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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Lar da SCM de Góis celebrou o seu 12º Aniversário
No passado dia 14 de outubro, o Lar da Santa Casa da
Misericórdia de Góis celebrou o seu 12º Aniversário.
Este equipamento social têm vindo a reforçar o papel desta
Santa Casa enquanto instrumento de desenvolvimento de desenvolvimento socioeconómico e cultural, na medida em que
para além de melhorar e aumentar o tipo de serviços a prestar
junto da sua população alvo, contribui significativamente para
a melhoria das condições de vida dos residentes do Concelho
de Góis.
A nossa Instituição tem como atividade principal o apoio à
Infância, Juventude e Terceira idade. Apesar de possuir âmbito
Concelhio, centra a sua acção nas Freguesias de Góis, Vila
Nova do Ceira e União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal,
através da prestação de diversos serviços.
É nossa intenção continuar a ser uma Instituição mais coesa
e comunicativa, com visão de futuro e mais eficientes com os
nossos utentes.
SCM de Góis acolhe idosos evacuados da Freguesia de
Vila Nova do Ceira
Durante o flagelo dos incêndios ocorrido entre os dias 15 a 17
de outubro na Freguesia de Vila Nova do Ceira, a Santa Casa
da Misericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira acolheu um
total de 15 pessoas da comunidade, residentes das aldeias do
Barreiro, Vale de Oleiras, Murtinheira, Farroiba, Monteira, Casal
da Ribeira e das Terras na Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas - ERPI da SCM de Góis, acabando estas últimas por
pernoitar no Lar.
A Protecção Civil do Concelho de Góis, através da sua Presidente Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, e na sua qualidade de
Presidente da Câmara, solicitou à SCM de Góis, como medida
de prevenção, a cedência do ex-Hospital Rosa Maria, em Góis
para acolher pessoas caso houvesse mais aldeias evacuadas.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa o seu voto
de louvor aos Bombeiros Voluntários de Góis e a toda a comunidade que ajudou no combate aos incêndios e o seu voto de
pesar e solidariedade às populações afectadas.
SCM de Góis assina contrato de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
regista com enorme agrado a possibilidade de ser renovado um
novo contrato de trabalho.
A Santa Casa renovou o contrato de trabalho à colaboradora,
Daniela Fernandes, residente em Câpelo, União de Freguesias
do Cadafaz e Colmeal, a fim de dar continuidade ao bom
desempenho profissional. A colaboradora exerceu funções de
apoio ao idoso no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira e no
Centro de Dia da Cabreira de 17 de outubro de 2016 a 16 de
outubro de 2017.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais
e pessoais e reafirma que a SCM de Góis continua a contribuir
para a promoção de emprego.

Celebração do 12º Aniversário do Lar de Idosos da SCM de Góis

SCM de Góis renova contrato de trabalho à Colaboradora Daniela Fernandes

Reinicio das Aulas de Ginástica no Lar de Idosos da
SCM de Góis

Confissões dos Utentes no Lar da SCM de Góis
No passado dia 20 de outubro, o Sr. Reverendo Padre Carlos da Cruz Cardoso, das Paróquias de Góis e Vila Nova do
Ceira deslocou-se à ERPI – Estrutura Residencial Para Pessoas
Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Góis, para confissões
para se despedir dos nossos utentes, uma vez, que vai cessar
funções.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Sr. Reverendo Padre Carlos, pela deslocação
às nossas instalações, permitindo assim, a muitos dos nossos
utentes dependentes continuarem a praticar a sua fé, bem como
a prática, celebração e vivência da religião.
Utente da SCM de Góis de visita à sua Terra Natal
No passado dia 24 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis promoveu a visita da utente, Sr.ª Estela Ferreira à sua
terra natal, Aldeia da Carrasqueira, Freguesia de Alvares.
A utente por várias vezes pedia para visitar a sua terra,
dizendo sentir muitas saudades.
Este foi um dia muito especial para a nossa querida utente
do Lar de Idosos da SCM de Góis, admitida desde o dia 21
de julho de 2010, pois, finalmente, concretizou, mais uma vez,
o desejo de visitar muitos dos seus amigos.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por ter
promovido esta visita, que tanto, agradou a nossa utente, que
manifestou-se muito feliz e agradecida por esta oportunidade.
SCM de Góis na Feira dos Santos, do Mel e da Castanha
No próximo dia 1 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis, estará presente na Feira dos Santos, do Mel e da
Castanha de Góis, no parque de lazer do Baião, com a venda
de umas deliciosas filhós.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do seu
Provedor, Sr. José Serra, tem o prazer de convidar a população em geral a visitarem o nosso Posto de Venda de filhós e
consequentemente, ajudar a nossa Instituição.
Esperamos por vós, ajudem a Misericórdia!
Reinicio das Aulas de Ginástica no Lar de Idosos da
SCM de Góis
No passado dia 24 de outubro, recomeçaram as aulas de
ginástica nas instalações do Lar de Idosos de Vila Nova do
Ceira, no âmbito de um projeto do Município de Góis, dinamizadas pelo Professor Alexandre Saraiva Rodrigues. As aulas
ocorrerão uma vez por semana, à terça-feira, com a duração
aproximada de 45 minutos.
Estas aulas de ginástica geriátrica têm como objetivo assegurar
as condições de bem-estar dos nossos utentes, promovendo a
sua saúde, tentando combater o sedentarismo e desenvolvendo

