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Secretária de Estado Para a Cidadania e 
Igualdade, Dra Rosa Monteiro, Visitou o
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis

continua pág. 13

Com o intuito de conhecer o 
trabalho realizado por esta 

instituição, a Secretária de Estado 
para a Cidadania e a Igualdade, 
Dra Rosa Monteiro, visitou o Lar 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis em Vila Nova do Ceira, 
no passado dia 11 de Janeiro. 

Esta visita iniciou-se com o 
descerrar de uma placa que as-
sinala a sua visita, seguindo-se 
a atuação do Coro de Utentes 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis.

José Serra, Provedor da Santa 
Casa, iniciou a sua intervenção, 
agradecendo a presença de todos 
e mencionando ser “uma grande 
honra receber a visita da Sra. 
Secretária de Estado”. Continuou 
mencionando que “a misericórdia 
fez 520 anos o ano passado e 
que é uma instituição que está 
aqui para trabalhar no futuro 
com todos os goienses e com 
a população em geral”. 

Para José Serra “seria uma 
boa altura para pedir, mas não 
é isso que vou fazer, os pedidos 
serão feitos na hora e local certo 
e o que faço é simplesmente 
agradecer a todos os presentes 
e em particular à Sra Secretária 
de Estado, por terem vindo a 
esta instituição”.

Seguiu-se a intervenção da Sra 
Presidente da Câmara Municipal 
de Góis e também Presidente 
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Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade,
Dra Rosa Monteiro, visitou o Lar da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis

da Assembleia Geral da 
Misericórdia, Dra Maria de 
Lurdes Castanheira, que 
após cumprimentar caloro-
samente os presentes refe-
riu que “este dia vai marcar 
a história da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, 
pois ter aqui presente um 
membro do governo, não é 
todos os dias que vivemos 
momentos destes, que são 
momentos de festa, de 
encontros e de convívio”.

Após enaltecer o traba-
lho desenvolvido por esta 
instituição, quis transmitir à 
Sra. Secretária de Estado 
que “haja responsabilidade 
de todos os nossos mem-
bros do governo, que de 
facto nunca hesitem entre 
aquilo que deve ser e tão 
proclamada a coesão social 
e territorial”. Continuou di-
zendo que “não pode con-
tinuar a haver dicotomias 
entre o litoral e o interior”, 
confessando mesmo sen-
tir essa “marginalização”. 
Reconheceu, todavia, que 
“hoje há uma nova perce-
ção e preocupação com os 
territórios de baixa densida-
de, mas para a Presidente 
de Câmara, “não podemos 
continuar a admitir e a 
permitir um tratamento de 
segunda, porque queremos 
sim ser reconhecidos como 
um concelho do território 
nacional”. 

Depois de enaltecer as 
parcerias entre as diver-
sas instituições públicas 
e privadas, Lurdes Casta-
nheira, louvou o papel que 
os diretores desenvolvem, 
nesta instituição e que “tem 
o maior respeito e consi-
deração por estas institui-
ções, que praticam o bem 
todos os dias, que prestam 
um serviço de qualidade, 
seja aos idosos, seja às 

crianças, seja ao jovens”, 
realçou que “temos aqui 
um dos melhores exemplos 
do concelho de Góis”, dei-
xando os parabéns ao Sr. 
Provedor, ao Vice-Provedor, 
a toda a direção e às co-
laboradoras. 

Terminou dirigindo-se à 
Sra. Secretária de Estado 
dizendo-lhe que “conte 
connosco, naquilo em que 
Góis, pode ser útil para de-
senvolver ainda mais cida-
dania e desenvolver ainda 
mais aquilo que deve ser 
efetivamente a igualdade 
de género, porque estamos 
longe, mas vamos no bom 
caminho”.

Para culminar o mo-
mento de intervenções, 
Rosa Monteiro, que após 
cumprimentar todos os pre-
sentes declarou ser “com 
muito gosto que estou aqui 
hoje, que fiz este périplo, 
por esta tão querida serra, 
tantas vezes esquecida, é 
verdade!”. 

Reconheceu a impor-
tância desta instituição e 
considera notável, pelo 
“contributo decisivo para 
a promoção de políticas 
sociais, de integração, de 
inclusão e coesão e bem-
-estar de quem necessita”.

