
12 O VARZEENSE
30 de julho de 2016

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Fundo Rainha D. Leonor celebrou um contrato de finan-
ciamento com a SCM de Góis

No passado dia 13 de julho decorreu na Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, a Cerimónia das assinaturas dos contratos 
de financiamento do Fundo Rainha D. Leonor. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis foi representada, nesta 
Cerimónia, pelo Sr. José António Vitorino Serra, Provedor, Sr. 
António Alberto Ferreira Lopes, Tesoureiro e pela Dr.ª Sandra 
Cristina Sacramento H. David, Directora Técnica. Presentes, 
também, a Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Góis e tam-
bém, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral e o Dr. 
Eduardo Miguel Ventura, Presidente do Conselho Fiscal. 

Este Fundo Rainha D. Leonor foi criado na sequência do 
acordo histórico firmado entre a SCM de Lisboa, na pessoa do 
Dr. Pedro Santana Lopes, Provedor e a União das Misericórdias 
Portuguesas, na pessoa do seu Presidente, Dr. Manuel de Lemos, 
que veio dar expressão à vontade da Misericórdia de Lisboa 
de ultrapassar os limites geográficos da Capital e, também, a 
exclusividade das receitas do jogo, apoiando as actividades das 
outras Misericórdias do país. Este fundo possibilita o financia-
mento de projectos que sejam necessários e sustentáveis. As 
candidaturas a este mesmo fundo iniciaram no decorrer do ano 
de 2015, com o objectivo de apoiar financeiramente Misericórdias 
Portuguesas dando prioridade às respostas sociais ligadas ao 
envelhecimento, à deficiência e ao combate à pobreza. Posto 
isto, a SCM de Góis realizou uma candidatura ao Fundo, com o 
objetivo de obter financiamento para as obras de Requalificação 
da Ala Norte do Edifício do Lar de Idosos da SCM de Góis, 
sito em Vila Nova do Ceira, que foi aprovada a 22 de junho 
de 2016. O financiamento atribuído foi de 12.740, 38 euros, 
sendo o valor total com IVA das obras de requalificação de 
18.917, 17 euros. 

A Cerimónia da assinatura do contrato foi liderada pelo Dr. 
Pedro Santana Lopes, Provedor da SCM de Lisboa, entidade 
detentora deste Fundo. Durante o seu discurso agradeceu a 
presença da Presidente do Município de Góis e de todos os 
representantes das várias Misericórdias presentes. No acto da 
assinatura dos contratos, o Sr. José Serra, Provedor e o Sr. 
António Lopes, Tesoureiro, representaram a SCM de Góis. No 
decorrer desta Cerimónia, foram ainda celebrados mais seis 
contratos de financiamento com as Misericórdias de Vila Cova 
de Alva, do Vimeiro, de Seia, da Aldeia Galega da Merceana, 
de Ourique e de Santo Tirso. 

Este Fundo Rainha D. Leonor, que serve para apoiar as 
Misericórdias a concluírem Respostas Sociais prioritárias, já 
contemplou, desde que foi criado, cerca de 30 Instituições, entre 
as 398 Misericórdias ativas existentes em Portugal. 

Dia dos Avós comemorado na SCM de Góis 
No passado dia 26 de julho, num ambiente de partilha e 

convívio repleto de alegria e emoções fortes, a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, assinalou de forma especial a comemoração 
do Dia dos Avós. O surgimento desta data comemorativa tem 
relação com as comemorações cristãs dos dias de Santa Ana e 
São Joaquim, que foram pais de Maria e, na sequência, os avós 
de Jesus Cristo. A maioria dos nossos utentes de Lar, Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, bem como, as crianças 
que se encontram a frequentar o CATL – Centro de Atividades 
de Tempos Livres, colaboradoras e o Sr. José Serra, Provedor 
presenciaram e participaram nesta iniciativa.  

As crianças do CATL conviveram ao longo do dia com os 
nossos utentes dos diversos equipamentos sociais, envolvendo-se 
em diversas atividades. Durante a manhã realizou-se um Atelier 
de Culinária – “Na cozinha com os Avós”, algumas das nossas 
utentes tiveram a possibilidade de confeccionaram algumas das 
suas especialidades de outrora. Foram confeccionados, pudins, 
bolinhos de farinha de trigo (os apetitosos “sonhos”) e salames. 
No período da tarde realizaram-se diversos Jogos Intergeracionais 
e uma surpresa, as crianças do CATL vestidas a rigor fizeram 
uma Atuação Musical. Os meninos, inscritos no CATL de Verão, 
imitaram o famoso “Quim Barreiros” e as meninas imitaram a 
“Rosinha”, um momento muito engraçado e muito aplaudido. 

A festa culminou com um lanche convívio, onde foi possível 
saborear as especialidades confeccionadas no Atelier de Culinária 
e com a entrega de uma pequena lembrança, para mais tarde 
recordarem, este dia especial. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
continuar a realizar este tipo de iniciativas, contribuindo assim, 
para a promoção do convívio Intergeracional com momentos de 
alegria e sociabilidade, que garantem o aumento da auto-estima 
e auto-valorização da nossa população sénior. 

