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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

4º Encontro Convívio entre a SCM de Góis e a SCM de 
Semide

No passado dia 30 de junho decorreu no Parque de merendas 
da Praia Fluvial das Canaveias, em Vila Nova do Ceira, o 4º 
Encontro Interinstitucional entre a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis e a Santa Casa da Misericórdia de Semide. 

Esta iniciativa contou com a participação de perto de uma 
centena de pessoas, entre as quais crianças e idosos dos vá-
rios Equipamentos Sociais da nossa Instituição e da SCM de 
Semide, técnicos, demais colaboradores e dirigentes de ambas 
as Instituições, o Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis, e 
o Dr. João Mourato, Provedor da SCM de Semide.

Associaram-se a este Convívio as Autarquias Locais, designa-
damente o Município de Góis, na pessoa da Sr.ª Presidente Dr.ª 
Maria de Lurdes Castanheira, que esteve, igualmente, presente 
na sua qualidade de Presidente da Assembleia Geral da SCM 
de Góis, bem como, o seu secretário, Sr. António Gonçalves e 
o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Carvalho. Esteve 
igualmente a Junta de Freguesia de Góis, representada pelo 
seu Presidente, Sr. Graciano Rodrigues, a Junta de Freguesia 
de Vila Nova do Ceira, representada pelo seu Presidente, Sr. 
António Carvalho e pelo seu Presidente da Assembleia, Sr. Au-
gusto Carvalho e a União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, 
representada pelo seu Presidente, Sr. Carlos Jesus. 

Convidados foram ainda o Dr. José Manuel Maria, em repre-
sentação do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra, 
Dr. Rui Rato, Provedor da SCM de Cantanhede e Presidente 
do Secretariado Distrital de Coimbra da União das Misericórdias 
Portuguesas, Dr. António Sérgio, Provedor da SCM da Pampilho-
sa da Serra, Dr. Bruno Miranda, Provedor da SCM de Galizes, 
o Prof. José Coimbra, Provedor da SCM de Arganil, Sr. João 
Franca, Provedor da SCM da Lousã e o Sr. Manuel Lobo dos 
Santos, Provedor da SCM de Poiares. 

A recepção dos convidados decorreu por volta do 12h, nas 
instalações do Lar de Idosos da SCM de Góis, o Sr. José Serra, 
Provedor e o Sr. Felisberto Costa, vogal da Mesa Administrativa, 
apresentaram a Capela do Lar (em fase de conclusão), vários 
foram os convidados que teceram rasgados elogios à belíssima 
obra.

O almoço convívio teve como ementa, sardinha assada e 
entremeada grelhada e decorreu num ambiente muito agradável. 
Após o almoço, servido pelas colaboradoras da SCM de Góis, 
o Sr. José Serra, Provedor da nossa Instituição, agradeceu a 
presença de todos, dirigindo um agradecimento especial ao Dr. 
João Mourato, Provedor da SCM de Semide, extensivo aos 
utentes de ambas as instituições, colaboradores, presentes neste 
agradável Encontro Interinstitucional. 

Usaram igualmente da palavra o Dr. João Mourato, Provedor da 
SCM de Semide, cumprimentou todos os presentes e agradeceu 
a forma generosa com que é sempre recebido pela Misericórdia 
de Góis, terminando o seu discurso com um convite para a pe-
regrinação ao Divino Senhor da Serra, que ocorrerá no próximo 
mês de agosto. O Sr. Prof. José Coimbra, Provedor da SCM de 
Arganil, pronunciou também algumas palavras, começando por 
saudar, também, todos os participantes e teceu elogios ao nosso 
Provedor, José Serra, pela excelência deste Encontro.

O Dr. José Manuel Maria, em representação do Centro Distrital 
da Segurança Social de Coimbra, agradeceu o convite à Santa 
Casa e falou na importância da cooperação existente e na união 
entre as várias Misericórdias do Distrito de Coimbra.   

