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A Santa Casa da Misericór-
dia de Góis inaugurou, no 

dia 7 de outubro, a nova Ca-
pela situada no Lar de Idoso, 
em Vila Nova do Ceira, numa 
cerimónia que ficou marcada 
pela presença do Bispo de 
Coimbra, D. Virgílio do Nas-
cimento Antunes.

A Capela, instalada no piso 
inferior do Lar, visou o apro-
veitamento de uma sala, ante-
riormente desocupada, com a 
intenção de criar um local de 
culto para os utentes desta va-
lência, podendo servir também 
de Casa Mortuária.

A obra, pensada de forma 
cuidada e que contou com a 
prestigiosa arte e empenho de 
Felisberto Costa, apresenta-se 
agora digna de destaque pela 
qualidade e bom gosto com 
que foi executada, conforme 
palavras proferidas durante a 
inauguração, visto que, todos 
os intervenientes não se pou-
param a elogios pela perfeição 
da obra.

Além do Reverendíssimo 
Bispo de Coimbra, na cerimó-
nia de Inauguração e Bênção 
da Capela esteve também a 

Santa Casa da Misericórdia Inaugurou Capela
Cerimónia Marcada Pela Presença do Bispo de Coimbra
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Santa Casa da Misericórdia Inaugurou Capela
Cerimónia Marcada Pela Presença do Bispo de Coimbra

Dra. Maria de Lurdes 
Castanheira, na dupla 
qualidade de presidente 
da Câmara Municipal 
de Góis e de presiden-
te da Assembleia Geral 
da Misericórdia, Miguel 
ventura, presidente do 
Conselho Fiscal da San-
ta Casa, Jaime Garcia, 
Presidente da Assembleia 
Municipal, e ainda o 
Secretário Regional da UMP, Dr. António Sérgio, o 
Diretor do CDSS de Coimbra, Eng. Ramiro Miranda, 
os Provedores das Santas Casas da Misericórdia dos 
concelhos vizinhos Lousã, Vila Nova de Poiares, 
Soure, Arganil, Pampilhosa da Serra e Galizes, diver-
sos irmãos da Santa Casa de Góis, representantes do 
Centro Social Rocha Barros e do Centro Paroquial 
de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares e 
também diversos autarcas locais e entidades civis e 
religiosas, convidados e um considerável número de 
população que se quis associar ao momento.

No Lar, em Vila Nova do Ceira, o programa iniciou 
com uma visita às instalações e ao chegar à capela 
foi descerrada uma placa, pelas mãos do Sr. Bispo 
e da presidente da Câmara Municipal, seguindo-se 
a inauguração e bênção da capela, que culminou 
com intervenções de José Serra, António Sérgio, 
Ramiro Miranda, Jaime Garcia, Lurdes Castanheira 
e do Sr. Bispo.

De uma forma geral todos enalteceram a obra e o 
trabalho realizado pela Misericórdia de Góis, dirigin-
do-se particularmente aos utentes desta “casa”.

Após destacar o nome de Felisberto Costa, que 
aplicou o seu saber e arte na infraestrutura, o prove-
dor José Serra aproveitou o momento para agradecer 
ao presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 
do Ceira e à sua esposa, que a título particular, 
ofereceram para esta capela uma valiosa imagem 
de Nossa Senhora de Fátima do ano 1917.

O momento dedicado às intervenções terminou com 
palavras do Sr. Bispo, que felicitou a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis e todos os que têm colaborado 
com esta IPSS, citando o Apostolo S. Paulo: “se 
não tiver caridade/amor, não sou nada”.

Note-se que antes desta inauguração foi celebrada 
uma Missa Solene, em Góis, na Igreja da Miseri-
córdia, aberta à comunidade local e Presidida por 
S.E. Rev.ª D. Virgílio do Nascimento Antunes e 
cocelebrada pelo pároco local, Pe. Carlos Cardoso 
e o momento terminou com um lance convívio no 
Lar, em Vila Nova do Ceira.

Ainda em declaração à imprensa, o provedor José 
Serra declarou que a ideia de construir uma capela 
no lar de Vila Nova do Ceira “nasceu no ano passa-
do”, sublinhando que Felisberto Costa pensou “fazer 
uma capela pequena, com pouco mais de 20 m2, 
e arrancámos com esse processo”. “Foi tudo feito 
por ele”, disse, acrescentando que o funcionário da 
instituição José Alfredo colaborou nas obras.

O Provedor explicou que na capela ficou “um vitral 
com a imagem da Nossa Senhora das Misericórdias, 
um Cristo na Cruz e um altar com relevos pintados 
a ouro”, para além da referida imagem de Nossa 
Senhora de Fátima.

