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II Jantar Solidário do Conselho Regional
da Casa do Concelho de Góis
De iniciativa do Conselho Regional da Casa do Concelho de
Góis, realizou-se, no dia 29 de outubro de 2016, o II Jantar Solidário em Góis, este ano dedicado à Santa Casa da Misericórdia
de Góis, à qual se destinava a receita da noite. O programa
desta iniciativa contou, no Salão da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Góis, com um Jantar Solidário, seguido
de Noite Musical na Casa da Cultura de Góis com as atuações do
Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira, da Banda da
Filvar de Vila Nova do Ceira, da Banda Filarmónica da Associação
Educativa e Recreativa de Góis, finalizando a noite em apoteose
com a atuação conjunta das duas Bandas Filarmónicas.
O Jantar Solidário decorreu com a ampla participação de cerca
de 140 goienses, num ambiente de fraterno convívio entre todos
os presentes que, nesta hora, dedicaram o seu tempo ao apoio
a uma das Instituições mais acarinhadas por todos os goienses,
detentora de uma notoriedade no campo assistencial e social que
louva e engradece a imagem do Concelho de Góis, em prol do
bem estar de todos, com uma equipa dedicada e profissional, dirigida pelo Sr. Provedor, José Serra. A Santa Casa da Misericórdia
de Góis apresenta-se aos goienses como detentora da missão
“apoiar e prestar serviços de qualidade junto da comunidade,
infância, 3ª idade e saúde”, da visão “ser uma instituição mais
coesa e comunicativa, com visão de futuro e mais eficientes com
os nossos clientes” e dos valores “solidários na promoção de um
serviço que prioriza o apoio social à população mais vulnerável,
serem coesos, equalitários e empreendedores”.
Palavras de agradecimento foram proferidas pelo Sr. Provedor
José Serra, que agradeceu a presença solidária de todos para
com a instituição, o empenho do Conselho Regional da Casa
do Concelho de Góis nesta iniciativa, enfatizando a dedicação
dos 60 colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
responsáveis pela qualidade de serviço prestada aos utentes.
Também neste âmbito foram dirigidas algumas palavras aos
presentes pelo Presidente da Assembleia Municipal de Góis, Sr.
Jaime Garcia, que destacou o trabalho e as valências que a Santa
Casa da Misericórdia de Góis coloca no terreno, valorizando o trabalho assistencial prestado no concelho e a Presidente da Câmara
Municipal de Góis, Dra. Maria de Lurdes Castanheira enfatizou o
papel da Câmara Municipal no apoio a todas as instituições do
concelho em particular a um grande empregador como a Santa
Casa da Misericórdia de Góis. Termina manifestando a intenção
da Câmara Municipal de Góis ser sócia da Casa do Concelho
de Góis e declarando que Góis é um concelho solidário, fraterno
e de valores.
Agradecendo a presença de todos neste II Jantar Solidário
em Góis ouvimos o Presidente do Conselho Regional da Casa
do Concelho de Góis, Dr. Luís Martins que apelou a todos para
se constituírem sócios da Casa e o Presidente da Direção da
Casa do Concelho de Góis, Sr. José Dias Santos, sob o papel
da Casa do Concelho em Lisboa.
Após o Jantar seguiu-se a Noite Musical, com a presença de
cerca de 250 pessoas. Aos Grupos Musicais participantes nesta
noite foram entregues diplomas de presença e agradecimento
pela sua colaboração graciosa e pelas brilhantes atuações que
fizeram do final da noite, alegres e descontraídos momentos.
No encerramento da noite foi entregue ao Sr. José Serra,
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis, a receita da
noite, composta entre entradas e donativos por 845 Euros e 340
quilos de géneros alimentícios. De referir que algumas pessoas
que não puderam estar presentes manifestaram a intenção de
nas próximas semanas entregarem o seu donativo diretamente
na Santa Casa da Misericórdia.
Agradecimento
O Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis e a Direção
da Casa do Concelho de Góis agradecem publicamente a todos
os goienses que marcaram presença nesta iniciativa, a todas
as forças vivas presentes do Concelho de Góis, Comissões de
Melhoramentos, Ligas, Associações, Empresas, Juntas de Freguesia, Assembleia Municipal de Góis, Vereadores e Presidência
da Câmara de Góis.