A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente do Município 
de Góis cumprimentou todos os presentes, agradeceu mais uma 
vez o convite para participar neste Encontro, que já é realizado 
há quatro anos consecutivos. Felicitou o Sr. José Serra, Provedor 
e toda a sua equipa pela organização e trabalho prestado aos 
utentes da SCM de Góis. 

Este Encontro Interinstitucional culminou com um lanche, entre 
as duas Instituições, que ao longo destes anos tem preservado 
uma bela amizade. 

Arraial de S. Pedro no Lar da SCM de Góis
No passado dia 29 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis organizou um Arraial de S. Pedro, no exterior do edifício do 
Lar de idosos, em Vila Nova do Ceira. A maioria dos utentes de 
Lar e Centro de Dia, bem como, as crianças do CATL – Centro 
de Atividades de Tempos Livres, colaboradoras e o Sr. José Serra, 
Provedor presenciaram e usufruíram desta iniciativa. 

Foi com espírito festivo, que se celebrou o Santo Popular, 
S. Pedro (orago da Freguesia de Vila Nova do Ceira). Foram 
vários os momento de alegria, o almoço convívio e os ditados 
populares, apregoados por alguns dos utentes.  

A festa culminou com a partilha de manjericos, em papel 
criados pelas nossas crianças do CATL, os quais tinham uma 
bonita quadra, alusiva aos Santos Populares e foram entregues 
aos utentes, colaboradores e dirigentes presentes no animado 
Arraial.

2º Simulacro/Treino no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 29 de junho, ocorreu novamente um pequeno 

simulacro/treino no edifício do Lar de Idosos da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, sito em Vila Nova do Ceira, para as fun-
cionárias que não tiveram a oportunidade de estarem presentes 
no anterior simulacro/Treino. Este segundo simulacro teve tam-
bém como finalidade treinar a resposta da organização interna 
de segurança do Lar de Idosos, de acordo com as exigências 
da legislação de segurança contra incêndio em edifícios, exer-
citando as missões e tarefas definidas no Plano de Emergência 
Interno.

O simulacro/treino foi realizado no período da tarde, pelas 
14.30h. Com todos reunidos no hall de entrada do edifício, o 
Sr. José Serra, Provedor, realizou uma pequena apresentação e 
sobretudo uma explicação do Plano de Emergência Interna.

Esta foi mais uma acção prática que teve como objetivo testar 
o Plano de Emergência da nossa Instituição e colocar em prática 

o que se aprendeu, durante o Curso de Formação em SCIE -Se-
gurança Contra Incêndios em Edifício dinamizado, pela empresa 
SEGMON e na Acção de Sensibilização em Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, dinamizado pela empresa Argomédis.

Colaboradoras da SCM de Góis em Formação Interna 
É objetivo da Santa Casa da Misericórdia de Góis, apostar no 

aperfeiçoamento dos seus profissionais e na sua formação, a 
fim de permitir o desenvolvimento pessoal, social e profissional. 
Posto isto, iniciou no passado dia 7 de julho, o Módulo na área 
de Serviço Social, dinamizado pela Dr.ª Sandra David, Directora 
técnica da nossa Instituição. 

Neste Módulo de Formação serão abordados os seguintes te-
mas: Deontologia e ética profissional; Actos lícitos e ilícitos; Actos 
legítimos e ilegítimos; Responsabilidade; Segredo Profissional; 
Direitos da pessoa humana e da pessoa idosa em particular; A 
vida e a morte; O agente de geriatria e a morte; As várias fases 
do processo de luto.

Após a conclusão deste Módulo de Formação, volta a iniciar 
o Ciclo de Formações Internas da SCM de Góis, com as cola-
boradoras que não estiveram presentes, nos anteriores. 

