
16 O VARZEENSE
30 de setembro de 2016

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Passeio Intergeracional ao Santuário da Nossa Senhora 
da Piedade – Vila da Lousã 

No passado dia 8 de setembro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis organizou um Passeio Intergeracional, ao Santuário 
da Nossa Senhora da Piedade, na Vila da Lousã e contou 
com a participação de alguns utentes, crianças do CATL da 
SCM de Góis, Colaboradoras e o Sr. José Serra, Provedor 
da Instituição. 

Este Santuário situa-se no morro em frente ao Castelo de 
Arouce. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as três 
capelas, sendo a mais antiga e de maior dimensão a Capela de 
S. João. Possui um conjunto de esculturas talhadas em pedra 
de Ançã, nomeadamente, S. João Baptista, S. João Evangelista 
e S. Paio e, ainda, um altar em azulejos seiscentistas. A com-
pletar o conjunto, a Capela da Agonia e a Capela de Nossa 
Senhora da Piedade, no alto do morro de paredes caiadas de 
branco contrastando com o fundo verde-escuro da paisagem, 
é nesta capela que se encontra a imagem da Nossa Senhora 
da Piedade. Tiveram, ainda, a oportunidade de visitar a Praia 
Fluvial, que se localiza entre a Ermida de Nossa Senhora da 
Piedade e o Castelo da Lousã.

Os idosos, crianças, colaboradoras e o Sr. Provedor tiveram 
o privilégio de saborear a sua refeição ao ar livre. No regres-
so da visita, ainda houve tempo para fazer uma paragem, 
no Parque Carlos Reis, situado no centro da Vila da Lousã, 
para se beber um café e para os mais gulosos comerem um 
delicioso gelado. 

Este dia foi vivido com enorme alegria e diversão por miúdos 
e graúdos notando-se a satisfação estampada nos rostos de 
cada um.

Esta atividade teve como principais objetivos, promover o 
contato com o exterior, contrariar o desenraizamento social dos 
nossos utentes, incrementar a participação ativa dos utentes, 
assim como promover o convívio, entre gerações.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
continuar a promover este tipo de iniciativas, que tanto, agrada 
aos nossos queridos utentes. 

SCM de Góis promove integração profissional 
No passado dia 19 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, com licenciatura em Terapia 
da Fala, Dr.ª Inês Chaves, residente em Tondela. 

O trabalho da Terapeuta da Fala com os nossos utentes incide 
nas alterações da linguagem e fala (que podem ocorrer devido 
a traumatismos cranianos ou a AVC’s, a situações de demência, 
que por sua vez também podem implicar comprometimentos 
na leitura e na escrita), na gaguez (normalmente pessoas com 
esta perturbação apresentam dificuldades no estabelecimento 
de relações sociais), nos problemas de voz (em que a pessoa 
apresenta alterações na voz durante algum tempo, como por 
exemplo disfonia ou afonia), nas alterações ao nível da deglu-
tição, motricidade e sensibilidade orofacial (que podem ocorrer 
devido a lesões cerebrais). 

A Mesa Administrativa da Misericórdia congratula-se por 
preseverar na promoção de emprego e por permanentemente 
proporcionar oportunidades, aos jovens à procura do primeiro 
emprego, assim como, congratula-se por dispor de uma ampla 
equipa multiprofissional e multidisciplinar.

Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição comemora-
tiva dos 500 anos do Foral Manuelino de Góis

No passado dia 23 de setembro, alguns dos utentes do 
Lar e Centro de dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
deslocaram-se à Casa da Cultural de Góis, para visitar a expo-
sição comemorativa dos 500 anos do foral manuelino, intitulada 
“Foral Manuelino de Góis. Um Encontro com a História”. 

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de conhecer o 
espaço, o tempo e os grandes protagonistas da história de 
Góis, ao longo do século XVI.

A população sénior da nossa Instituição gosta muito deste tipo 
de atividades e estão sempre predispostos a participar. 