O responsável congratulou-se também com o 
apoio da Câmara Municipal de Góis, que “ofereceu 
os bancos”.

José Serra divulgou ainda que este projeto rondou 
os sete mil euros, contando com cerca de 1500 euros, 
angariados com a venda de rifas e donativos.

“É um sítio de culto para os nossos utentes”, 
disse o Provedor, acrescentando que passará a ser 
neste espaço que “vai ser rezado o terço todas as 
quartas-feiras e que o Pe. Carlos Cardoso passará 
a fazer as orações”.

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

Inauguração e Bênção da Capela do Lar de Idosos de Vila 
Nova do Ceira

No passado dia 7 de outubro, realizou-se a Cerimónia de Inau-
guração e Bênção da Capela do Lar de Idosos da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira. A Cerimónia 
contou com a visita de Sua Excelência Reverendíssima D. Virgílio 
do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, o qual foi coadjuvado 
pelo Padre Carlos Cruz Cardoso.

Esta inauguração contou com a participação de cerca de uma 
centena de pessoas, entre as quais o Município de Góis, na pes-
soa da Sr.ª Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade, 
enquanto Presidente da Câmara Municipal de Góis e Presidente da 
Assembleia Geral da SCM de Góis, bem como, o Sr. Jaime Miguel 
Garcia, Presidente da Assembleia Municipal de Góis.

Estiveram presentes, ainda, o Eng. Ramiro Miranda, Diretor do 
Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social, vários Provedores 
das misericórdias do Distrito de Coimbra, nomeadamente, Dr. António 
Sérgio, Provedor da SCM da Pampilhosa da Serra, que esteve, na 
qualidade de Secretário do Secretariado Regional de Coimbra da 
União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Dr. Bruno Miranda, 
Provedor da SCM de Galizes, Prof. José Coimbra, Provedor da 
SCM de Arganil, Sr. João Franca, Provedor da SCM da Lousã, Sr. 
Manuel Lobo dos Santos, Provedor da SCM de Poiares e o Sr. 
Manuel Martins, Provedor da SCM de Soure. Para além destes, 
esteve, também, presente o Dr. Nuno Gomes, Assessor Técnico 
do Secretariado Regional de Coimbra da UMP.

Associaram-se a esta Cerimónia outras Autarquias Locais, desig-
nadamente, a Junta de Freguesia de Góis, representada pelo seu 
Tesoureiro, Sr. António Mourão, a Junta de Freguesia de Vila Nova 
do Ceira, representada pelo seu Presidente, Sr. António Carvalho 
e ainda, outras entidades públicas e privadas que emanam da 
Sociedade Civil Goiense e população em geral.

E, por fim, mas não menos importantes, os utentes dos vários 
Equipamentos Sociais da nossa Instituição, colaboradoras, vários 
elementos dos Corpos Sociais da SCM de Góis. Da Mesa Administra-
tiva, o Sr. José Serra, Provedor, Sr.ª Emília Vidal, Vice - Provedora, 
Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. António Lopes, Tesoureiro, Sr.ª 
Almerinda Garcia, Sr. António Monteiro, Sr. Alfredo Simões e o Sr. 
Felisberto Costa (autor da belíssima obra), Vogais. O Dr. Miguel 
Ventura, Presidente do Conselho Fiscal, que esteve, igualmente, 
presente na sua qualidade de Presidente da ADIBER, Sr.ª Lucinda 
Rosa e a Sr.ª Maria Augusta Garcia, também, estiveram presentes, 
enquanto Vogais.

A recepção dos convidados e do Reverendíssimo D. Virgílio 
do Nascimento Antunes ocorreu junto à Capela da Misericórdia, 
no Largo do Pombal. Às 17h15 realizou-se a Missa Solene na 
Capela da Misericórdia aberta aos convidados e à comunidade 
local, presidida por S.E. Rev.ª D. Virgílio Antunes e pelo Sr. Padre 
Carlos Cardoso. Finda a celebração eucarística, os convidados 
dirigiram-se para o Lar de Idosos da SCM de Góis, onde tiveram 
a oportunidade de visita as instalações. Por volta, das 18h30, 
ocorreu o ponto alto desta cerimónia religiosa, em que S.E. Rev.ª 
D. Virgílio procedeu à Bênção da Capela do Lar de Idosos, sob 
o olhar atento de todos os convidados, em especial, dos nossos 
queridos utentes, que passam a ter um espaço de oração e culto 
religioso Cristão. 