Agradecemos, em particular, à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Góis pelo apoio a esta iniciativa na
cedência do salão, à Presidente da Câmara de Góis pela cedência
das instalações da Casa da Cultura de Góis e transporte dos
Grupos participantes na Noite Musical e aos técnicos de som e
palco pelo notável trabalho. A todos a nossa gratidão.
O Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis reitera a
sua vontade de, no próximo ano de 2017, realizar o III Jantar
Solidário, a favor de outra Instituição de Góis, para o qual deixamos desde já o nosso convite.
Muito obrigado a todos pelo incentivo, apoio e colaboração.
Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis
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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Jantar Solidário e Noite Musical Solidária a favor da SCM
de Góis
No passado dia 29 de outubro, decorreu o II Jantar Solidário
e Noite Musical Solidária promovidos pelo Concelho Regional da
Casa do Concelho de Góis, este ano a favor da Santa Casa
da Misericórdia de Góis.
Este Jantar Solidário teve lugar no Salão dos Bombeiros de
Góis e contou com a presença das Autarquias Locais, designadamente, o Município de Góis, na pessoa da Sr.ª Dr.ª Maria
de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade, de Presidente da
Câmara Municipal de Góis e Presidente da Assembleia Geral da
SCM de Góis, Dr. Mário Garcia, Vice-Presidente do Município, Dr.
José Rodrigues, Vereador, Sr.ª D. Helena Moniz, Vereadora, Sr.
Jaime Garcia, na dupla qualidade, de Presidente da Assembleia
Municipal e Presidente da Direcção dos Bombeiros Voluntários de
Góis, Sr. Graciano Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia
de Góis, Sr. António Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Nova do Ceira e o Sr. Carlos Jesus, Presidente da União
de Freguesias de Cadafaz e Colmeal.
Marcaram presença, também, diversos elementos que integram
os Órgãos Sociais da Casa do Concelho de Góis, entre os quais,
o Dr. Luís Martins, Presidente do Conselho Regional e o Sr. José
Dias Santos, Presidente da Direcção desta entidade.
Estiveram presentes, ainda, representantes de outras entidades,
nomeadamente, Dr. Miguel Ventura, Presidente da ADIBER, que
esteve também na sua qualidade de Presidente do Conselho
Fiscal da SCM de Góis, Enf.ª Isabel Afonso, em representação
do Centro de Saúde de Góis, Sr. Augusto Graça, na qualidade
de Tesoureiro do Centro Paroquial de Solidariedade Social da
Freguesia de Alvares, Dr.ª Cristina Martins, na sua qualidade
de Directora do Agrupamento de Escolas de Góis, Sr. Rui
Sampaio, Presidente da Direcção da AER de Góis, o Sr. João
Bruno Martins, Presidente da FILVAR – Filarmónica Varzeense,
bem como, representantes de diversas Associações, Comissões
de Melhoramentos do Concelho de Góis.
Da nossa Instituição marcaram presença vários colaboradores
e elementos dos Corpos Sociais da SCM de Góis. Da Mesa
Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor, Sr. Emília Vidal,
Vice-Provedora, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. António Lopes,
Tesoureiro, Sr. Felisberto Costa e o Sr. Alfredo Simões, Vogais.
Do Conselho Fiscal, estiveram presentes, a Sr.ª Lucinda Rosa,
1º Vogal e o Arq. Ricardo Ventura, 2º Vogal.
O momento dos discursos iniciou-se com a intervenção do
Sr. José Serra, Provedor, que agradeceu a presença de todos,
com um agradecimento especial à Casa do Concelho de Góis
pela iniciativa.
O Dr. Luís Martins começou por cumprimentar todos os
presentes e afirmou “hoje tal como amanhã é o lema que nos
move, fazemos de Góis um lugar para todos”. Usou, igualmente, da palavra o Sr. Jaime Garcia, que afirmou que ficou
muito feliz por ter sido este ano a SCM de Góis a escolha do
evento solidário, assim como, afirmou que foi uma honra para
os bombeiros receberem, este Jantar solidário.
O momento dedicado às intervenções terminou com palavras
da Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, que saudou calorosamente
todos os presentes e proferiu que é sempre uma honra participar
e colaborar neste tipo de iniciativas.
Após o Jantar, seguiu-se uma Noite Musical, no auditório da
Casa da Cultura de Góis, cuja entrada era a doação de géneros
alimentícios (lista em anexo) ou valor simbólico monetário, a