V Encontro Nacional de Verão do Clube “Alfa Romeo 
Team”

No passado dia 10 de julho, ocorreu no Parque do Cerejal, 
em Góis o V Encontro Nacional de Verão do Clube Alfa Romeo 
Team. Durante o Encontro, o Sr. José Serra, Provedor da SCM 
de Góis, felicitou o Clube pelo 10º Aniversário de existência, 
e por esta comemoração ter sido realizada na Vila de Góis. 
Agradeceu o facto de mais um ano terem doado os generosos 
bens alimentares e algumas peças de vestuário à SCM de Góis, 
à semelhança do que ocorreu nos anos anteriores. 

A Mesa Administrativa agradece, a excelente iniciativa e dirige 
um agradecimento especial, ao Sr. Hugo Bral (companheiro da 
nossa Colaboradora, Sandra Gonçalves), Sr. Francisco Silva, Sr. 
Luís Vales e ao Sr. Fernando Dias, organizadores do evento, bem 
como, ao Sr. Dionísio Pires, dirigente do referido Clube.

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do 
CATL da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão

Atelier de fotografia digital e Património – O Património 
pelos olhos de uma criança!

No passado dia 21 de junho, as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, participaram em mais uma atividade 
promovida pelo Município de Góis. Desta vez, participaram num 
pequeno circuito pela vila de Góis com o intuito de observar e 
fotografar o património cultural. 

De forma divertida, as crianças tiveram a oportunidade de 
fotografar vários monumentos representativos do património cul-
tural da Vila de Góis, tendo assim, aprendido algumas noções 
básicas de fotografia digital. 

No final da atividade as crianças estavam visivelmente satis-
feitas e com vontade de voltar a participar em atividades deste 

género. 

Abertura Oficial da Época Balnear
No passado dia 1 de julho, as crianças do CATL – Centro 

de Atividades de Tempos Livres da SCM de Góis, participaram 
na Abertura Oficial da Época Balnear, na Praia Fluvial das 
Canaveias, em Vila Nova do Ceira. Esteve também presente o 
Sr. José Serra, Provedor, acompanhado pela Dr.ª Sandra David, 
Directora Técnica e pela Dr.ª Ana Rodrigues, Coordenadora do 
ERPI da SCM de Góis. 

As nossas crianças tiveram a oportunidade de assistir ao 
hastear das Bandeiras, do inicio da época balnear, nesta Praia 
Fluvial que visitam com muita regularidade ao longo das férias 
de verão.  

SCM de Góis apoiou a nossa Selecção Nacional no Euro 

 Sr. José Serra, Provedor, no uso da palavra durante 
o 4 º Encontro Convívio entre a SCM de Góis e a SCM 
de Semide

 Almoço convívio do Encontro Interinstitucional na 
Praia Fluvial das Canaveias

 Troca de lembranças entre as Misericórdias de Góis 
e Semide

Arraial de S. Pedro no Lar da SCM de Góis

Oferta de Manjericos no Arraial de S. Pedro 2º Simulacro/Treino no Lar de Idosos da SCM de 
Góis

Colaboradoras da SCM de Góis em Formação Inter-
na

V Encontro Nacional de Verão do Clube “Alfa Romeo 
Team”
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2016
Durante o campeonato da Europa, realizado em França, foram 

vários os jogos que alguns dos nossos utentes de Lar e Centro 
de Dia puderam assistir na Sala de Estar do Lar de Idosos, em 
Vila Nova do Ceira. Os nossos utentes vibraram com a nossa 
Selecção ao longo do mês da competição, e mais ainda, com 
a sua grande vitória na final contra a França. No dia após a 
conquista dos Portugueses, visivelmente emocionado, um dos 
nossos utentes de Lar, confessou “Pensei que morreria sem ver 
o meu País Campeão”.

Os Corpos Sociais da Mesa Administrativa, Assembleia Geral e 
Conselho Fiscal da SCM de Góis, bem como, os seus Associados, 
Colaboradores e Utentes congratulam e felicitam a nossa Selecção 
pela vitória no Campeonato da Europa França 2016.

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 julho de 2016.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Muni-

cípio de Góis, a aquisição e instalação do Ar condicionado na 
Sala do CATL da SCM de Góis.