Seguiu-se o momento do descerrar das placas, gesto protagoni-
zado pelo Sr. José Serra, Provedor a par de S.E. Rev.ª D. Virgílio 
Antunes, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade 
de Presidente do Município de Góis e Presidente da Assembleia 
Geral, Sr. Jaime Garcia, Presidente da Assembleia Municipal de 
Góis, Eng.º Ramiro Miranda, Diretor do Centro Distrital de Coimbra 
da Segurança Social, Sr. António Carvalho, ofertante da Imagem 
da Nossa Senhora de Fátima e pelo Sr. Felisberto Costa, autor da 
obra. Após o descerrar das placas ocorreram as habituais interven-
ções e agradecimentos, com o reconhecimento de todos aqueles 
que trabalharam para a execução e embelezamento do espaço, 
destacando-se o nome do Sr. Felisberto Costa, que aplicou todo 
o seu saber, criatividade e arte, nesta belíssima obra. 

Por fim, decorreu um lanche convívio – “Ceira de Honra”, para 
todos os convidados presentes. 

Foi, indubitavelmente, um momento de confraternização, certos 
que a Santa Casa da Misericórdia de Góis preencheu, de certa 
forma, uma lacuna existente, ao permitir criar todas as condições 
para que possam ser celebradas Eucaristias e possibilitar a prática 
de Culto Religioso.

Congratulamo-nos pela presença de Sua Excelência Reverendís-
sima D. Virgílio  do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, que 
tão amavelmente aceitou o nosso convite.

A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. Padre 
Carlos, à Sr. Milú e ao Sr. José Pascoal, por todo o auxílio na 
preparação da Eucaristia. Agradece, igualmente, ao coro da Igreja 
de Góis, nas pessoas do Sr. Humberto Matos e da Sr.ª Alice No-
gueira. Agradece, ainda, ao Município de Góis o apoio na cedência 
e respectiva instalação do Equipamento de Som, bem como pela 
generosa oferta da Magnifica decoração de ambas as Capelas, 
desta Instituição. Um agradecimento, especial, ao Sr. António 
Carvalho, assim como, à sua família, a prestimosa oferta/doação, 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima, do ano de 1917, obra 
esta que enriquece, inequivocamente, a nossa Capela. 

Por fim, reiteramos o nosso franco agradecimento, a todos os 
que nos honraram com a sua presença nestas simples e singe-
las cerimónias, mas que, para nós, se revestem de um enorme 
significado e valor.

Comemoração do Dia Internacional do Idoso
No passado dia 30 de setembro, o Município de Góis pro-

moveu, em articulação com as IPSS´s Locais, uma atividade no 
sentido de comemorar o Dia Internacional do Idoso, com um Chá 
Dançante, celebrado no Parque do Cerejal. Foi em 1999, por re-
comendação da Organização das Nações Unidas (ONU), que se 
começou a comemorar o Dia Internacional do Idosos, uma forma 
de reconhecer o envelhecimento da população mundial. Este ano, 
em que se celebrou o 26.º Dia Internacional das Pessoas Idosas, 

a data foi comemorada sob o tema “Tome uma posição contra o 
envelhecimento”, e teve como objetivo apelar a que todos sejamos 
conscientes das atitudes negativas e discriminatórias por motivos/
razões de idade, assim como do prejuízo que estas causam nas 
pessoas de mais idade/mais velhas.

O evento contou com a participação de mais de uma centena 
de idosos do concelho e com a parceria da nossa Instituição, da 
Academia Sénior (ADIBER), do Centro Social Rocha Barros, do 
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, 

do Polo de Góis da ARCIL e da Unidade Residencial Sagrada 
Família da Cabreira - Cáritas Diocesana de Coimbra. 

O encontro teve início às 14h e prolongou-se pela tarde fora, 
sorrisos e muita animação foram ilustrativos da tarde que contou 
com a performance musical do teclista Gonçalo Vidal – TVG, houve 
quem não resistisse a dar um pezinho de dança. 