Reinicio das Aulas de Ginástica no Lar de Idosos da 
SCM de Góis

No passado dia 27 de setembro, recomeçaram as aulas de 
ginástica nas instalações do Lar de Idosos de Vila Nova do 
Ceira, no âmbito de um projeto do Município de Góis, dinami-
zadas pelo Professor Renato Oliveira. As aulas ocorrerão uma 
vez por semana, à terça-feira, com a duração aproximada de 
45 minutos. 

Estas aulas de ginástica geriátrica têm como objetivo assegurar 
as condições de bem-estar dos nossos utentes, promovendo a 
sua saúde, tentando combater o sedentarismo e desenvolvendo 
as suas capacidades físicas e intelectuais através de tarefas 
simples de movimentação articular e muscular possibilitando-lhes 
uma melhor qualidade de vida.

Desta forma, a Santa Casa da Misericórdia de Góis, tem 
isso, como fator importante e determinante, manter estas au-
las de ginástica para os utentes e fazer com que a atividade 
física faça parte das rotinas diárias, permitindo o aumento da 
independência dos seus utentes. 

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do 
CATL da SCM de Góis

Espetáculo de Encerramento do ATL de Verão
No passado dia 9 de setembro, ocorreu um espetáculo de 

encerramento do ATL – Atividades de Tempos Livres promovidas 
durante o Verão pelo Município de Góis, que proporcionaram 
uma férias em cheio às crianças do Concelho. 

A festa teve lugar no auditório da Casa da Cultura de Góis, 
onde as crianças protagonizaram uma tarde animada, com 
momentos de musicais e de dança. Neste espetáculo partici-

param o CATL da SCM de Góis, do Jardim de Infância/EB1 de 
Góis, do C.S Rocha Barros, C.P.S.S de Alvares e utentes da 
Arcil. O Sr. José Serra, Provedor, acompanhado pela Dr.ª Ana 
Rodrigues e pela Dr.ª Fátima Rodrigues, fez questão de estar 
presente nesta iniciativa. 

Momentos de lazer, desporto e cultura fizeram das ATL 
espaços de criatividade e convívio, sempre animadas e diver-
tidas, as férias de verão foram ocupadas com visitas dentro 
e fora do concelho, idas à piscina, vários ateliês, workshops 
de Música, contacto com a natureza, atividades na biblioteca, 
entre outras. 

Todas estas atividades desenvolvidas quer pela Instituição, 
quer promovidas pelo Município de Góis, proporcionaram às 
nossas crianças umas divertidas e animadas Férias de Verão. 

Caça ao Tesouro e piquenique no Castelo de Góis 
No passado dia 12 de setembro, as crianças do CATL da 

SCM de Góis, participaram em mais uma atividade promovida 
pelo Município de Góis. Desta vez, participaram numa Caça 
ao Tesouro no Castelo de Góis. Quem conseguiu descobrir 
o tesouro, teve direito a uma surpresa. No final, as crianças 
saborearam um delicioso lanche.

Crianças do CATL na reabertura do Parque Infantil da 
Junta de Freguesia de Góis

No passado dia 19 de setembro, as crianças do CATL da 
SCM de Góis, participaram na reabertura ao público do Parque 
Infantil situado junto ao edifício sede da Junta Freguesia de 
Góis. O Parque foi totalmente renovado e os equipamentos 
substituídos por novas estruturas. As nossas crianças tiveram 
a oportunidade de serem dos primeiros a brincar nos novos 
equipamentos. 

SCM de Góis e o Início de Ano Letivo 2016-2017
Nesta segunda quinzena de setembro, as crianças começaram 

mais um ciclo escolar, e como nos anos anteriores, a SCM 
de Góis presta serviços, no funcionamento da Escola E.B 1º 
Ciclo e Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira, a nível de 
prestação de refeições, bem como, do transporte. Sendo esta 
uma parceria que existe há já, alguns anos, entre a Santa 
Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Góis, a nível 
da Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

No momento em que se inicia mais um ano letivo, a Mesa 
Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José Serra, 
Provedor, deseja a todos os alunos votos de um bom ano 
escolar.

