O VARZEENSE
15 de abril de 2019

20

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 proposta de alteração dos Estatutos da SCM de
Góis, a discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas
de Gerência do ano 2018.
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, o Sr. António
Dias Santos, Secretário do Conselho Fiscal, a D. Lucinda Rosa,
Secretária da Assembleia Geral e a Dr.ª Sandra David, Diretora
Técnica da Instituição.
A reunião prosseguiu com o Sr. José Serra, Provedor da SCM
de Góis a apresentar o Relatório de Atividades do ano 2018, do
qual descreveu, sucintamente, as ações realizadas pela nossa
Instituição, durante o ano transato, a das suas diversas estruturas
e respostas sociais. Relembrou os presentes das Comemorações
dos 520 anos da SCM de Góis, celebrados no ano de 2018,
e que, pese embora o facto de terem decorrido ao longo de
todo o ano tiveram o seu ponto alto no dia 25 de Maio, com
a Visita/Convívio às Instalações da Estrutura Residencial de
Pessoas Idosas — ERPI, em Vila Nova do Ceira, bem como
com a celebração de Eucaristia na Capela da Misericórdia em
Góis, tendo esta iniciativa contando com a presença de Entidades locais e regionais, nomeadamente da Câmara Municipal de
Góis, Assembleia Municipal de Góis, Juntas de Freguesia do
Concelho e União das Misericórdias Portuguesas, cujo Secretariado Nacional se fez representar pelo Sr. Dr. Paulo Gravato,
bem como de todos os nossos principais parceiros. Procurou-se
com esta iniciativa “abrir as portas” desta centenária Instituição
à Comunidade Local e Regional, mostrando a excelência do
trabalho que esta Santa Casa desenvolve. Salientou igualmente
o encerramento das Comemorações com a visita no dia 11 de
Janeiro de 2019, da Professora Doutora Rosa Monteiro, Secretária
de Estado para Cidadania e a Igualdade, que apesar de terem
ocorrido em Janeiro de 2019 e, por conseguinte, extravasarem
o período temporal deste relatório de atividades, é de extrema
importância referir que muito honrou esta Santa Casa e que foi,
de forma inequívoca, um importante reconhecimento ao trabalho
que desenvolvemos.
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 2018, 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.
Utentes da SCM de Góis na 23.º Feira do Livro 2019
No passado dia 29 de março, alguns dos utentes de Lar,
Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
marcaram presença na sessão de abertura da 23.ª Feira do Livro,
este ano sob o tema “Ler é o melhor Remédio”.
Os nossos utentes tiveram a oportunidade de assistir à sessão
de abertura da Feira e a um momento musical, dinamizado pela
Escola de Música da Associação e Recreativa de Góis.
No passado dia 2 de abril, alguns dos utentes de ERPI, Centro
de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis, marcaram
presença, novamente, na 23.ª Feira do Livro de Góis, no Salão
Multiusos, da Casa da Cultura de Góis.
Neste dia, os nossos utentes tiveram a oportunidade de visitar
a feira, assistiram, ainda, à apresentação do livro “Habitação na
Beira Serra do Passado e do Presente para o Futuro”, da autora
Dr.ª Lisete Matos.
A nossa população sénior gosta sempre muito de participar
neste tipo de atividades culturais.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis pelo convite e pela organização
desta notável iniciativa.
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 5 de abril, assinalou esta efeméride, no Lar de Idosos da nossa Instituição,
em Vila Nova do Ceira com a dinamização do atelier “A Mexer
e a Alongar, Saúde Vamos Ganhar”.
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 Centro
de Reabilitação Física e Bem-Estar Dr. José Cabeças e na sala-de-estar dos utentes, sob orientação das nossas fisioterapeutas,
Dr.ª Adriana Pinto, Dr.ª Joana Palaio e Psicóloga Clínica, Dr.ª
Fátima Rodrigues.
Com a comemoração desta efeméride, a SCM de Góis teve
como principal objetivo sensibilizar os nossos utentes para a sua
saúde e o seu bem-estar físico e psicológico.
SCM de Góis promove integração profissional
No passado dia 18 de março, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis integrou mais uma colaboradora, no âmbito das medidas
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI,
Célia Cristina Ferreira Barata, residente na Freguesia de Vila
Nova do Ceira. Esta trabalhadora vai exercer funções na ERPI
– Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis,
em Vila Nova do Ceira.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis reitera-lhes votos de
sucessos profissionais.
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Início do CATL da SCM de Góis - Férias da Páscoa 2019
O CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres - Férias da
Páscoa, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis,
entrou em funcionamento no passado dia 8 de abril e irá decorrer
na Sala de CATL instalada no edifício do Lar de Idosos, em Vila
Nova do Ceira, até ao dia 22 de abril.
As crianças inscritas no nosso CATL terão a oportunidade
de usufruír de umas férias da Páscoa ativas. Com a realização
das várias atividades calendarizadas para estas férias é nosso
objetivo fomentar o desenvolvimento das competências das nossas crianças, privilegiando assim a realização de diferentes tipos
de brincadeiras, experiências e aprendizagens que permitirão a
aquisição de muitas outras competências.
SCM de Góis apoia Povo de Moçambique
A Santa Casa da Misericórdia de Góis associou-se à campanha de angariação de bens para o Povo de Moçambique,
com a entrega de vários produtos não perecíveis, na Sede de
Freguesia de Góis.
Estamos solidários com a tragédia avassaladora que se vive
em Moçambique, no seguimento da passagem do ciclone Idai,
que deixou um rasto de destruição incalculável.
Segue o nosso exemplo e ajude também!
Poema escrito pelo nosso utente, Sr. Ernesto Rosa:
Continuam a convir
Exclusão é referida
Atração foi definida
O fragmento juntou
Lei da atração continua
Muito há que flutua
Diziam estrela mudou
Tecnologia avançou
E no espaço detetou
Infinitos fragmentos
O globo os atrai
Há uma chuva que cai
Raros pingos violentos

