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Cerimónia de Inauguração das Obras de Requalificação da Ala
Norte do Lar da SCM de Góis – Fundo Rainha D. Leonor

N

o passado dia 12 de outubro, decorreu na Santa
Casa da Misericórdia de Góis a Cerimónia de
Inauguração das Obras de Requalificação da Ala Norte
do Lar da SCM de Góis, uma obra que contou com
o apoio do Fundo Rainha D. Leonor.
Este Fundo Rainha D. Leonor foi criado na sequência
do acordo histórico firmado entre a SCM de Lisboa,
na pessoa do Dr. Pedro Santana Lopes, Provedor e a
União das Misericórdias Portuguesas, na pessoa do
seu Presidente, Dr. Manuel de Lemos, que veio dar
expressão à vontade da Misericórdia de Lisboa, de
ultrapassar os limites geográficos da Capital e, também, a exclusividade das receitas do jogo, apoiando
as atividades das outras Misericórdias do país. Este
fundo possibilita o financiamento de projetos que sejam
necessários e sustentáveis.
Esta inauguração 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, enquanto Presidente da Câmara
Municipal de Góis e Presidente da Assembleia Geral da
SCM de Góis e a Junta de Freguesia de Góis, representada pelo seu Presidente, Sr. Graciano Rodrigues.
Estiveram presentes, ainda, os Técnicos do Fundo
Rainha D. Leonor, nomeadamente, a Dr.ª Inês Dentinho,
Dr. Eduardo Rodrigues e o Eng. Ilídio Figueiredo.
Marcaram presença, também, o Dr. António Sérgio,
Provedor da SCM da Pampilhosa da Serra, que esteve, ainda, na qualidade de Secretário do Secretariado
Regional de Coimbra da União das Misericórdias
Portuguesas (UMP) e o Dr. João Mourato, Provedor
da SCM de Semide.
Da nossa Instituição marcaram presença vários
elementos dos Corpos Sociais da SCM de Góis. Da
Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, Provedor, Sr.
António Lopes, Tesoureiro, Sr.ª Almerinda Garcia, Sr.
António Monteiro, Sr. Alfredo Simões e o Sr. Felisberto Costa, Vogais. O Dr. Miguel Ventura, Presidente
do Conselho Fiscal, que esteve, igualmente, presente
na sua qualidade de Presidente da ADIBER e a Sr.ª
Maria Augusta Garcia, enquanto Vogal.
A Cerimónia iniciou com uma belíssima atuação do
Grupo de Violas de Vila Nova do Ceira, atuação esta,
que agradou os vários convidados e os nossos utentes.
Seguiu-se o momento do descerrar das placas, gesto
protagonizado pelo Sr. José Serra, Provedor a par da
Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na dupla qualidade
de Presidente do Município de Góis e Presidente da
Assembleia Geral e pela Dr.ª Inês Dentinho, Técnica
do Fundo Rainha D. Leonor.
Após o descerrar das placas ocorreram as habituais

Cerimónia de Inauguração das Obras de Requalificação
da Ala Norte do Lar da SCM de Góis - Fundo Rainha
D. Leonor

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis no uso da
palavra durante a Cerimónia de Inauguração

Descerramento das placas da Inauguração das Obras
de Requalificação da Ala Norte do Lar da SCM de Góis
- Fundo Rainha D. Leonor

