
de Coimbra. Este instrumento permite às 22 Misericór-
dias do distrito comunicar de forma inovadora entre si e 
divulgar os seus trabalhos.

No passado dia 6 de agosto, a Irmandade Nossa Se-
nhora das Necessidades da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Nova de Poiares entrou em direto connosco através 
da “Somos Misericórdia TV”, a animadora da Instituição 
dinamizou uma aula de ginástica, em conjunto com os 
nossos utentes de ERPI. Foi uma aula ativa, alegre e 
muito divertida.  

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, à 
SCM de Vila Nova de Poiares pela ligação e dinamização 
da atividade. 

Atelier “Mãos à Obra” – Construção de Leques 
O atelier “Mãos à Obra” está inserido no Plano Semanal 

das atividades dinamizadas na Santa Casa da Misericór-
dia de Góis. Desta vez, no atelier os utentes de ERPI 
tiveram a oportunidade de construir um leque colorido 
com a ajuda da nossa animadora Dr.ª Daniela Gonçalves. 

Para além do treino da motricidade fina, ao dobrarem 
o papel, bolinhas para decorar e a colá-las, os nossos 
utentes revelaram também as suas habilidades artísticas, 
bem como, os seus gostos pessoais no que toca à escolha 

de cores para o preenchimento dos seus leques. Uma 
atividade simples, mas que suscitou bastante interesse 
aos nossos 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 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 também disponíveis para quem quiser 
realizar videochamadas com o seu familiar, apenas tem 

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis na reunião 
do POPMC

Reunião do POPMC - Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas no auditório da Casa do 
Artista

 Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis, Dr. Manuel 
Carraco, Provedor da SCM de Montemor-o-Velho, Dr. 
António Sérgio, Presidente do Secretariado Regional de 
Coimbra da UMP e Provedor da SCM da Pampilhosa da 
Serra e o Sr. João da Franca, Provedor da SCM da Lousã 
na reunião sobre o POPMC

Aula de Ginástica “Somos Misericórdia TV”

Atelier “Mãos à Obra” - Construção de Leques Co-
loridos

Utentes de ERPI no Jardim do Lar de Idosos da SCM 
de Góis

Utentes da SCM de Góis no jogo do LOTO
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de ligar para o nosso Lar ou enviar mensagem privada 
para a nossa Página de Facebook a solicitar. As video-
chamadas 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.

Sessão de Cinema 
No passado dia 11 de agosto as crianças do CATL – 

Férias de Verão 2020 visualizaram o filme de animação 
infantil: “Madagáscar”, na sua sala, saboreando umas 
deliciosas pipocas.

O “Madagáscar” é um filme de animação estadunidense 
dos gêneros comédia e aventura. A trama do filme gira em 
torno de quatro animais do Zoológico do Central Park que 
inesperadamente se encontram presos em Madagáscar e 
precisam aprender a se adaptar à natureza.

De corações cheios com esta história super divertida, 
reunidos no final do filme desenharam a história que 
tinham acabado de visualizar. 

Jogos Desportivos durante as Férias de Verão
As crianças do CATL da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis, ao longo das férias de verão, têm tido oportunidade 
de participar em várias atividades desportivas.

As atividades têm decorrido no terraço, ao lado da 
sala do nosso CATL, são vários os tipos de desportos 
praticados pelos mais novos, nomeadamente, futebol, 
basquetebol, ginástica, entre outros.

A prática de exercício físico assíduo ajuda as crianças 
no aumento da autoestima, incute regras e disciplina, 
ajuda a controlar os seus impulsos e ansiedades, a serem 
mais colaboradores e menos individualistas, a melhorar 
a coordenação motora e o mais importante, ajuda a 
estimular a saúde das nossas crianças. 

AGRADECIMENTO
A Sr.ª Virgínia de Jesus Roda, de 92 anos, integrava 

a resposta social de ERPI/Lar da SCM de Góis de Góis 

há seis anos, tendo falecido no passado dia 16 de julho, 
o que muito lamentamos. Era uma utente muito querida 
nesta Instituição.

A carta de agradecimento que a seguir apresentamos 
do seu filho Sr. José Roda, muito nos regozija e é gra-
tificante ver o nosso trabalho reconhecido.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa 
do Sr. José Serra, seu Provedor agradece estas gentis 
palavras, pois são estas manifestações de reconhecido 
agradecimento que nos enchem o coração e nos motivam 
a desempenhar o nosso trabalho cada vez com mais 
amor, dedicação e abnegação.

 
Donativos

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 utente de ERPI Sr.ª Ilda Nunes o donativo de 
200 euros para a aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI´S).

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 uten-

tes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante no 
final do mês 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: o 

Sr. Ermelindo das Neves Batista, nascido a 28 de julho 
de 1931, festejou 89 anos de idade; a Sr.ª Belmira Al-
meida Alves, residente no Corterredor, nascida a 28 de 
julho de 1936, festejou 84 anos de idade.

Óbito de Utente 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 Leonilde 
da Conceição Carvalho (78 anos), pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 29 de julho 2020. A utente integrava a 
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 13 de março de 2014.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, 
igualmente, o seu voto de pesar e apresenta as suas 
mais sentidas condolências à família da Sr.ª Maria Celeste 
Baeta Jorge (92 anos), pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 5 de agosto 2020. A utente integrava a resposta social 
de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 
desde o dia 29 de janeiro de 2020.

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

A Mesa Administrativa 

Grupo de Crianças do CATL da SCM de Góis - Férias 
de Verão 2020

Sessão de Cinema na Sala do CATL da SCM de Góis

Jogos Desportivos nas Férias de Verão do CATL

Desinfeção do espaço exterior do Lar/ERPI da SCM de 
Góis, em Vila Nova do Ceira


