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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis

Reunião de Assembleia Geral da SCM de Góis
No passado dia 27 de março, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis reuniu em Assembleia Geral, ordinária, na Sede da
SCM de Góis, na Sala da Provedoria, tendo como pontos da
Ordem de trabalhos a discussão e votação do Relatório de
Atividades e Contas de Gerência do ano 2017 e a alienação
de património.
Devido à ausência justificada da Presidente da Assembleia
Geral, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, presidiu a mesa a
Dr.ª Andreia Vidal, Vice-Presidente. Deu inicio à reunião a Presidente de mesa que saudou todos os presentes, dirigindo um
cumprimento especial aos irmãos que com ela compunham a
Mesa da Assembleia Geral, nomeadamente, o Sr. José Serra,
Provedor da Santa Casa, o Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor,
a D. Emília Vidal, Presidente do Conselho Fiscal, a D. Lucinda
Rosa, Secretária da Assembleia Geral, a Dr.ª Sandra David,
Diretora Técnica e a Dr.ª Carina Roseiro, Técnica Oficial de
Contas da Instituição.
A reunião prosseguiu com o Sr. José Serra, Provedor da SCM
de Góis a apresentar o Relatório de Atividades do ano 2017,
do qual descreveu, sucintamente, as ações realizadas pela SCM
de Góis, durante o ano transato, através das diversas valências
que esta Santa Casa dinamiza, com especial destaque para o
Lar de Idosos (ERPI), Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Centro
de Atividades de Tempos Livres (CATL) em Vila Nova do Ceira
e Centro de Dia e Apoio Domiciliário da Cabreira.
O Sr. José Serra salientou que no corrente ano se assinala
a comemoração dos 520 anos da SCM de Góis, cujo programa
já se encontra pré-definido e prevê, a 25 de maio a visita de
Sua Excelência Reverendíssima, D. Virgílio Antunes, Bispo de
Coimbra às nossas Instalações em Vila Nova do Ceira, onde
decorrerá também um Lanche Convívio, bem como a celebração
de Eucaristia na Capela da Misericórdia em Góis, apelou desta
forma à participação de todos nesta primeira iniciativa comemorativa dos 520 anos. Referiu, igualmente, que a 5 de outubro
terá lugar uma iniciativa de âmbito mais cultural na Casa da
Cultura de Góis, estando a mesma a ser preparada.
Salientou, ainda, que o ex-Hospital Rosa Maria continua a ser
uma preocupação da Mesa Administrativa, bem como o edifício
da Extensão de Saúde de Vila Nova do Ceira, sem esquecer o
antigo Hospital Monteiro Bastos, que se está a degradar cada
vez mais, mas relativamente a este assunto adiantou aos irmãos
presentes que poderá haver a possibilidade de, através de um
contrato de comodato entre a nossa Instituição e uma empresa
que se mostrou interessada em poder vir a fazer obras no bonito
edifício para ali instalar uma unidade de saúde ou hoteleira.
A Presidente da Mesa de Assembleia concluiu agradecendo
a presença de todos e felicitou a Mesa Administrativa e todas
as colaboradoras pela sua dedicação e empenho.
Levados à votação o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano 2017, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer
de toda a Mesa Administrativa da SCM de Góis, a Assembleia
aprovou todos os documentos por unanimidade.

“Em movimento com as Instituições Parceiras”
No âmbito da ação “Em movimento com as Instituições Parceiras”, a Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu, no
passado dia 29 de março, um Encontro Interinstitucional com o
Executivo da Junta de Freguesia de Góis.
Neste Encontro Interinstitucional, marcaram presença, da
Junta, a Dr.ª Ana Paula Gonçalves, Presidente, o Sr. António
Soares, Secretário, o Sr. António Mourão, Tesoureiro e, ainda,
o Arq. Ricardo Ventura, na dupla qualidade de Presidente da
Assembleia de Freguesia e Vice-Provedor da SCMG.
O Sr. José Serra, Provedor, acompanhado pelo Sr. António
Lopes, Tesoureiro e pela Dr.ª Sandra David, Diretora Técnica
receberam os representantes da Junta de Freguesia de Góis,
nas sua Sede, em Góis e, posteriormente, no Lar de Idosos,
em Vila Nova do Ceira.
No Lar de Idosos, o Sr. José Serra e o Sr. António Lopes
mostraram as instalações ao Executivo da Junta de Freguesia de
Góis, no sentido de dar a conhecer quem é a SCM de Góis,
o que faz, a quem presta serviços e quais os valores que
rege.
Para assinalar este encontro a Freguesia de Góis ofereceu um
esterilizador, que segundo a nossa Enfermeira Tânia Ângelo “A
limpeza e desinfeção das superfícies dos ambientes (incluindo
materiais e equipamentos) para além de proporcionarem bemestar e conforto aos utentes e aos profissionais são imprescindíveis para o controle de infeção e proteção do meio ambiente.
No entanto, alguns materiais carecem de esterilização ou uso
de correspondentes descartáveis (não sendo seguro apenas a
sua limpeza e desinfecção)”.
Neste sendo, o equipamento oferecido pela Junta de freguesia de Góis veio assumir uma mais valia para a instituição,
permitindo eliminar de forma total e segura os microorganismos
de materiais metálicos a utilizar pela equipa Clínica da nossa
Instituição, composta pelo Dr. Manuel Gama e os enfermeiros,
Tânia Ângelo, Sónia Marins e David Coelho.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, o generoso
contributo ao Executivo da Junta de Freguesia de Góis.
Comemoração do Dia Mundial da Saúde no Lar da SCM
de Góis
O Dia Mundial da Saúde é celebrado a 7 de abril e a Santa
Casa da Misericórdia de Góis, no passado dia 6 e 9 abril,
assinalou esta efeméride, no Lar de Idosos da nossa Instituição, em Vila Nova do Ceira com a dinamização de algumas
atividades.
Alguns dos nossos utentes de Lar, Centro de Dia e SAD,
tiveram a oportunidade de realizar vários exercícios de equilíbrio,
coordenação, reforço muscular e estimulação cerebral, no ginásio
da Fisioterapia e sala-de-estar dos utentes e sob orientação das
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Fisioterapeutas da SCMG dinamizaram várias atividades físicas no Dia Mundial da Saúde

