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José Serra reeleito na Santa Casa da Misericórdia de Góis
Decorreram no passado dia 27 de dezembro, as eleições para a 

constituição dos novos Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, para o quadriénio 2017-2020, sendo reeleito o provedor 
José Serra. A Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira continua 
a presidir a Mesa da Assembleia Geral e os Corpos Sociais da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis, para o quadriénio 2017-2020 
ficaram constituídos conforme lista publicada também na presente 
edição d´O Varzeense

Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis
Com muita animação e alegria teve lugar no passado dia 13 de 

dezembro a tradicional Festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis. A Festa ocorreu durante a tarde, nas instalações do Lar 
de idosos, em Vila Nova do Ceira para os utentes das diversas 
Respostas Sociais, Lar, Centro de Dia e SAD de Vila Nova do 
Ceira e da Cabreira. 

Esta bonita comemoração contou com a participação da maioria 
dos elementos que constituem os Corpos Sociais da SCM de Góis, 
tais como, o Sr. José Serra, Provedor, a Sr.ª Maria Emília Vidal, Sr.ª 
Vice -Provedora, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. António Lopes, 
Tesoureiro, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr. Felisberto Costa, Sr. António 
Monteiro, Sr. Alfredo Simões, Vogais da Mesa Administrativa. O Dr. 
Miguel Ventura, Presidente do Conselho Fiscal, que esteve, igual-
mente, presente na sua qualidade de Presidente da ADIBER, Sr.ª 
Lucinda Rosa e a Sr.ª Maria Augusta Garcia, também, estiveram 
presentes, enquanto Vogais.  

Contou igualmente com a presença de distintos convidados, em 
representação de Entidades Locais, nomeadamente, a Dr.ª Maria 
de Lurdes Castanheira, que esteve presente na dupla qualidade de 
Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis e Presidente do 
Município de Góis, o Sr. António Gonçalves, Chefe de Gabinete, o Sr. 
Graciano Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Góis.

Honraram-nos com a sua presença também o Dr. Rui Rato, Pro-
vedor da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede e Secretário 
do Secretariado Regional de Coimbra da União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP), a Prof. Anabela Neves, em representação da 
direcção do Agrupamento de Escolas de Góis, Sr. João Simões, 
em representação do Centro Social Rocha Barros, Dr.ª Ana Bran-
quinho, em representação do Centro Distrital da Segurança Social 
de Coimbra e as Voluntarias da nossa Instituição. 

A animação teve início com a actuação do Grupo de Músicas 
e Cantares Tradicionais da Várzea (Vila Nova do Ceira) que nos 
presenteou com várias músicas tradicionais e também com música 
dedicada ao Natal. Para mostrar o seu contentamento, alguns utentes 
e convidados não resistiram a um pezinho de dança.

Antes de iniciar o tradicional lanche de Natal, o Sr. José Serra, 
Provedor da SCM de Góis, congratulou-se, em nome da Mesa 
Administrativa, pela presença de todos, expressou o seu sentido 
e reconhecido agradecimento, ao Grupo de Músicas e Cantares 
Tradicionais da Várzea, que nos honraram com a sua presença. 
Anunciou ainda, a sua recandidatura, como Provedor, à SCM de 
Góis, para o quadriénio 2017-2020. Finalizou o seu discurso com 
votos de Boas Festas, desejando um Feliz Natal e um óptimo 
Ano Novo. Usaram igualmente da palavra, a Dr.ª Maria de Lurdes 
Castanheira e o Dr. Rui Rato, deixando também uma mensagem 
afectuosa para os nossos utentes. 

A festa terminou com um lanche recheado de doces típicos desta 
época e com a presença do Pai Natal que teve muito trabalho a 
distribuir tantas prendinhas.

Obrigada a todos os que fizeram com que esta festa transmitisse o 
verdadeiro sentido do Natal: a PARTILHA e o AMOR entre todos!

Hora do Conto “Uma entrevista ao Pai Natal”
No âmbito da quadra natalícia, o Município de Góis dinamizou, 

no passado dia 20 de dezembro, a Hora do Conto (dramatizada) 
“Uma entrevista com o Pai Natal”, na Biblioteca Municipal de Góis 
António Francisco Barata. Participaram nesta “entrevista” alguns 
dos nossos utentes de Lar e Centro de Dia, assim como, também, 
as crianças que estão a frequentar o CATL -Férias de Natal da 
SCM de Góis. 