Produtos doados durante o V Encontro Nacional de Verão 
do Clube Alfa Romeu Team

No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos rece-
bidos: 85 Pacotes de Bolachas; 3 Pacotes de Tostas; 1 Caixa de 
Tostas; 3 Caixas de Cereais 500g; 2 Caixas de Cerelac 250g; 1 
Pacote de Flocos de Aveia de 400g; 1 Tablet de Chocolate 350g; 
84 Embalagens de Leite de 1L; 74 Pacotes de Arroz de 1 Kg; 5 
Pacotes de Arroz de 5kg; 66 Pacotes de Esparguete de 500g; 6 
Pacotes de Esparguete de 1kg; 2 Pacotes de Massa Espiral de 
2Kg; 9 Pacotes de Massa Espiral de 500g; 27 Pacotes de Massa 
Macarrão de 500g; 23 Pacotes de Massa Cotovelos de 500g; 2 
Pacotes de Massa Laços de 500g; 1 Pacote de Aletria de 500g; 
15 Pacotes de Pevide de 250g; 2 Pacotes de café de 250g; 3 
Pacotes de Farinha de 1kg; 10 Pacotes de Açúcar de 1kg; 4 
Pacotes de Feijão Catarino 500g; 1 Pacote de Feijão Encarnado 
500g; 3 Pacotes de Feijão-Frade de 500g; 2 Pacotes de Feijão 
Branco de 500g; 1 Pacote de Feijão Preto de 500g; 4 Latas de 
Feijão Encarnado Cozido de 800g; 11 Latas de Feijão de Manteiga 
Cozido de 800g; 9 Latas de Feijão Branco Cozido de 800g; 4 
Latas de Feijão Frade Cozido de 800g; 1 Lata de Feijão Catarino 
Cozido de 800g; 1 Lata de Feijão Preto Cozido de 800g, 1 Lata 
de Mão de Vaca Com Grão de 500g, 6 Latas de Grão-de-bico de 
800g; 1 Lata de Tomate Pelado de 780g; 15 Latas de Salsichas 
de 6 unidades; 32 Latas de Salsichas de 8 unidades; 59 Latas 
de Atum; 7 Latas de Cogumelos Laminados de 150g; 3 Latas 
de Milho Doce de 150g; 2 Frascos de Conserva de Grão-de-bico 
de 540g; 2 Frascos de Polpa de Tomate de 1000g; 1 Frasco de 
Polpa de Tomate de 500g; 1 Frasco de Feijão- Verde de conserva 
de 660g; 2 Embalagens de Marmelada de 450g; 1 Garrafão de 
Azeite de 5L; 3 Garrafas de Azeite de 750ml; 6 Garrafas de Óleo 
de 1L; 1 Garrafa de Vinagre de 500ml.

Este ano houve quem, também, entregasse algumas peças de 
vestuários, para os nossos utentes.

O Nosso Bem-haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena 
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. Fernando 
Marques Brás, nascido a 11 de julho de 1937, festejou 79 anos 
de idade; o Sr. Mário Torres da Cruz, nascido a 12 de Julho de 

1944, celebrou 72 primaveras. 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: o 
Sr. Valentim Antunes Rosa (utente e Secretário da Mesa Admi-
nistrativa da SCM de Góis), residente no Corterredor, nascido a 
5 de julho de 1939, festejou 77 anos de idade;

A Mesa Administrativa 

Crianças do CATL da SCM de Góis na atividade - “O 
Património pelos olhos de uma criança!”