Foi, sem dúvida, um convívio saudável de partilha, onde os 
utentes tiveram a oportunidade de reencontrarem, “velhos” amigos 
e trocarem várias experiencias e lembranças. Assim, celebrou-se 

Sr. Padre Carlos, Dr. Miguel Ventura, Sr. José Serra, 
S.E. Rev.ª D. Virgílio Nascimento, Dr.ª Maria de Lurdes 
Castanheira e o Sr. Jaime Garcia junto à Capela da 
Misericórdia

S.E. Rev.ª D. Virgílio Nascimento e o Sr. Padre Carlos 
durante a Missa Solene 

Descerramento das placas da Inauguração da Capela 
do Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

Utentes da SCM de Góis no Chá Dançante no Parque 
no Cerejal 

Utentes da SCM de Góis na Caminhada pelas ruas de 
Vila Nova do Ceira

Cerimónia de Inauguração e  Bênção da Capela do 
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira

Missa Solene na Capela da Misericórdia

SCM de Góis na Comemoração do Dia Internacional 
do Idoso

Comemoração do “Dia Mundial do Coração”
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este dia especial visando contribuir para um processo de envelhe-
cimento ativo, saudável e autónomo, por meio de uma atividade 
que proporcionou um dia diferente para a população sénior do 
nosso concelho.

Caminhada “Dia Mundial do Coração”
 No passado dia 29 de setembro, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis, promoveu uma Caminhada, com o intuito de assinalar o 
“Dia Mundial do Coração”. Tiveram a oportunidade de participar 
nesta iniciativa, vários utentes de Lar e Centro de Dia de Vila 
Nova do Ceira, com o auxílio das colaboradoras da Instituição, 
percorreu-se, algumas, das ruas principais da Freguesia de Vila 
Nova do Ceira. 

A caminhada iniciou no Lar de Idosos da SCM de Góis, pelas 
10 horas, num ambiente de grande alegria, onde o destino foi 
o adro da Igreja Matriz de Vila Nova do Ceira. Para muitos dos 
utentes, foi um reviver dos sítios que outrora faziam parte das 
suas rotinas, foi um “matar” de saudades dos tempos da sua vida 
ativa e de trabalhadores. 

Esta, foi uma atividade muito apreciada pelos nossos utentes 
e cujo objetivo passou por incentivar o gosto pelo exercício fí-
sico, promover o salutar convívio entre os intervenientes, mas 
principalmente, sensibilizar a nossa população sénior para adotar 
estilos de vida saudáveis e ativos, prevenindo assim, doenças 
cardiovasculares.

SCM de Góis promove integração profissional 
No passado dia 26 de setembro, 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, CEI+, Rosa Isabel Gomes Lou-
renço Piedade, admitida com a categoria de Ajudante Familiar. 

Esta trabalhadora vai exercer funções de apoio ao Idoso na 
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da SCM de 
Góis e apresenta-se como uma profissional com experiencia an-
terior nesta área. 

A nossa Instituição continua apresentar-se como um importante 
polo dinamizador de emprego e regozija-se por perseverar na 
promoção de emprego, em especial às pessoas desempregadas 
provenientes do concelho de Góis.  

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José 
Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais. 

Confissões dos Utentes no Lar da SCM de Góis 
No passado dia 6 de outubro, o Sr. Reverendo Padre Carlos 

da Cruz Cardoso, das Paróquias de Góis e Vila Nova do Ceira 
deslocou-se à ERPI – Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, uma vez que, no dia 7 de 
outubro iria ocorrer a Inauguração da Capela do Lar, com a missa 
e bênção, alguns dos nossos utentes demonstraram interesse em 
se confessar e tomar a comunhão.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, ao Sr. Reverendo Padre Carlos, pela deslocação às 
nossas instalações, permitindo assim, a muitos dos nossos utentes 
dependentes continuarem a praticar a sua fé, bem como a prática, 
celebração e vivência da religião.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena 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 Maria de 
Jesus Santos, nascida a 7 de outubro de 1919, celebrou 97 anos 
de idade; Sr.ª Virgínia de Jesus Roda, nascida a 9 de outubro de 
1927, festejou 89 anos de idade; Sr.ª Maria José Rego Lopes, 
nascida a 10 de outubro de 1934, celebrou 82 primaveras. 

Óbitos de Utentes 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 do Sr. José Alves, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 27 de setembro. O utente integrava a resposta 
social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da 
SCM de Góis, desde o dia 4 de fevereiro de 2015.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente, o 
seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências 
à família do Sr. Fernando Bandeira Santos, pelo seu falecimento 

ocorrido no dia 29 de setembro. 
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 Alice Anjos Maria Martins, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 12 de outubro. A utente integrava a 
resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas da SCM de Góis, desde o dia 27 de março de 2006.

A Mesa Administrativa 

 Assinatura do contrato com a Sr. Rosa Lourenço

Confissões dos Utentes no Lar da SCM de Góis

Sr. ª Virgínia Roda celebrou 89 anos, acompanhada 
pelos seus familiares e utentes

 Sr.ª Maria José Lopes festejou 82 anos, acompanhada 
pelos seus familiares