Esta foi uma hora do conto, dramatizada alusiva à época de 
natal, muito enriquecedora, uma vez que reforça e promove o acto 
da leitura e incentiva o espírito natalício. No final da atividade os 
participantes tiveram a oportunidade de tirar fotografias com o Pai 
Natal, e ainda, receberam um docinho. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece reconhecida-
mente ao Município de Góis por ter promovido mais esta atividade, 
no âmbito das iniciativas da Biblioteca Municipal de Góis.

Matiné Natalícia no Lar de idosos da SCM de Góis
No passado dia 21 de dezembro o Lar de Idosos da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis foi palco de uma excelente Matiné Natalícia, 
com muita música e dança para os nossos utentes de Lar, Centro 
de dia e as crianças de CATL.

O Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira dinamizou 
esta Matiné de festa com as suas canções e guitarradas, para 
a alegria dos presentes. Como não poderia deixar de ser, para 
além da presença do Sr. José Serra, Provedor, também estiveram 
presentes alguns membros dos Corpos Sociais da SCM de Góis, 
bem como equipa técnica e colaboradoras.

A festa culminou com um discurso do Sr. José Serra, Provedor, 
que enalteceu a presença do Grupo de Violas e Cantares de Vila 
Nova do Ceira, e agradeceu às restantes presenças, por toda a 
animação e alegria proporcionada. 

Seguiu-se um lanche servido pela Instituição.

SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito 
das medidas do IEFP

No passado dia 22 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis integrou mais duas colaboradoras, no âmbito das medidas 
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. A 
Sr.ª Graça Maria de Almeida Rita e a Sr.ª Maria do Céu dos Santos 
Braga a exercer funções no Lar de Idosos da SCM de Góis, em 

Vila Nova do Ceira.
No passado dia 27 de dezembro, a SCM de Góis integrou mais 

uma colaboradora, no âmbito das medidas do IEFP, Sr.ª Mercedes 
Gama Rodrigues, que vai exercer funções de apoio ao idoso no 
Lar da nossa Instituição e apresenta-se como uma profissional com 
experiencia anterior nesta área. 

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José 
Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais e 

pessoais.

Atividades de Tempos Livres – Férias de Natal 
À semelhança dos anos anteriores, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis ampliou o horário do Centro de Atividades dos Tempos Li-
vres – CATL durante o período de férias de Natal da escola, sendo 
que, do dia 16 de dezembro a dia 2 de janeiro, o CATL funciona 

Sr. José Serra, Provedor, da SCM de Góis Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da 
Assembleia Geral da SCM de Góis e o Sr. José Serra, 
Provedor 

Grupo de Músicas e Cantares Tradicionais da Várzea 
animou a Festa de Natal da SCM de Góis

Festa de Natal no Lar de Idosos, em Vila Nova do 
Ceira

Festa de Natal no Lar de Idosos, em Vila Nova do 
Ceira

O “Pai Natal” entregou presentes para os utentes da 
SCM de Góis

SCM de Góis na Hora do Conto “Uma entrevista ao 
Pai Natal”

Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira 
animou a Matiné Natalícia no Lar de Idosos 

Matiné Natalícia no Lar de Idosos da SCM de Góis Provedor da SCM de Góis usou da palavra durante 
a Matiné Natalícia
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entre as 9 horas e as 17 horas, de maneira a continuar a promover 
a ocupação saudável dos tempos livres das crianças.

Festa de Natal do CATL da SCM de Góis
No passado dia 23 de dezembro, o CATL da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis assinalou a quadra natalícia com uma “mini” 
Festa de Natal, no Lar de Idosos da nossa Instituição. 

Conscientes de toda a simbologia desta quadra, decidimos en-
volver as várias gerações nesta iniciativa.  

A festa iniciou com três momentos musicais, no qual os mais 
pequenos puderam mostrar os seus dotes artísticos. 

Antes do lanche, as crianças foram surpreendidas pela chegada 
do Pai Natal, que trazia uma pequena lembrança. Os mais pequenos 
adoraram este momento. 

No final, todos puderam saborear um delicioso lanche, recheado 
de muitas guloseimas, algumas delas confeccionadas pelas próprias 
crianças, durante o atelier de culinária. 

Foi uma tarde mágica, de muita fantasia, vivida com alegria, cheia 
de gargalhadas e claramente de muita emoção, sobretudo para os 
nossos utentes seniores que assistiram às atuações das “nossas” 
dedicadas e felizes crianças.