Votos de Sucesso e felicidades para todos! 

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 segunda 
quinzena de setembro de 2015.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece a uma pessoa anónima, a 

oferta de 4,400 Kg de feijão, residente em Góis.

O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 

Passeio Intergeracional ao Santuário da Nossa Senhora 
da Piedade - Vila da Lousã 

Sr.José Serra, Provedor com as Crianças do CATL da 
SCM de Góis na Gruta das Ermidas 

 Duas gerações de utentes da SCM de Góis no Passeio 
à Vila da Lousã

Viaturas da Instituição na hora do regresso 

Assinatura do contrato com a Estagiaria de Terapia 
da Fala
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Utentes da Instituição em visita à Exposição comemo-
rativa dos 500 anos do Foral Manuelino de Góis

Reinicio das Aulas de Ginástica no Lar da SCM de 
Góis

Espectáculo de Encerramento do ATL de Verão

Crianças do CATL no Castelo de Góis  - Caça ao 
Tesouro

CATL da SCM de Góis na reabertura do Parque Infantil 
da Junta de Freguesia de Góis

Sr.ª Maria dos Anjos Crespo festejou 92 primaveras

quinzena do mês de setembro, 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 Domiciliario, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria dos 
Anjos Almeida Crespo, nascida a 16 de setembro de 1924, 
celebrou 92 primaveras. 

A Mesa Administrativa

Inauguração de Capela
A Santa Casa da Misericórdia de Góis inaugura, no próximo 

dia 7 de outubro, a nova Capela situada no Lar de Idoso, em 
Vila Nova do Ceira, numa cerimónia que ficará marcada pela 
presença do Bispo de Coimbra.

Veja Programa Oficial na Pag. 14 

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

A Santa Casa da Misericórdia de Góis inaugura, no próximo 
dia 7 de outubro, a nova Capela situada no Lar de Idoso, 

em Vila Nova do Ceira, numa cerimónia que ficará marcada 
pela presença do Bispo de Coimbra.

A Capela, instalada no piso inferior do Lar, visou o apro-
veitamento de uma sala, anteriormente desocupada, com a 
intenção de criar um local de culto para os utentes desta 
valência, 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 de alguns que já tiveram o 
privilegio de visitar o espaço.

Além do Reverendíssimo Bispo de Coimbra, na cerimónia de 
Inauguração e Bênção da Capela estará também presente a 
presidente da Câmara Municipal de Góis, o Secretário Regional 
da UMP, Provedores das Santas Casas da Misericórdia, Diretor 
do CDSS de Coimbra, diversas entidades civis e religiosas, 
convidados e todos os que se quiserem associar ao momento, 
que irá contar com o seguinte

PROGRAMA:
GÓIS
17:00 horas - Igreja da Misericórdia - Largo do Pombal 
- Recepção de S. E. Rev.ª D. Virgílio Nascimento Antunes 
- Presidente da Câmara Municipal de Góis e Autarcas 

Locais
- Secretariado Regional da UMP 
- Provedores das Santas Casas da Misericórdia 
- Diretor do CDSS de Coimbra 

- Entidades Civis e Religiosas 
- Convidados 
17:15 horas- Missa Solene na Igreja da Misericórdia aberta 

à comunidade local- Presidida por S.E. Rev.ª D. Virgílio do 
Nascimento Antunes 

VILA NOVA DO CEIRA
18:15 horas - Visita às instalações do Lar de Idosos da SCM 

de Góis 
18:30 horas - Cerimónia de Inauguração / Bênção da Cape-

la do Lar de Idosos por S.E. Rev.ª D. Virgílio do Nascimento 
Antunes 

18:50 horas - Assinatura do Livro de Honra da Misericórdia
19:00 horas - Lanche Convívio - “Ceira de Honra”
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“O Espaço Foi Totalmente Renovado e os Equipamentos Substituídos”