reverter a favor da nossa Instituição. Este espectáculo, dinamizado pelo Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira,
Filarmónica de Góis (A.E.R.G.), Filarmónica Varzeense (FILVAR),
culminou com a atuação conjunta das suas Filarmónicas.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do seu
Provedor, Sr. José Serra, expressa o seu sentido e reconhecido
agradecimento e enaltece o Município de Góis por todo o apoio
prestado, à Direcção dos Bombeiros de Góis, pela disponibilização do espaço onde decorreu o Jantar, ao Grupo de Violas e
Cantares de Vila Nova do Ceira, na pessoa da Sr.ª Clara Nunes,
à Filarmónica da Associação Educativa e Recreativa de Góis, na
pessoa do seu Presidente, Sr. Rui Sampaio, estendido ao seu
maestro Prof. Ismael Silva, à FILVAR - Filarmónica Varzeense,
na pessoa do Sr. João Bruno Martins, seu Presidente, alargado
ao seu maestro Prof. Nuno Alves que muito contribuíram para
o sucesso deste duplo Evento, este ano, a favor da SCM de
Góis.
A Mesa Administrativa agradece, especialmente, ao Conselho
Regional da Casa do Concelho de Góis a realização deste duplo
Evento, cujas receitas reverteram a favor de uma Instituição
Particular de Solidariedade Social de âmbito Regional, que presta
apoio diário a cerca de 2 centenas de utentes, entre crianças,
população idosa e famílias socialmente vulneráveis.
Na qualidade de Instituição Beneficiária das Iniciativas Solidárias supramencionadas, apraz à SCM de Góis partilhar que
foi angariada uma verba no total de 901,00€ (novecentos e um
euros), referente ao jantar e aos donativos.
O nosso muito Obrigado!
Dia de Hallowen/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 mais uma atividade Intergeracional, desta vez,
a fim de celebrar o Dia de Hallowen ou o Dia das Bruxas.
Ao longo de duas semanas, durante o Ateliê de Expressão
Plástica, as crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL de Vila Nova do Ceira elaboraram vários símbolos
alusivos ao Hallowen, nomeadamente, abóboras, chapéus de
bruxas, fantasmas, gatos pretos e morcegos, com o propósito
de decorar a rigor a Sala de Estar dos nossos utentes.
No dia da comemoração, alguns dos nossos utentes de Lar
e as crianças do CATL, vestidos a preceito, festejaram o Hallowen/Dia das Bruxas, onde foram partilhadas algumas histórias/
vivências e várias partidas. Foi um momento muito alegre e
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divertido, para ambas as gerações.
Esta atividade, para além, de ter proporcionado momentos
de diversão, teve como objetivo dar a conhecer uma tradição
que tem vindo a ganhar forma em Portugal, nos últimos anos,
pois “não é do seu tempo”. Por fim, foram distribuídas várias
guloseimas.
A Mesa Administrativa congratula-se por continuar a promover
este tipo de iniciativas, que tanto, agrada aos nossos queridos
utentes.
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 filhoses, confeccionadas pela colaboradora
da Instituição, Graça Ferreira, com o apoio das colaboradoras,
Liliana Garcia, Daniela Fernandes e Cristina Barata.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o trabalho das nossas colaboradoras que estiveram ao serviço neste
Certame, assim como, agradece 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.
Voluntariado na SCM de Góis
No passado dia 3 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis recebeu mais uma voluntária, a Sr.ª D. Clotilde Simões,
residente em Vila Nova do Ceira.
A Sr.ª D. Clotilde Simões irá desenvolver acções de voluntariado
todas as quintas feiras à tarde na ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas da SCM de Góis. A Voluntária irá efectuar
o acompanhamento de acordo com a necessidade dos nossos
utentes e também da Instituição, tais como, caminhadas ao
exterior, conversas informais e auxilio nas atividades lúdicas,
promovida pela Instituição.
Fazer a diferença na vida de alguém sem esperar algo em
troca, este é o papel de um voluntário que atua dedicando o
seu tempo e talento para causas de interesse social e comunitário.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a disponibilidade e o gesto solidário da Sr.ª Clotilde
Simões, contribuindo assim para minorar os períodos de isolamento e para o aumento da auto-estima e auto-confianças dos
nossos utentes.
SCM de Góis assina contratos de trabalho