Atelier “ A Mexer e a Alongar, Saúde Vamos Ganhar”
dinamizado no Centro de Reabilitação Física e Bem-Estar
Dr. José Cabeças
Surgem muitos pensamentos
Fazem-se descobrimentos
Afirmam bem estudados
Mas logo vem a seguir
A prova para desmentir
Com os mais recentes dados
Os gastos são avultados
Continuam a convir
10 de abril 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, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Maria de Lurdes Duarte Alvarinhas
continua na pág. 21
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Utentes da SCM de Góis realizaram exercícios de estimulação cerebral no Dia Mundial da Saúde

Comemoração do Dia Mundial da Saúde assinalado
na SCMG
Naturalidade: Lisboa
Idade: 73 anos
Resposta Social: Centro de Dia
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vai fazer um ano que estou cá em Centro de Dia”.
“Recorri a este serviço para estar mais distraída”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Sim, em algumas”.
“Gosto muito de ir à missa, às sessões de fisioterapia e em
todas as atividades comemorativas que a Instituição promove”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“É muito bom”.
“Tenho cá muitas pessoas amigas”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento do meu filho e dos meus netos”.
“Os 37 anos de casamento com o meu marido”.
O que ainda gostaria de realizar ou ver realizado?
“Gostava de voltar a viver na minha terra natal”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim, sem dúvida”.
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 2019.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de 3
dúzias de ovos, residente na Freguesia de Góis.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de março,
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 Maria de
Jesus Ferreira, nascida a 27 de março de 1939, celebrou 80
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 do Sr.ª Aida Cruz Matos Fernandes
dos Santos (82 anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 6 de
abril 2019. A utente integrava a resposta social de SAD - Apoio
Domiciliário da SCM de Góis, desde o dia 2 de janeiro de 2017.
A mesa administrativa
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acompanhada por familiares, amigos e utentes