Dia Mundial da Saúde assinalado no Lar de Idosos
da SCM de Góis
nossas fisioterapeutas, Dr.ª Adriana Pinto e Dr.ª Carolina Oliveira.
Para assinalar esta data, a Enfermeira Sónia Martins mediu as
tensões arteriais, assim como, avaliou o Índice de Massa Corporal
de alguns dos utentes que participaram, aproveitando a ocasião
para sensibiliza-los para a importância de uma alimentação e
de um estilo de vida saudável.
Com a comemoração desta efeméride, a SCM de Góis teve
como principal objectivo sensibilizar a nossa população – alvo
para adotar estilos de vida saudáveis e ativos.
CATL da SCM de Góis - Férias da Páscoa 2018
As crianças inscritas no CATL - Centro de Atividades de
Tempos Livres - Férias da Páscoa 2018, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis da SCM de Góis tiveram a
oportunidade de usufruírem de umas férias ativas e divertidas,
onde o principal objetivo foi, sem dúvida, enriquecer as férias
escolares com atividades lúdico-recreativas que permitiram às
nossas crianças brincar, partilhar e conviver!
As crianças do CATL da nossa Instituição tiveram a oportunidade de participar em inúmeras atividades, algumas internas,
outras promovidas pelo Município de Góis, destacando: os
Atelieres intergeracionais; os Jogos desportivos; a Sessão de
cinema – “Patrulha de Gnomos - Pequenos mas Endiabrados”;
os Atelieres de culinária; a Visita à Aigra Nova – Atelier da
Broa; atelier de culinária; a Visita aos Bombeiros Voluntários de
Góis; a Visita à Cúpula Astronómica e ao Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis pelas várias atividades promovidas, nas quais as nossas crianças participaram, assim como,
a cedência de transporte.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:

Enfermeira Sónia Martins avaliou o Índice de Massa
Corporal aos utentes da SCM de Góis no dia Mundial
da Saúde
O modo como se tece
O poeta é um louco
Quanto diz que valor tem
Expõe tanto em tão pouco
Poucos o entendem bem
Para que não vá mais além
Melhor é não ligar meia
Porque se alguém o detêm
Mete mais algum na teia
Tão só deixa a ideia
Das verdades que conhece
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Crianças do CATL da SCM de Góis na visita aos Bombeiros Voluntários de Góis

Atelier de Culinária nas Férias da Páscoa

Entrevista à utente Sr.ª M.ª Dionilde Moreira

A prosa seria feia
Para quem tanto merece
Tantas vezes acontece
Caminho esta custeado
E segui-lo apetece
Até ao fim desejado
Deixar bem escarrapachado
O modo como se tece
LAR, VNC, 29 de março 2018
Ernesto Rosa
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um
pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI,
Centros de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos
da vida dos utentes.
Utente: Maria Dionilde Moreira
Naturalidade: Prilhão (Concelho da Lousã)
Idade: 87 anos
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou cá desde o dia 9 de fevereiro deste ano”.
“Vim para cá por ter caído e precisava de ajuda”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim e gosto muito”.
“Participo em quase todas as atividades, só não participo
quando não posso mesmo”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Muito bom, senti-me acolhida”
Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O meu casamento com o meu saudoso marido, José Matins,
no dia 1 de setembro de 1956”.
“O nascimento dos meus queridos filhos (José Manuel, Maria

CATL da SCM de Góis na Visita à Cúpula Astronómica
da Universidade de Coimbra
Celina, António Jorge, Luís Paulo) e netos”.
“Ter tirado o curso de Bordados e Costura”.
O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Ir a Fátima a pé”.
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 primeira
quinzena de abril de 2018.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr.
Carlos Carneiro, residente na Várzea Grande, Freguesia de Vila
Nova do Ceira a oferta de 44,260 Kg de laranjas.
O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

Sr.ª Fernanda Brito celebrou 90 Primaveras
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira
quinzena do mês de abril, 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
Fernanda da Conceição Brito, nascida a 9 de abril de 1928,
celebrou 90 anos.
Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas
condolências à família da Sr.ª Ermelinda da Nazaré Carvalho,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de abril.
A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, desde o
dia 15 de setembro de 2015.
Visite-nos em: www.scmgois.pt / www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