Aniversário do pequeno Alexandre 
No passado dia 22 de dezembro, celebramos o aniversário 

do nosso menino de CATL, Alexandre Barata, que completou 10 
primaveras.

A celebração ocorreu na sala do CATL da SCM de Góis, com 
várias surpresas para o pequeno Alexandre. 

Agradecimento pelo Apoio/Donativo aos Compartes dos Bal-
dios da Freguesia do Cadafaz

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
agradece, reconhecidamente, o apoio concedido à nossa Instituição, 
no valor de 1.000,00€, atribuído pelos Compartes dos Baldios da 
Freguesia do Cadafaz, na pessoa do Sr. Artur Nascimento Neves, 
Presidente do Conselho Directivo. 

Um verdadeiro gesto de solidariedade, demonstrativo da boa 
vontade e zelo pela SCM de Góis, que contribui, indubitavelmente, 
para o sucesso e crescimento desta Instituição. 

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 dezembro de 2016.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a uma pessoa 

anónima a oferta de 19 Kg de Grelos, residente no Concelho da 
Lousã e a outra pessoa que também pediu o anonimato a oferta 
de 6 broas, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

No que concerne a donativos em numerário, registam-se a 
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com 
100€ (cem euros).

Mais agradece a todos quantos ofereceram lembranças de Natal 
ao Lar e que pretenderam manter o anonimato.

O Nosso Bem-Haja a todos pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena do 
mês dezembro, 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 Albertina da 
Conceição Leal, nascida a 19 de dezembro de 1921, celebrou 95 
anos de idade; Sr. António Ferreira Bandeira, nascido a 28 de 
dezembro de 1919, festejou 97 anos de idade. 

Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja a todos os seus utentes, 
familiares, colaboradores, demais elementos dos Corpos Sociais e 
seus fornecedores, UM PRÓSPERO ANO NOVO.

A Mesa Administrativa 

José Serra foi reeleito Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis e a Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira foi 
reeleita presidente da Assembleia Geral.

As eleições para a constituição dos novos Corpos Sociais da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis, para o quadriénio 2017-
2020, decorreram no passado dia 27 de dezembro.

Foi apresentada a sufrágio uma Lista de Irmãos, à qual, 
após verificação de todos os preceitos Estatutários, foi atribu-
ída a letra A. Tendo, após o Ato Eleitoral, sido apurados os 
seguintes resultados: Irmãos com capacidade eleitoral - 150; 
irmãos votantes - 30; votos na Lista A- 30; votos brancos - 0; 
votos nulos – 0.

O recém e reeleito Provedor, Sr. José Serra, enalteceu o es-
forço da Mesa Administrativa, que se têm dedicado e empenhado 
para que a SCM de Góis seja uma IPSS de excelência. Mais 
agradeceu o apoio e o voto de confiança de todos os irmãos/
sócios que conduziram à sua reeleição.

Os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
para o quadriénio 2017-2020 ficaram assim constituídos:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira
Vice-Presidente: Dr.ª Andreia Rafaela Gaspar Vidal
Secretária: Lucinda de Jesus Nunes Rosa
Mesa Administrativa
Provedor: José António Vitorino Serra
Vice-Provedor: Arq. Ricardo José Duarte Ventura
Secretário: Valentim Antunes Rosa
Tesoureiro: António Alberto Ferreira Lopes
1.º Vogal: Almerinda Nazaré Rodrigues Garcia
2.º Vogal: António Alberto Ferreira Monteiro
3.º Vogal: Alfredo Rosa Simões
1.º Suplente: Felisberto Nunes Ferreira da Costa
2.º Suplente: Dr.ª Maria de Fátima Carneiro Pimentel

José Serra Foi Reeleito 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis

3.º Suplente: José Duarte Pascoal
4.º Suplente: Maria de Lurdes Sanches Pascoal Nunes
Conselho Fiscal
Presidente: Maria Emília Simões Gaspar Vidal
Vice-Presidente: Sandra Isabel Cerdeira Pereira
Secretário: António Dias Santos
1.º Suplente: Maria Augusta Baeta Garcia
2.º Suplente: Humberto Manuel Carneiro de Matos 

SCM de Góis promove Integração Profissional – IEFP Festa de Natal protagonizada pelas crianças do CATL 
da SCM de Góis

Aniversário do pequeno Alexandre Barata, criança 
do CATL 

 Sr.ª Albertina Leal celebrou 95 primaveras  Sr. António Bandeira festejou 97 anos de idade


