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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Santa Casa da Misericórdia de Góis “Em movimento com
as Instituições Parceiras”
IEFP do Pinhal Interior Norte – Arganil
Prosseguindo na sua intenção de reforçar o relacionamento
com as Instituições Parceiras, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis promoveu, no passado dia 10 de maio, mais um encontro
Interinstitucional, no Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova
do Ceira, desta feita com as técnicas do Instituto do Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte/Arganil.
Neste encontro Interinstitucional, marcaram presença, do
IEFP, a Dr.ª Adília Farinha, Directora do IEFP do Pinhal Interior
Norte/Arganil, a Dr.ª Cristina Castanheira, Técnica do IEFP –
Responsável pelo Concelho de Góis e a Dr.ª Arminda Ladeira,
Técnica Responsável da formação do IEFP e da Santa Casa, o
Sr. José Serra, Provedor, a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira,
Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Felisberto Costa, Vogal,
a Sandra Gonçalves, Coordenadora dos Serviços Administrativos
e Equipa Técnica da Instituição: Dr.ª Sandra David, Directora
Técnica, Dr.ª Ana Rodrigues, Coordenadora do Lar de Idosos,
Dr.ª Dalila Neves, Técnica de Serviço Social, Dr.ª Adriana Pinto,
Fisioterapeuta, Dr.ª Fátima Rodrigues, Psicóloga Clínica e a Dr.ª
Liliana Marques, Animadora Sociocultural.
O Sr. José Serra, Provedor e a Equipa Técnica da Instituição
receberam as Técnicas do IEFP no Centro Cívico e Cultural
de Góis (Casa do Povo) - Serviços Administrativos da SCM de
Góis, onde ocorreu uma pequena reunião de trabalho, durante
a qual foram trocadas importantes impressões entre as duas
Entidades.
Com a realização deste tipo de iniciativa, a SCM de Góis
pretende fortalecer os laços com as suas Instituições/Entidades
Parceiras, compartilhando experiências e objetivos comuns, continuando a pôr em prática valores como a partilha de recursos,
a cooperação, a solidariedade institucional, o trabalho em rede,
tendo em vista o aperfeiçoamento de uma intervenção planeada
e integrada em prol das pessoas.
Comemoração do Dia Mundial da Dança
No passado dia 29 de abril, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis comemorou o Dia Mundial da Dança. Vários utentes de
Lar, Centro de Dia, bem como, colaboradoras, técnicas e alguns
Órgãos Sociais da SCM de Góis, nomeadamente, Sr. José Serra,
Provedor, Sr. Felisberto Costa e Sr.ª Almerinda Garcia, ambos
Vogais da Mesa Administrativa da nossa Instituição, participaram
nesta iniciativa.
Para assinalar esta data, recebemos um par de Bailarinos de
Dança de Salão, Tiago Gomes e Luísa Piedade, a quem desde
já a Mesa Administrativa da Santa Casa, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agrade a excelente actuação e o momento
fantástico que proporcionaram aos nossos utentes. O par de
bailarinos dançou diferentes géneros de dança, nomeadamente,
danças Africanas, Salsa, Bachata, Merengue, entre outros. No
fim da dança de pares, os bailarinos convidados, propuseram
realizar uma dança conjunta, onde todos os presentes acabaram
por participar.
Esta foi mais uma iniciativa que se traduziu num momento
muito alegre e divertido, pois a dança é sem dúvida, uma forma
de animação que pode e deve ser implementada com a 3ª idade,
uma vez que, para estes a dança está associada a memórias
e experiencias importantes das suas vidas.
Dia da Mãe assinalado no Lar da SCM de Góis
Na Santa Casa da Misericórdia de Góis, o Dia da Mãe foi
assinalado, no passado dia 2 de maio com a entrega de uma
lembrança feita por alguns utentes com o auxílio da Animadora
Sociocultural, homenageando cada mãe institucionalizada na
SCM de Góis.
Esta pequena celebração do Dia da Mãe, teve como, principal
objetivo valorizar o papel das utentes da nossa Instituição como
Mãe na família.
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SCM de Góis Promove Integração Profissional
No início do mês de maio, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis integrou mais uma profissional, Marta Filipa Dias Barata, no
âmbito da medida Estímulo Emprego promovida pelo IEFP. Esta
colaboradora vai exercer funções nos Serviços Administrativos,
no Centro Cívico e Cultural de Góis e no Lar de Idosos em Vila
Nova do Ceira. A SCM de Góis continua apresentar-se como
um importante pólo dinamizador de emprego e congratula-se
por preservar na promoção de emprego.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Sera, Provedor reitera-lhe votos de sucessos profissionais
e reafirma que a SCM de Góis continua a proporcionar oportunidades, às pessoas desempregadas provenientes do concelho
de Góis.
Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “Mil Feitios”
No passado dia 12 de maio, alguns utentes do Lar e Centro
de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis, deslocaram-se
ao Espaço de Exposição Temporárias Alice Sande – Posto de
Turismo Municipal de Góis, para visitar a exposição “Mil Feitios”,
acompanhados pela Dr.ª Liliana Marques, Animadora Sociocultural
e pela Encarregada Helena Cerdeira.
Esta é uma exposição coletiva de artesanato elaborada por
seis artistas, Ana Crespo, Ana Rute Fonseca, Elisabete Ferreira,
Paula Almeida, Pedro Pinto e Natércia Magalhães.
Os nossos utentes tiveram a oportunidade de apreciar diversas
peças elaboradas com tecidos, algumas delas pintadas à mão,
vários trabalhos em E.V.A, assim como várias peças bordadas.
Os nossos utentes tiveram uma manhã diferente e puderam
desfrutar da beleza e da arte desta exposição.
Ao longo da exposição foram vários os temas discutidos acerca
da elaboração das peças e o quanto estava criativa e bonita a
Exposição. A população sénior da nossa Instituição é visitante
assíduo neste tipo de eventos culturais.

Aniversário do Sr. José Simões Santos, 78 anos

Atividade/Atelier “Moldura Gigante”
No passado dia 12 de maio, os nossos utentes de Lar e Centro
de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis deslocaram-se à
Biblioteca Municipal António Francisco Barata, para participarem
numa atividade/atelier, no sentido de elaborarem uma “Moldura
Gigante”. Os nossos utentes fizeram vários recortes de flores
e borboletas para colocar numa Moldura. Esta atividade está
inserida no âmbito da Comemoração do Dia Internacional da
Família, promovido pelo Município de Góis.
Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos

Sr. José Alves festejou 91 anos de idade, acompanhado
pelos seus familiares
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 maio de 2016.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, salvaguardando o anonimato
da pessoa ofertante, pela entrega de 3 broas.
O Nosso Bem-haja a todos pelas generosas ofertas.
Aniversários