Confissões dos utentes no Lar da SCM de Góis

Sr.ª Estela Ferreira junto à casa onde morou, na aldeia
da Carrasqueira
as suas capacidades físicas e intelectuais através de tarefas
simples de movimentação articular e muscular possibilitando-lhes
uma melhor qualidade de vida.
Embora sentados durante a maior parte do tempo, os idosos
fazem pequenos exercícios com vários equipamentos, que ajudam
a desenvolver, sem dúvida, as articulações, a coordenação e a
mobilidade. A par dos vários movimentos, estas aulas servem
também para aliviar a mente e a prova disso são os vários momentos de riso com que os nossos utentes festejam o sucesso
dos exercícios que lhe são propostos.
Desta forma, a Santa Casa da Misericórdia de Góis, tem isso,
como fator importante e determinante, manter estas aulas de
ginástica para os utentes e fazer com que a atividade física faça
parte das rotinas diárias, permitindo um envelhecimento ativo e
saudável, dando a oportunidade de ficarem independentes pelo
maior período de tempo possível. Esta atividade complementa
as diversas acções (Classe de Movimento) já praticadas na
Instituição, pelas fisioterapeutas.
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um
pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI,
Centros de Dia da Cabreira e Vila Nova do Ceira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da
vida dos utentes.
Utente: Maria Lurdes Ferreira
Naturalidade: Carvão, Freguesia de Góis
Idade: 74 anos

Entrevista à utente Sr.ª Lurdes Ferreira
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar porque tinha e tenho vários problemas de
saúde”.
A Sr.ª Maria de Lurdes Ferreira está integrada em Lar desde
o dia 10 de Fevereiro de 2014.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, participo em todas que possa”.
“Gosto muito de participar em todas as festas/comemorações
que realizam aqui no Lar”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Aqui tenho muitas pessoas amigas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“Os anos em que trabalhei no campo”.
“A minha família, a convivência com as minhas irmãs e as
minhas queridas sobrinhas”.
O que ainda gostaria de realizar?
continua pág. 13

O VARZEENSE
30 de outubro de 2017

13

continuação da pág. 12

Sr.ª Maria Lucinda Cruz celebrou 93 primaveras

Celebração do 90º Aniversário do Sr. Álvaro Henriques

“Gostava de ter casado e ter tido filhos”.

Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o
anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia de Góis,
pela oferta de 5 Kg de feijão seco e a outro anónimo, residente
na Freguesia de Vila Nova do Ceira, a oferta de 135 sardinhas
e 30 carapaus.

Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
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 outubro de 2017.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia
de Góis, a oferta de 72 ovos.

Donativo de angariação de fundos para a recente aquisição
da viatura Dacia Lodgy, adquirida no dia 12 de setembro:
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a todos os que têm contribuído para custear o valor
dado na aquisição da referida carrinha, nomeadamente:
Sr. António Manuel Teixeira Catela (Coordenador da ADESA)
doou 75€.
O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários

Sr.ª Leonilde Carvalho festejou 76 anos
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda
quinzena do mês de outubro, 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: Sr.ª Maria Lucinda
Gaspar Cruz, nascida a 13 de outubro de 1924, celebrou 93
anos; Sr. Álvaro Alves Henriques, nascido a 15 de outubro de
1927, celebrou 90 anos; Sr.ª Leonilde da Conceição Carvalho,
nascida a 24 de outubro de 1941, celebrou 76 anos.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou em www.facebook.com/
scmgois
A Mesa Administrativa