Agradeceu a todos os 
trabalhadores e voluntárias, 
pelo importante papel que 
têm nesta instituição, “sem 
esta massa de pessoas 
que colabora, que dá o 
seu trabalho e o seu afeto, 
neste tipo de serviço, que é 
tão importante, certamente 
a vida destes utentes seria 
muito mais difícil do que 
realmente é”. 

Rosa Monteiro pretende 
que “sejamos uma socie-
dade onde ninguém fique 
para traz e onde não es-
queçamos a diversidade 

de pessoas”, enalteceu 
o trabalho “exemplar das 
Santas Casas e o papel 
importante que estas insti-
tuições têm no nosso país, 
mais propriamente nesta 
região”. 

Rosa Monteiro, trans-
mitiu que “conhece bem 
aquilo que são os desa-
fios, que esta região, tem 
pela frente, mas que este 
governo, tem a preocupa-
ção permanente em olhar 
para todos as pessoas na 
sua diversidade, naquilo 
que é a promoção da 
coesão social e territorial”. 
Reconheceu que “existe 
preconceito relativamente 
aquilo que é uma visão 
negativa e muito fatalista 
do interior, que nada lá 
existe, nada lá acontece 
e é preciso vir ver que 
existem pessoas com uma 
competência extrema, que 
há instituições fantásticas, 
que não tem comparação 
na sua qualidade, no seu 
grau de eficácia e eficiência 
com outras regiões e que 
são mais beneficiadas em 
serviços e recursos”. 

Terminou reforçando, 
Rosa Monteiro que “a 
nossa óptica é de não 
deixar ninguém para trás 
e, portanto, uma óptica de 
trabalho permanente em ar-
ticulação, em parceria, pois 
precisamos de manter vivos 
os valores de solidariedade 
humana”.

Como forma de agra-
decimento pela sua visita, 
foi oferecido à Dr.ª Rosa 
Monteiro um ramo de flores 
e algumas lembranças da 
Instituição.

Seguiu-se uma visita 
pelas Instalações do Lar 
de Idosos, culminando com 
um beberete para todos os 
presentes. 

continuação da pág. 1
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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua na pág. 17

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade visita 
Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Góis

No passado dia 11 de janeiro, a Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro, 
Excelentíssima Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade visitou as instalações do Lar de Idosos da Santa Casa 
Misericórdia de Góis, depois de ter realizado também uma visita 
à SCM da Pampilhosa da Serra. 

O Sr. José Serra, Provedor, outros dirigentes, colaboradores e 
utentes das várias respostas sociais da SCM de Góis receberam 
os convidados por volta das 15h no Lar de Idosos, em Vila Nova 
do Ceira. Honraram-nos com a sua presença a Dr.ª Maria Lurdes 
de Oliveira Castanheira, na dupla qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Góis e Presidente da Assembleia Geral 
da SCM de Góis, a Dr.ª Maria do Céu Alves, Presidente da 
Assembleia Municipal de Góis, o Eng.º Ramiro Miranda, Diretor 
do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra, a Dr.ª Adília 
Farinha, Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional  
do Pinhal Interior Norte, o Dr. Paulo Gravato, Vogal do Secre-
tariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) 
e Provedor da SCM de Vagos, Dr. António Sérgio, na sua dupla 
qualidade de Secretário do Secretariado Regional de Coimbra 
da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e Provedor da 
SCM da Pampilhosa da Serra, Prof. José Coimbra, Provedor 
da SCM de Arganil, Sr. João da Franca, Provedor da SCM da 
Lousã, Sr. Manuel Lobo dos Santos, Provedor da SCM de Vila 
Nova de Poiares e a Dr.ª Clara Mendes em representação da 
SCM de Buarcos. 

A esta visita associaram-se também os representantes de 
Autarquias e Entidades Locais, nomeadamente, Presidentes 
da Junta de Freguesia de Góis, Vila Nova do Ceira e União 
de Freguesias do Cadafaz e Colmeal, Comandante do Posto 
Territorial da Guarda Nacional Republicana e dois militares do 
departamento Territorial da Lousã, Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Góis, representante do Agrupamento de Escolas 
da Góis, representante da Cooperativa Social e Agro-Florestal de 
Vila Nova do Ceira, representante do Centro Social Rocha Barros. 