SCM de Góis na Feira dos Santos, do Mel e da Castanha

Sr.ª Clotilde Simões, Voluntária no Lar de Idosos da
SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de
Góis regista com enorme agrado a contratação de mais duas
colaboradoras.
A primeira contratação é de uma Técnica, Dr.ª Fátima Rodrigues, que irá dar continuidade ao trabalho já praticado no Lar de
Idosos da SCM de Góis. É da responsabilidade desta Técnica, o
acompanhamento psicológico aos utentes, a planificação e organização das atividades de animação Sócio-Culturais do Lar e do
Centro de Atividades de Tempos Livres de Vila Nova do Ceira e
ainda, é da sua responsabilidade redigir, quinzenalmente, a nota
de imprensa da SCM de Góis, para este mesmo Jornal.
A segunda contratação trata-se da Sr. Vera Lúcia Martins, na
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Assinatura do contrato de trabalho à colaboradora,
Fátima Rodrigues
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SCM de Góis assina contrato de trabalho à colaboradora, Vera Martins

Assinatura do contrato de estágio – Dietética e
Nutrição

Integração profissional, no âmbito das medidas do
IEFP

SCM de Góis recebe Apoio da Junta de Freguesia
de Góis

Sr.ª Dália Pires festejou 91 primaveras, acompanhada
pelos seus familiares

categoria de Trabalhadora de Serviços Gerais. A referida colaboradora já tem experiência profissional, bem como conhece o
funcionamento da Instituição, porquanto desempenhou funções
no âmbito de um Contrato de Emprego e Inserção, através
do Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP, pelo
período compreendido entre 2 de novembro de 2015 e 1 de
novembro de 2016.
A SCM de Góis desempenha atualmente um importante papel na Economia Social deste Território, na medida em que se
apresenta como um importante pólo empregador, quer para o
Concelho de Góis, quer para os Concelhos Limítrofes, contribuindo, indubitavelmente, para o bem-estar e qualidade de vida
de inúmeras famílias.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais
e pessoais.

SCM de Góis recebe um Apoio da Junta de Freguesia
de Góis
A Junta de Freguesia de Góis atribuiu um donativo à Santa
Casa da Misericórdia de Góis, destinado a apoiar o seu funcionamento e manutenção, em particular das instalações situadas
na Vila de Góis. Este apoio financeiro contribui em muito para
a sustentabilidade da nossa Instituição.
A Mesa Administrativa da Santa Casa, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, o generoso
contributo ao Executivo da Junta de Freguesia de Góis, liderado
pelo Sr. Graciano Rodrigues.
Reiterados agradecimentos ao Executivo da Junta de Freguesia de Góis que tem ajudado a fomentar a felicidade dos
seus fregueses.

SCM de Góis promove integração profissional na área
de Nutrição
No passado dia 2 de novembro, ocorreu, na Santa Casa da
Misericórdia de Góis, a integração de mais uma profissional,
no âmbito das medidas de apoio do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, com licenciatura
em Dietética e Nutrição, Dr.ª Márcia Pinto, residente em Vila
Nova do Ceira.
O envelhecimento é um processo natural que se caracteriza por
modificações fisiológicas que influenciam a nutrição e alimentação
dos idosos, aumentando o risco de défices nutricionais. Nesta
etapa do ciclo de vida, um estado nutricional inadequado, que
se traduz maioritariamente na desnutrição, contribui de forma
significativa para a deterioração da capacidade física e para
o aumento da morbilidade e da mortalidade, condicionando o
bem-estar e qualidade de vida do idoso.
Assim, o trabalho da Técnica de Nutrição com os nossos utentes constitui uma importância especial que se reflete na saúde
e qualidade de vida dos utentes. O nutricionista é o profissional
de saúde que reúne competências que podem contribuir para a
melhoria da eficácia e qualidade dos serviços, nomeadamente,
em três áreas de intervenção: a área clínica, a restauração e
alimentação coletiva e a nutrição comunitária.
Na área da Nutrição Clínica pretende-se realizar a avaliação
do estado nutricional dos utentes e intervir nos casos que
se identifiquem necessários, prescrevendo planos alimentares
personalizados.
Na área da Restauração e alimentação coletiva, pretendese auxiliar na reformulação das ementas em vigor e elaborar
as respetivas fichas técnicas. O nutricionista deve assegurar
que as refeições servidas são adequadas do ponto de vista
nutricional e energético, de forma a satisfazer as necessidades
dos utentes.
Por fim, na área da nutrição comunitária, pretende-se realizar
ações de sensibilização subordinadas à temática da alimentação
saudável aos utentes, à população e aos colaboradores.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por
perseverar na promoção de emprego e por permanentemente
proporcionar oportunidades, aos jovens à procura de emprego e
provenientes do Concelho de Góis. O Sr. José Serra, Provedor,
em nome da Mesa Administrativa reitera-lhe votos de sucessos
profissionais e pessoais.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
No passado dia 2 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis integrou mais uma colaboradora, no âmbito das medidas
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+.
A Sr.ª Catarina Isabel Pereira Fernandes, a exercer funções no
Lar da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis reitera-lhes votos de
sucessos profissionais e pessoais.

