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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Dia Mundial do AVC assinalado no Lar de Idosos da SCM
de Góis
Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
o Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa uma das maiores
causas de incapacidade no adulto, a nível mundial. Muitos dos
doentes que sobrevivem ao AVC ficam com sequelas de ordem
física, sensorial e cognitiva. Esta é uma problemática cada vez
mais atual e com consequências socioeconómicas devastadoras,
não só para o utente que sofre como também para as famílias
e cuidadores.
É urgente começar já a prevenção contra o AVC! Vários estudos revelam que a prática de exercício físico regular aliada a
uma alimentação saudável pode reduzir significativamente esta
doença que tanto impacto social apresenta.
Como tal, no passado dia 29 de outubro, os utentes do Lar e
Centro de Dia de Vila Nova do Ceira celebraram este acontecimento com uma aula de ginástica, dinamizada pela fisioterapeuta
da Instituição, Dr.ª Joana Palaio.
A partir dos 65 anos de idade, a vida da grande maioria dos
indivíduos tem tendência a tornar-se sedentária, pelo que, na
nossa Instituição, diariamente, tentamos combater esse sedentarismo, quer seja com a prática de Fisioterapia, quer seja com
estas iniciativas, que alegram o quotidiano dos nossos idosos.
Siga o nosso exemplo e comece HOJE a cuidar da sua saúde!
Dia de Halloween/Dia das Bruxas comemorado no Lar de
Idosos da SCM de Góis
No passado dia 31 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu uma atividade Intergeracional, a fim de
celebrar o Dia de Halloween ou o Dia das Bruxas.
O propósito da realização desta atividade que juntou as crianças
do CATL e utentes de Lar da nossa Instituição foi dar a conhecer
uma tradição que tem vindo a ganhar forma em Portugal, nos
últimos anos, o Dia de Halloween ou Dia das Bruxas e que os
idosos não conheciam porque “não é do seu tempo”. São as
crianças que mais dão destaque a esta festividade pois a sua
simbologia e os disfarces associados a “fantasmas” e a “bruxas”
despertou-lhe o interesse.
A atividade consistiu na realização do tradicional “Doçura ou
Travessura” em que houve troca de guloseimas entre crianças
e idosos disfarçados com as suas fantasias alusivas ao tema.
Os utentes partilharam as suas vivências e tradições, por esta
altura do ano, nomeadamente, o Dia de todos os Santos.
Esta comemoração proporcionou um final de tarde rico em
partilha de experiências num intercâmbio de costumes e gerações.
SCM de Góis na Feira dos Santos, do Mel e da Castanha
No passado dia 1 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis, esteve 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, confecionadas pelas colaboradoras
da Instituição, Graça Ferreira e Isabel Brás, com o apoio das
colaboradoras, Liliana Garcia, Cristina Barata, Yolana Pinto e
Helena Amália Ferreira.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece todo o
trabalho das nossas colaboradoras que estiveram ao serviço
neste Certame, agradece, igualmente, ao Município de Góis,
por ter dado a oportunidade à SCM de Góis de estar presente,
assim como, a todos os clientes que visitaram e consumiram.
O Nosso Grande Obrigada!
Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico
A TERRA TREME realizado no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 5 de novembro, a Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC) promoveu o Exercício Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico “ A TERRA TREME”, medida
prevista na Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva.
Tendo em conta a pertinência do tema, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis associou-se a esta ação, realizando uma
pequena palestra dinamizada pelo Sr. José Serra, Provedor da
Instituição.
Esta ação de sensibilização visou capacitar os nossos utentes e colaboradoras a saber como agir em caso de Sismo e/
ou Tsunamis, através da execução dos “3 gestos que salvam”
- BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR.
A colaboração de todos é importante para que possamos
contribuir ativamente para Prever, Prevenir e Proteger.
Visita do Instituto de Emprego e Formação Profissional
do Pinhal Interior Norte à SCM de Góis no Dia Europeu do
Empregador
No passado dia 7 de novembro, o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) do Pinhal Interior Norte, em parceria com o Município de Góis, através do Gabinete de Inserção
Profissional, visitou a nossa Instituição, no sentido de comemorar
o Dia Europeu do Empregador.
O Sr. José Serra, Provedor, juntamente, com as técnicas da
Santa Casa da Misericórdia de Góis, receberam a Dr.ª Adília
Farinha, Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, Dr.ª Cristina Castanheira, Dr.ª
Carla Ramos, Técnicas superiores do IEFP do departamento de
Arganil e a Dr.ª Raquel Mendes, Técnica Superior do Gabinete
de Integração Profissional (GIP) do Município de Góis, no Lar
de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Durante a visita ocorreu uma reunião de trabalho, na qual
foram analisados alguns assuntos, nomeadamente, as áreas
de formação a ministrar junto dos nossos colaboradores, bem
como, outros inerentes aos colaboradores que integram as várias medidas de emprego (CEI, CEI+ e estágios profissionais).
Esta simbólica cerimónia de comemoração do Dia Europeu
do Empregador culminou com o proferir de algumas palavras,
por parte do Sr. José Serra, Provedor e pela Dr.ª Adília Farinha, Diretora do IEFP do Pinhal Interior Norte, dirigidas aos 12
beneficiários das Medidas de Emprego que integram a nossa
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Instituição
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a presença dos representantes do Centro de Emprego
e Formação Profissional – Serviço de Emprego e Formação
Profissional de Arganil.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
Durante o mês de outubro, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis integrou mais dois colaboradoras, no âmbito das medidas
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional. A
Sr.ª Helena Amália dos Santos Rodrigues Ferreira, residente
no Inviando, Freguesia de Vila Nova do Ceira e o Sr. Augusto