Esta cerimónia iniciou-se com descerrar de uma placa, cujo 
objetivo era marcar a visita da Secretária de Estado à nossa 
Instituição. Para assinalar a sua visita, o Coro de utentes da 
SCM de Góis protagonizou um momento musical, dinamizado 
pela nossa voluntária, Sr.ª Carla Silva, e em seguida decorreram 
algumas intervenções. 

No seu discurso, o Sr. Provedor da SCM de Góis agradeceu a 
presença de todos e congratulou-se particularmente com a visita 
da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, dizendo 
« é importante dar a conhecer que a nossa Misericórdia, que 
fez 520 anos o ano passado, é uma Instituição que está aqui 
para trabalhar para o futuro, com todos os utentes, goienses e 
população em geral». 

A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente do Município 
de Góis e Presidente da AG usou da palavra para agradecer ao 
Sr. Provedor da SCMG e elogiar todo o trabalho desenvolvido e 
regozijou-se pela presença da Secretário de Estado no concelho 
de Góis. 

A Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade enalteceu a SCM de Góis como sendo 
uma Instituição notável pelo seu contributo para a coesão e 
bem-estar dos que mais precisam, mais expressou «Esta é uma 
casa onde se cuida não só do bem estar físico das pessoas, 
mas também dos afetos». 

Como forma de agradecimento os utentes de ERPI Sr.ª Maria 
Augusta Garcia (Mariazinha) e o Sr. Ernesto Rosa ofereceram 
um ramo de flores e algumas lembranças da nossa Instituição 
secular à Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro. Seguiu-se uma visita pelas 
Instalações do Lar de Idosos, culminando este dia com um 

beberete entre todos os presentes. 
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 

Provedor agradece, reconhecidamente, a todos que se associaram 
a esta cerimónia.

O nosso muito obrigada!

Formação em Primeiros Socorros na SCM de Góis 
No passado dia 17 de janeiro iniciou na Santa Casa da Mise-

ricórdia de Góis um Curso de Formação em Primeiros Socorros, 
dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares – ADIP.

A formação será dinamizada pelo bombeiro Renato Lopes, terá 
a carga horária de 25 horas e decorrerá na Sala de Formação/
Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos, em Vila Nova do 
Ceira, com a participação de 20 colaboradoras da nossa Instituição. 
Na sessão de abertura a coordenadora do Centro Qualifica da 
ADIP, Dr.ª Sara Pinheiro fez questão de estar presente, explicou 
todo o processo e desejou uma boa formação a todos os for-
mandos. O Sr. José Serra, Provedor e do Arq. Ricardo Ventura, 
Vice-Provedor fizeram também questão de estar presentes na 
primeira sessão, como em participar na mesma. 

Durante a formação serão abordados os seguintes temas: 
Comportamentos perante o sinistrado; feridas, fraturas, acidentes 
respiratórios, acidentes digestivos, acidentes pelos agentes físicos, 
envelhecimento; acidentes inerentes à profissão; socorrismo e 
realidade; prevenção de acidentes e doenças profissionais; revisão 
de atuação em diferentes casos. 

No final da ação os/as formando/as deverão ser capazes de 
identificar os diferentes tipos de acidentes, reconhecer o serviço 
nacional de proteção civil e reconhecer a importância da prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José 
Serra, Provedor congratula-se por continuar a apostar na formação 
e a dotar os seus colaboradores de melhores competências para 
a sua prática profissional.

Atividades de animação na SCM de Góis – Atelier Jogos 
de Mesa 

Durante a semana e a fim de ocupar o tempo livre dos nossos 

utentes, a Santa Casa da Misericórdia de Góis realiza vários 
atelieres de Jogos de Mesa, onde os utentes jogam ao dominó, 
às cartas, ao bingo, entre outros.

 Os Jogos de Mesa são um clássico dos jogos lúdicos, 
esta é uma atividade que promove a interação social e que permite 
a criação de novas amizades, trabalhando a agilidade, capacidade 

de perceção e tempo de reação. A partir de uma determinada 
idade, a qualidade de armazenamento de novas informações 
começa a ser menor, no entanto, este processo natural pode ser 
retardado com a prática destes jogos que estimulem a memória.