Limpeza do terreno do Antigo Hospital Monteiro Bastos
No fim do mês de outubro foi efectuado uma limpeza do terreno
circundante ao edifício do antigo Hospital Monteiro Bastos, sito
no Caracol, Freguesia Vila Nova do Ceira, tornando o espaço
mais agradável e seguro.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis, pela execução da limpeza do terreno, facto
que em muito nos regozijou, considerando a inexistência de
trabalhadores e maquinarias para a referida manutenção do
espaço e não olvidando, naturalmente, a demonstração da importância atribuída, na Missão, Valores e Razão de existência
desta Instituição.
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 ou em bens materiais, durante a primeira
quinzena de novembro de 2016.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao Sr.
António Matos Carvalho, residente em Vila Nova do Ceira a
oferta de 8Kg de dióspiros.
O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta
Lista de Produtos recebidos durante a Noite Musical
Solidária
No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos
recebidos: 140 L de leite; 800 ml de leite com chocolate; 40Kg
de açúcar; 3Kg de açúcar amarelo; 83Kg de arroz; 43Kg de
esparguete; 21Kg massa cortada; 14Kg farinha; 73 pacotes
de bolachas; 7L de óleo; 3L + 250ml de azeite; 18 latas de
salsichas; 26 latas de atum; 3 latas de sardinha em tomate;
3 latas de verduras primavera; 1 caixa de nestum; 1 caixa de
cerelac; 1 caixa de puré de batata; 2 frascos + 1 lata de feijão
encarnado; 1 frasco + 3 latas de feijão-frade; 2 latas de grão;
2 latas de feijão manteiga; 1 lata feijão preto; 1Kg de feijão
catarino seco; 500g de feijão encarnado seco; 500g de feijão
branco seco; 2Kg de grão seco; 22Kg + 300g de feijão-frade
seco; 2Kg + 225g de massa para canja; 1Kg de sal; 250ml de
vinho tinto; 210g polpa do tomate; 750g café cevada; 1 frasco
de café Gold; 250g fruta cristalizada; 450g de marmelada; 200g
de pistachos; 530g de gelatina; 300g de mousse de chocolate;
3 caixas de cereais.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
do mês de novembro, 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

Aniversário do Sr. José Rodrigues, celebrou 82 anos
de idade
Martins Pires, nascida a 30 de outubro de 1925, celebrou 91
anos de idade; Sr. José Rodrigues, nascido a 4 de novembro
de 1934, festejou 82 anos de idade.
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

23 DE NOVEMBRO DE 2016
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 23 de Novembro de 2016, pelas 17:00 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 2017, bem como,
Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação do Regulamento Eleitoral da Santa Casa
da Misericórdia de Góis;
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.
A Assembleia reunirá à hora ma cada, se estiver
presente mais de metade dos associados com direito
a voto, ou uma meia hora depois, (17:30 horas) com
qualquer número de presentes (Art.º 24 ponto n.º1 dos
Estatutos).
Góis, 04 de Novembro de 2016
A Presidente da Assembleia Geral
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