Utentes da SCM de Góis celebraram a vitória da nossa 
Selecção no Campeonato da Europa

Abertura Oficial da Época Balnear

Sr. Fernando Brás celebrou 79 anos de idade

Sr. Mário Cruz festejou 72 primaveras, acompanhado 
pelos seus familiares e utentes

Sr. Valentim Rosa celebrou 77 anos de idade, acom-
panhado pela sua esposa, Sr. Lucinda Rosa, utentes e 
amigos

gdsgdsgds
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Convívio Interinstitucional 
Reuniu Santa Casa de Góis e de Semide

À semelhança do ano 
anterior, a Santa 

Casa da Misericórdia de 
Góis e a Santa Casa da 
Misericórdia de Semide-
concelho de Miranda do 
Corvo, reuniram utentes, 
diretores e colaboradores 
num mega almoço con-
vívio, que teve lugar na 
Praia Fluvial das Cana-
veias, no passado dia 30 
de junho.

O momento foi ante-
cedido pela receção às 
entidades convidadas, no 
Lar desta Santa Casa, em 
Vila Nova do Ceira, e por 
uma visita à nova Capela 
deste valência, obra já em 
fase de conclusão.

O encontro, que contou 
com cerca de uma cen-
tena de convivas, reuniu 
elementos da Mesa Ad-
ministrativa de ambas as 
instituições, bem como 
os utentes da Miseri-
córdia de Miranda e os 
utentes da Misericórdia 
de Góis. Honraram ainda 
com a sua presença os 
autarcas locais, desig-
nadamente: a presidente 
da Câmara Municipal de 
Góis e cumulativamente 
Presidente da Assem-
bleia Geral da Santa Casa 
de Góis, Dr.ª Maria de 
Lurdes Castanheira e o 
Presidente da Assembleia 
Municipal, José Carvalho, 
associando-se ainda as 
Juntas de Freguesia de 
Góis, Vila Nova do Ceira 
e União das Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal.

O momento foi ainda 
enriquecido com a pre-
sença do Dr. José Manuel 
Maria, em representa-
ção do Centro Distrital 
da Segurança Social de 
Coimbra, Dr. Rui Rato, 

Provedor da Santa Casa 
de Cantanhede e Pre-
sidente do Secretariado 
Distrital de Coimbra da 
União das Misericórdias 
Portuguesas, Dr. António 
Sérgio, Provedor da Santa 
Casa da Pampilhosa da 
Serra, Dr. Bruno Miranda, 
Provedor da Santa Casa 
de Galizes, o Prof. José 
Coimbra, Provedor da 
Santa Casa de Arganil, 
Sr. João Franca, Provedor 
da Santa Casa da Lousã 
e o Sr. Manuel Lobo dos 
Santos, Provedor da Santa 
Casa de Poiares. 

Durante a visita à nova 
capela deste Lar, situado 
em Vila Nova do Ceira, 
foram ainda efetuados 
merecidos reconhecimen-
tos aqueles que trabalha-
ram para a execução e 
embelezamento do espa-
ço, destacando-se o nome 
de Felisberto Costa, que 
aplicou o seu saber e 
arte na infraestrutura, que 
deixou todos estupefactos 
pela reconhecida Beleza.

O provedor José Serra 
aproveitou ainda o mo-
mento para agradecer ao 
presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Nova 
do Ceira, que a titulo 
particular ofereceu uma 
valiosa e antiga Nossa 
Senhora de Fátima, bem 
como à D. Lucinda Rosa 
que executou a toalha 
para o altar.

Após o almoço, se-
guiu-se o momento das 
intervenções e agradeci-
mentos, conforme notícia 
publicada pela Santa Casa 
da Misericórdia, nesta 
mesma edição d´O Var-
zeense.

O nosso jornal apurou 
ainda que este encontro 

é uma realidade que vai 
já no seu quarto ano, 
garantindo aos idosos 
momentos saudáveis de 
convívio, sendo uma mais 
valia para o seu envelhe-
cimento ativo e visa di-
namizar as Santas Casas 
da Misericórdia, organi-
zando serviços e ativida-
des de interesse comum, 
congregando sinergias e 
trabalhando em parce-
ria, aumentando assim 
a eficiência dos meios e 
a eficácia dos resultados 
das instituições e das suas 

respostas sociais, imple-
mentando uma cultura de 
trabalho planificado e em 
rede. 