 Com a dinamização destes Ateliers pretendemos que os nos-

Momento do descerramento da placa que assinala 
a visita da Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade ao Lar de Idosos da SCM de Góis

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade na visita ao Lar de Idosos da SCM de Góis

Atuação do “Coro da Misericórdia” na visita da Se-
cretária de Estado

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis usou da 
palavra para agradecer a visita da Secretária de Estado 
Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro

Intervenção da Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira,  
Presidente do Município de Góis e Presidente da As-
sembleia Geral da SCMG 

Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro, Secretária de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade no uso da palavra durante 
a sua visita à SCM de Góis

Utentes de ERPI Sr.ª M.ª Augusta Garcia e Sr. Ernesto 
Rosa na entrega de algumas lembranças à Secretária de 
Estado - Prof.ª Dr.ª Rosa Monteiro

Visita da Secretária de Estado às instalações do Lar 
de Idosos, em Vila Nova do Ceira

Sessão de Abertura da Acção de Formação de Primeiros 
Socorros na SCM de Góis
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sos utentes estimulem as suas funções cognitivas e promovam 
o convívio social entre eles.

 
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:

Agradeceu e Zarpou 

Teorias são aos milhões
Muitas sem confirmações 
Mais tarde são revogadas
Com outras dizem provar
Agora ser para registar
Medidas foram tomadas

Só que bitolas usadas
Não estão elas comprovadas
No espaço existente
Do infinito pequeno
Falta conhecer terreno
Com muito ingrediente

No grande infinitamente
Afirmam ser diferente 
Sem elementos de prova
Einstein demostrou 
Por toda a terra suou 
Há sempre algo que sobra
Espertalhona arrumou 
Ela não releva a soba 
Agradeceu e zarpou  

21 de janeiro 2019
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, quinzenalmente, apresen-
taremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes. 

Utente: José Francisco Nunes
Naturalidade: Caldas da Rainha (residente no Esporão – Fre-

guesia de Góis)
Idade: 72 anos
Resposta Social: Centro de Dia

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou aqui há pouco tempo… venho aqui passar o dia”. 
“Estava sozinho não me sentia bem e aqui sempre tenho 

companhia”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, em algumas”.
“Fui pela primeira vez à eucaristia na semana passada e 

gostei muito”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e co-
laboradoras?

“Muito bem”.
“Tenho aqui muitas pessoas conhecidas”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus sete filhos”.
“O tempo em que estive em serviço militar na Guiné, tenho 

saudades desses tempos”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a jogar futebol e voltar a viver com a minha esposa 

(M.ª de Jesus) na nossa casa”. 

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 segunda 
de janeiro de 2019.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. José 

Francisco, residente em Vila Nova do Ceira a oferta de 13,600 
Kg de chuchus.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena 
do mês de janeiro, 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 Ana Maria 
Jesus Antunes, nascida a 12 de janeiro de 1953, celebrou 66 
anos de idade; Sr.ª Adelaide de Oliveira Sousa, nascida a 18 de 
janeiro de 1938, celebrou 81 anos de idade; Sr.ª Celina de Jesus 
Figueiredo, nascida a 23 de janeiro de 1929, celebrou 90 anos 
de idade; Sr. Ernesto Antunes Rosa, nascido a 27 de janeiro de 
1934, celebrou 85 anos de idade. 

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 mais sentidas 
condolências aos familiares da Sr.ª Maria da Encarnação Alves 

(90 anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de janeiro 
2019. A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 11 de abril de 2018.

A Mesa Administrativa 

Sr. Provedor, Vice - Provedor e Colaboradoras da SCM 
de Góis na Formação em Primeiros Socorros 

Atelier de Jogos de Mesa no Lar de Idosos da SCM 
de Góis

Entrevista ao utente Sr. José Francisco Nunes

Celebração do 66.º Aniversário da Sr.ª Ana Antunes

Sr.ª Adelaide Sousa celebrou 81 anos de idade, acom-
panhada pelo seu filho e utentes

 Sr.ª Celina Figueiredo festejou 90 anos de idade, 
acompanhada pelo seu marido e utentes

Sr. Ernesto Rosa completou 85 anos de idade 