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

CATL da SCM de Góis no Centro de Referência de Me-
mória Goiense

No passado dia 12 de julho, as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, participaram numa atividade 
promovida pelo Município de Góis. Desta vez, participaram num 
Jogo de fotografias antigas da Vila de Góis. Foram entregues 
às crianças fotografias de vários locais antigos da Vila de Góis, 
nomeadamente, Residência de Estudantes, Largo do Pombal, 
Antiga Havaneza Goiense, Antiga padaria, entre outras. Ao 
visualizarem as diversas fotografias, as crianças tiveram de 
identificar e falar um pouco sobre esses locais. 

Esta atividade teve como principal objetivo o reconhecimento 
do Património Cultural de Góis. 

Crianças do ATL da EB1 de Góis e do ATL do Centro 
Social Rocha Barros na SCM de Góis

No passado dia 13 de julho, as crianças do ATL da EB1 de 
Góis e o ATL do Centro Social do Rocha Barros deslocaram-se 

à Santa Casa da Misericórdia de Góis, a fim de participar numa 
atividade promovida pela nossa instituição.

A meia centena de crianças teve a oportunidade de participar 
em várias atividades, dirigidas pela Dr.ª Adriana Pinto, Fisiote-
rapeuta, da SCM de Góis. Foi realizada uma gincana de Jogos 
de mobilidade geral, no espaço exterior do Lar, uma Acção de 
Sensibilização para o uso correcto e saudável das mochilas 
escolares e ainda, tiveram a possibilidade de ter um contacto 
com a realidade dos Serviços de Fisioterapia. 

As crianças presentes foram elucidadas para as alterações 
posturais e outros problemas de saúde que podem advir de uma 
utilização inconsciente da mochila escolar. Aprenderam, também, 
como arrumar correctamente os materiais escolares na mochila 
e como ajustar as alças de acordo, com a constituição corporal 
de cada um. Relativamente, ao contacto com a Fisioterapia, 
as crianças tiveram a oportunidade de conhecer os diferentes 
aparelhos existentes neste espaço, bem como, saber a impor-
tância deste serviço na manutenção da mobilidade e promoção 
da saúde da pessoa idosa.

Terminada a atividade, as crianças rumaram à Praia das 
Canaveias, para usufruírem de uma bela tarde de sol e muita 
brincadeira. 

Crianças do CATL da SCM de Góis visitaram o Quartel 
do Exército

No passado dia 15 de julho, as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, participaram em mais uma ati-
vidade promovida pelo Município de Góis. Neste dia os mais 
novos tiveram a oportunidade de visitar o Quartel do Exército de 
Coimbra, que tem como sede o antigo “Convento das Eremitas 
de Santo Agostinho de Sant`Anna”. 

As crianças conheceram um pouco sobre o serviço militar, 
tiveram a possibilidade de fazer uma visita guiada pelo Aquar-
telamento, a qual foi acompanhada por uma explicação acerca 
das diferentes áreas, nomeadamente, a Biblioteca e a Sala de 
Honra. Foi ainda dada uma breve explicação sobre a Bandeira 
Nacional, o significado das suas cores, da esfera armilar, das 
quinas e dos sete Castelos. Explicação importante para as 
nossas crianças, pois muitas delas, desconheciam o verdadeiro 
significado da nossa Bandeira. 

Terminada a visita e em jeito de brincadeira, as crianças 
vieram a marchar sob as ordens dos militares até à saída do 
Quartel.

Após o almoço que decorreu no Jardim da Sereia, as crianças 
rumaram até Vila Nova de Poiares, para usufruírem de uma bela 
tarde de sol nas Piscinas da Fraga.

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 julho de 2016.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, a quatro 

anónimos, residentes em Vila Nova do Ceira, a oferta de: 3 
broas; 1 bolo da Várzea; 23,100 Kg de ameixas.

Mais agradece, ao Sr. João Crua dos Santos, do Casal da 

Dr. Pedro Santana Lopes, Provedor da SCM de Lisboa 
e o Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis durante 
a Cerimónia das assinaturas dos contratos do Fundo 
Rainha D. Leonor

Acto de assinatura do contrato de financiamento entre 
o Fundo rainha D. Leonor e a SCM de Góis

Obras de Requalificação da Ala Norte do Edifício do 
Lar de Idosos 

Comemoração do Dia dos Avós no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

Atelier de Culinária - “Na Cozinha com os Avós”

Jogos Intergeracionais no Dia dos Avós

Crianças do CATL da SCM de Góis imitam o famoso 
“Quim Barreiro”, na Comemoração do Dia dos Avós
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Ribeira, a oferta de seis embalagens de resguardos.
O Nosso Bem-haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
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: a Sr.ª Ludovina 
Luz Olivença, nascida a 19 de julho de 1932, festejou 84 anos 
de idade.

A Mesa Administrativa

 Sr.ª Ludovina Olivença celebrou 84 Primaveras

Crianças do CATL da SCM de Góis nas Piscinas da 
Fraga, em Vila Nova de Poiares

Acção de Sensibilização para o uso correcto e saudável 
das Mochilas Escolares

Crianças do ATL da EB1 de Góis e do ATL do C.S. 
Rocha Barros na SCM de Góis

CATL da SCM de Góis no Centro de Referência de 
Memória Goiense