Freguesia de Góis Reabriu Parque Infantil

Após obras de requalificação, avaliadas em cerca 
de 15 mil euros, a Junta de Freguesia de Góis 

reabriu ao publico, na manhã de 19 de setembro, o 
parque infantil situado na imediações da sede desta 
freguesia, ficando de novo ao dispor de todos os 
goienses e visitantes

O espaço foi totalmente renovado e os equipa-
mentos substituídos por novas estruturas, de acordo 
com a legislação em vigor.

Note-se que, “desde que o edifício deixou de ser 
uma escola primária este parque continuou ativo, 
sendo a sua manutenção assegurada pelos funcio-
nários desta Junta de Freguesia de Góis, todavia, 
conforme nota enviada à imprensa “recentemente 
notou-se a necessidade de uma intervenção mais 
profunda, nomeadamente no que concerne ao cum-
primento da legislação em vigor”, pelo que, “toda 
a estrutura foi substituída, com a exceção de um 
carrossel com cavalinhos, tendo mesmo assim este 
último sofrido a colocação de um piso rotativo em 
conjunto com a estrutura, de forma a evitar quedas 
e possíveis lesões”.

Assim, foram adquiridos dois animais com mola, 
um escorrega com ponte suspensa e rede de deslize, 
dois baloiços e um jogo do galo, este último que 
além de possuir uma vertente lúdica, “dá alguns 
ensinamentos”, foi implementado para que “o adulto 
possa brincar mesmo com a criança ao invés de 
se limitar a empurrar o baloiço” exemplificou o 
presidente da Junta de Freguesia no momento da 
abertura do Parque.

Conforme apurou o nosso jornal, todas as novas 
unidades cumprem a legislação e são concebidas 
com produtos certificados, especialmente em relação 
a tinta e componentes. Dispõem de um design mo-
derno e funcional também pensado para minimizar 
a hipótese de qualquer tipo de acidente e o espaço 
foi ainda delimitado com uma vedação em pneus 

pintados para melhor salvaguarda dos seus utilizado-
res. Os muros também foram requalificados e todo 
o recinto foi limpo, melhorado e embelezado.

Uma infra-estrutura que ficou completa mas que 
o autarca referiu ser possível acrescentar algo de 
futuro “e se pudermos fazer algo para melhor este 
Parque não hesitaremos”, garantiu.

Sendo direcionado essencialmente para uma faixa 
etária entre os 2 e os 14 anos, Graciano Rodrigues, 
confessou que o Parque é bastante movimentado 
quer pelas crianças que assistiram à abertura, quer 
pelos meninos da creche e ATL, bem como, por 
crianças a título individual. Assim, o presidente de 
Junta lembrou: “os pais e avós também costumavam 
trazer os filhos e os netos até este Parque e agora 
já o podem voltar a fazer”

Note-se que, a simbólica cerimonia de inauguração 
contou com a presença de crianças do Jardim de 
Infância do Centro Social Rocha Barros e do CATL 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, que, após 
uma manhã de diversão, foram surpreendidos com 
um mega bolo comemorativo.

No que concerne a outras obras, Graciano Rodri-
gues destacou a manutenção efetuada diariamente 
nas povoações e adiantou que, no início do próximo 
mês, retomará a construção da escada na zona do 
Pego Escuro, que, permite melhor acesso quer à praia 
fluvial quer ao Núcleo Museológico e Interpretativo 
do Ciclo do Milho, bem como ao bar que funciona 
naquele espaço. 

Inauguração contou com crianças do J.I./Centro Social 
Rocha Barros e do CATL/Santa Casa da Misericórdia

Após inauguração do parque Infantil, todos foram 
surpreendidos com um mega bolo comemorativo

O momento foi enriquecido pelo aniversário de um 
dos elementos do Jardim de Infância


