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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Eleições na SCM de Góis
Seguindo todas as medidas de segurança, no passado dia
29 de janeiro, realizou-se a Assembleia Geral Eleitoral para a
eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio 2021/2024.
O ato eleitoral decorreu na Capela da Misericórdia de Góis
entre as 16h00 e as 18h00, em modo de urna aberta, tendo
exercido o direito de voto 36 irmãos/sócios.
A sufrágio encontrava-se apenas uma lista candidata que no
boletim de voto correspondeu à Lista A.
No final, a lista A foi eleita por unanimidade, com 36 votos.
Assim, os Órgãos Sociais para o quadriénio 2021/2024 terão
a seguinte composição:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira
Vice-Presidente – Andreia Rafaela Gaspar Vidal
Secretário – José Neves Bandeira
MESA ADMINISTRATIVA
Provedor – José António Vitorino Serra
Vice-Provedor – Ana Paula Rodrigues Gonçalves
Secretária – Maria de Fátima Carneiro Pimentel
Tesoureiro – Valentim Antunes Rosa
1.º vogal – Ricardo José Duarte Ventura
2.º vogal – Alfredo Rosa Simões
3.º vogal – António Alberto Ferreira Monteiro
1.ª suplente – Carla Cristina Morais Ferreira e Silva
2.º suplente – Felisberto Nunes Ferreira da Costa
3.º suplente – José Carlos Rodrigues Garcia
4.ª suplente – Helena Maria Duarte Cerdeira Pereira

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis a exercer
o seu voto

Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia Geral a exercer o seu voto

CONSELHO FISCAL
Presidente – António Dias Santos
Vice-Presidente – Maria Emília Simões Gaspar Vidal
Secretária – Ana Maria Matos Silva Barata Lopes
1.º suplente – Graciano Antunes Rodrigues
2.ª suplente – Sara Isabel dos Santos Pinheiro
3.ª suplente – Maria de Lurdes Sanches Pascoal Nunes
Pertencem aos Órgãos Sociais eleitos duas colaboradoras da
Instituição, a Diretora Técnica, Ana Paula Rodrigues e a Encarregada Helena Cerdeira. No âmbito da revisão do Compromisso/
Estatutos e posterior validação da Direção Geral da Segurança
Social em 16/03/2020, foram considerados elegíveis para a
composição dos Órgãos Sociais trabalhadores da Instituição.
Todo o processo já foi devidamente remetido junto de S.E
Reverendíssimo D. Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de
Coimbra, para a respetiva Homologação Canónica dos Órgãos
Sociais da SCM de Góis, sendo que, oportunamente, será
agendada a Sessão de Tomada de Posse.
Dia da Saudade assinalado no Lar/ERPI da SCM de Góis
No passado dia 30 de janeiro assinalou-se o Dia da Saudade,
uma data importante para refletirmos sobre esse sentimento tão
complexo, que mistura perda, falta e distanciamento com amor,
carinho e boas lembranças.
Na Santa Casa da Misericórdia de Góis não quisemos deixar
de assinalar esta data importante e durante a manhã alguns
dos nossos utentes de ERPI/Lar participaram numa dinâmica de
grupo que consistiu na partilha de sentimentos, onde os nossos
queridos utentes recordaram de quem e de quê têm mais saudade. Esta partilha de sentimentos foi registada.
A “Saudade” foi eleita a “Palavra do Ano” de 2020, e fez
todo o sentido neste ano tão atípico para todos nós, esta foi
e é uma palavra muito especial para os nossos utentes, assim
como para todos os seus familiares e amigos, pois as saudades
nunca estiveram tão presentes como agora.

Sr. António Dias Santos, Presidente do Conselho Fiscal
da SCM de Góis a exercer o seu voto
Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica da Instituição Nova Vice-Provedora da SCM de Góis

Sr. Helena Cerdeira, colaboradora da SCM de Góis
integra a lista dos novos Órgãos Sociais da Instituição
Comemoração do Dia da Saudade no Lar/ERPI da
SCM de Góis

Utentes da SCM de Góis participam na Atividade “Ecos
do Passado”
No passado dia 4 de fevereiro, alguns dos nossos utentes
de ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a
oportunidade de participar, através de videochamada, na atividade intitulada “Ecos do Passado”, dinamizada pela Biblioteca
Municipal de Góis.
Durante a atividade foram várias as lendas partilhadas entre
os utentes e técnicas da Biblioteca de Góis, muitas delas escritas no livro
Salpicos da minha Aldeia – Lendas, Histórias, Tradições e
Rezas, da autoria de José Rodrigues. Além das lendas deste livro
algumas das nossas utentes, nomeadamente, a D. M.ª Augusta
Garcia, D. Dionilde Moreira e D. Nazaré Seco partilharam outras
lendas muitas delas contadas nas suas terras.
Os nossos utentes gostam sempre muito de participar neste
tipo de atividades.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis por continuar a realizar este tipo de atividades/
iniciativas.
COVID-19
Vacinação
Decorreu, no passado dia 13 de fevereiro, a administração
da segunda dose da vacina contra a Covid-19 aos utentes de
ERPI da SCM de Góis.
Esta não é ainda altura de baixar a guarda, mas a esperança
de que falta muito menos para que fique tudo bem.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, às enfermeiras do
Centro de Saúde de Góis (Enf.ª Isabel Afonso e Enf.ª Guida Ferro)
pela excelência do trabalho na vacinação aos nossos utentes
e colaboradores. Agradece, igualmente, à equipa clínica e colaboradoras da SCM de Góis por todo o apoio prestado e à Dr.ª
Ana Rodrigues, Diretora Técnica por toda a gestão do processo.