Manuel Caiado Mourão, residente na Vila de Góis, ambos a
exercer funções no Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila
Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e pessoais.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
Elas mordem e vão morrer
Quantos vezes o passado
De momento é recordado
Do que é bom ou não presta
O bailarico vivido
E algum que era perdido
Por não poder ir à festa
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SCM de Góis promove integração profissional
Nem sempre havia cresta
Da colmeia o que resta
Temos que deixar ficar
No inferno tem de haver
Para a colmeia sobreviver
Ou morrerá sem manjar
Para com elas lidar
E problemas não ter
Máscara se deve usar
Elas mordem e vão morrer
LAR, VNC, 2 de novembro 2018
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis
pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das
crianças que dele beneficiam.
Criança- Luana Patrícia Barata Fernandes
Idade – 7 anos
Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.
Porque?
“Porque fazemos muitas coisas diferentes e divertidas”.

Entrevista à menina do CATL - Luana Fernandes
Quais as atividades que mais gostas de participar na Sala
do CATL?
“Gosto muito dos ateliers de pinturas”.
“Adoro jogar ao Mikado”.
Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Cor de Rosa
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Pizza
Programa/Canal de televisão preferido: Patrulha Pata
Animal preferido: Cão
O que queres ser quando cresceres?
“Professora”.
Quais são os teus objetivos para este ano letivo?
“Quero passar de ano”.
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 novembro de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, a um
residente em Vila Nova do Ceira, salvaguardando o anonimato

Sr.ª Dália Pires celebrou 93 Primaveras
da pessoa ofertante, que presenteou a nossa Instituição com
um donativo de 200€ (duzentos euros).
A Mesa agradece, igualmente, salvaguardando o anonimato da
pessoa ofertante, pela entrega de 3 dúzias de ovos, residente
na Freguesia de Góis.
O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final 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: a Sr.ª Dália
Martins Pires, nascida a 30 de outubro de 1925, celebrou 93
anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

IRMANDADE DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE GÓIS
CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA GERAL DA IRMANDADE DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS
27 DE NOVEMBRO DE 2018

No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea c), dos
Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, convoco a Assembleia Geral, para uma
reunião ordinária, no dia 27 de Novembro de 2018,
pelas 16:30 horas, na Sede da Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia de Góis (Igreja da Misericórdia),
no Largo do Pombal, Vila de Góis, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Discussão e votação do Plano de Actividades e
Orçamento Previsional para o Ano de 2019, bem como,
Parecer do Conselho Fiscal;
2. Proposta de Alienação (venda), do Prédio em
Prop. Total, inscrito na matriz predial urbana da união
de freguesias de Cadafaz e Colmeal e Concelho de
Góis sob o artigo nº 1282, sito no lugar de Cabreira;
3. Proposta de Alienação (venda), Casa de habitação,
inscrito na matriz predial urbana de Góis e Concelho
de Góis sob o artigo nº 540, sito no lugar do Bordeiro;
4. Proposta de Alienação (venda), Casa de arrecadação, inscrito na matriz predial urbana de Góis e
Concelho de Góis sob o artigo nº 550, sito no lugar
do Bordeiro;
5. Outros assuntos de interesse para a Instituição;
A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver
presente mais de metade dos associados com direito
a voto, ou uma meia hora depois, (17:00 horas) com
qualquer número de presentes (Art.º 24 ponto n.º1
dos Estatutos).
Góis, 08 de Novembro de 2018
A Presidente da Assembleia Geral
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