SCM de Góis assinalou o Dia da Saudade junto dos
seus utentes de ERPI
Testes COVID-19
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da Misericórdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, semanalmente,
um grupo de colaboradoras da nossa Instituição é testado.

Utentes da SCM de Góis recordaram de quem e de
quê têm mais saudade
Até agora todos os testes realizados (via Zaragatoa), apresentaram resultado negativo.
Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios
continua pág. 19
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Donativo de EPI´s - Rotary Club de Coimbra - Olivais

Utentes de Lar/ERPI na atividade “Ecos do Passado”

Utentes da SCM de Góis tomaram a segunda dose
da vacina contra a COVID-19

Sr.ª Maria Afonso Neves celebrou 87 Primaveras

Donativo de EPI´s - Comissão de Melhoramento dos
Povorais

Comemoração do 63.º Aniversário da Sr.ª Estela
Ferreira

de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.
Visitas aos utentes de ERPI
As visitas aos nossos utentes de ERPI/Lar continuam suspensas, temporariamente, face à atual situação pandémica
no concelho de Góis, até novas indicações da Autoridade de
Saúde Local.
Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar videochamadas com os utentes de ERPI devendo, para o efeito,
os familiares/amigos interessados proceder a marcação prévia
(ligando para o nosso Lar ou enviando mensagem privada para
a nossa Página de Facebook a solicitar).

Sr.ª Ilda Nunes celebrou 86 anos de idade

COVID 19 – Ação de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa Casa
da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer a todos
os que contribuíram, até ao momento, com equipamentos de
proteção individual (EPI´S) e em apoio monetário.
Rotary Club de Coimbra – Olivais
A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Rotary Club
de Coimbra – Olivais, na pessoa da sua Presidente Prof. Dra
Irma Brito a doação de vários equipamentos de proteção individual (EPI), fundamentais para o combate à atual pandemia de
COVID-19, nomeadamente, 20 caixas de máscaras cirúrgicas, 2
garrafões de 5litros de álcool gel, 2 caixas de máscaras FFP2
e 2 caixas (de 110 unidades) de batas TNT.
Ao Sr. Carlos Alberto Sarmento agradece a doação de 1 caixa
de máscaras FFP2, 2 caixa de máscaras cirúrgicas, 5 caixas de
máscaras KN95, 1 caixa de máscaras FMP2KD -FFP2MRD, 1
caixa de máscaras FFP2NR e variados materiais de escritório
À Sóóptica Institutoptico (Lousã) agradece a oferta de 6 Sprays
anti-embaciamento e anti-estático (para óculos) e 6 panos de
limpeza de óculos.
Comissão de Melhoramentos de Povorais
A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Comissão
de Melhoramentos de Povorais, na pessoa do seu Presidente
Paulo Henriques a doação de vários equipamentos de proteção
individual (EPI), nomeadamente, 1000 máscaras cirúrgicas, 500
máscaras latex, 20 litros de álcool gel, 12 doseadores álcool gel
de 500 ml, 5 litros de desinfetante de superfícies e 5 viseiras.
Apoio Monetário
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis o apoio monetário de 5000€
(apoio à resposta relativa à situação epidemiológica provocada
pela COVID-19).

Sr. Altino Azevedo festejou 77 anos de idade
Um Bem-haja pelas generosas ofertas!
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, 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 na primeira quinzena
do mês de fevereiro, 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 Henriques Tavares Ferreira, nascida a 3 de fevereiro de
1958, festejou 63 anos de idade; a Sr.ª Maria Afonso das Neves,
nascida a 5 de fevereiro de 1934, celebrou 87 anos de idade;
o Sr. Altino Casimiro Simões Azevedo, nascido a 6 de fevereiro
de 1944, festejou 77 anos de idade; a Sr.ª Ilda de Jesus Nunes,

Sr.ª Palmira Fernandes festejou 82 Primaveras

nascida a 9 de fevereiro de 1935, festejou 86 anos de idade; a
Sr.ª Palmira Antunes Simões Fernandes, nascida a 9 de fevereiro
de 1939, celebrou 82 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