Sr. José Serra, Provedor com os Técnicos do Fundo
Rainha D. Leonor

intervenções e agradecimentos, o Sr. José Serra, Provedor, agradeceu a presença de todos, assim como,
adiantou que a prioridade será de criar uma Unidade
de Cuidados Continuados no antigo Hospital Rosa
Maria e que, também, não podemos esquecer o
antigo Hospital Monteiro Bastos que está cada vez
mais degradado. Adiantou ainda, que será efectuada
uma limpeza nas suas imediações, com o apoio do
Município de Góis.
A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira começou por
saudar calorosamente todos os presentes e afirmou
“devemos contribuir para o desenvolvimento destas
Instituições do território da Beira Serra”, agradeceu,
ao Dr. António Sérgio por ter contagiado o Sr. José
Serra, Provedor, para levar a cabo a candidatura ao
Fundo Rainha D. Leonor. Usou, igualmente, da palavra
Dr. António Sérgio, na sua qualidade de Secretário
do Secretariado Regional de Coimbra da União das
Misericórdias Portuguesas (UMP), que enalteceu o
Sr. José Serra, Provedor, por este não se preocupar
apenas com a realização de obras, mas ser, também,
um Provedor conhecedor dos utentes da Instituição
que dirige.
O momento dedicado às intervenções terminou com
palavras da Dr.ª Inês Dentinho, que explicou que o Dr.

Cerimónia iniciou com uma belíssima atuação do
Grupo de Violas de Vila Nova do Ceira

Pedro Santana Lopes, Provedor da SCM de Lisboa,
lamentou não poder estar presente nesta Cerimónia.
Dirigindo-se ao Sr. Provedor, deixou-lhe o seguinte
repto “continue a ser uma inspiração para todos nós
com visão para as coisas que é necessário corrigir”.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente,
ao Grupo de Violas e Cantares de Vila Nova do Ceira,
na pessoa da Sr.ª Clara Nunes. Agradece a todos os
presentes, em especial, aos técnicos do Fundo Rainha
D. Leonor, que nos honraram com a sua presença, facto
que em muito nos regozijou, porquanto demonstra a
importância atribuída, na Missão, Valores e Razão de
existência desta Instituição.
A Mesa Administrativa da Santa Casa
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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Utente da SCM de Góis de visita à sua Terra Natal
No passado dia 11 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis promoveu a visita da utente, Sr.ª Estela Ferreira à sua
terra natal, Aldeia da Carrasqueira, Freguesia de Alvares. A utente
foi acompanhada pela Dr.ª Dalila Neves, Assistente Social e pela
Encarregada, Liliana Garcia.
Este foi um dia muito especial para a mais jovem utente do Lar
de idosos da SCM de Góis, pois, finalmente, concretizou o desejo
de visitar muitos dos seus amigos e familiares, nomeadamente,
os seus primos, Sr. José e Sr.ª Carmina Duarte.
A utente manifestou-se muito feliz por rever muitas pessoas
amigas que já não via há muito tempo.
“Descapelada à moda antiga” no Lar de Idosos da SCM
de Góis
No passado dia 13 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis, promoveu uma Descapelada à moda antiga, com
a intenção de promover entre os utentes o reviver dos tempos
em que foram criados e o trabalho agrícola de outrora. Tiveram
a oportunidade de participar nesta iniciativa, vários utentes de Lar
e Centro de Dia de Vila Nova do Ceira.
Recriamos o cenário da “descapelada à moda antiga”, os
utentes sentados em círculo, retiraram as capas do milho, assim
como, debulharam o milho. Foram várias as partilhas, os utentes
contaram que era muito bonito quando um rapaz encontrava o
“Milho Rei” (espiga vermelha) conhecida como Espiga do Abraço
era uma alegria porque quem encontrasse a Espiga do Abraço,
tinha que abraçar todas as pessoas do grupo, era uma alegria
os rapazes abraçarem as raparigas nessa altura, recordaram
também, que apesar de ser um trabalho árduo, a descapelada
nunca terminava sem um pezinho de dança. Durante a “nossa”
descapelada apareceu algumas vezes o “Milho Rei”, o que animou
ainda mais o convívio.
Esta atividade proporcionou a todos os participantes, uma tarde
muito alegre, rica de lembranças e histórias passadas, onde não
faltou a tradicional merenda com petiscos bem portugueses (broa,
mel, filhoses, figos e jeropiga).
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por
continuar a promover o convívio entre os nossos utentes, em
atividades simples mas que para eles tem um grande significado
ao nível cultural e emocional.
Voluntariado na SCM de Góis
No passado dia 19 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis recebeu a Sr.ª D. Carla Silva, residente em Vila Nova do
Ceira, para fazer voluntariado na nossa Instituição.
O termo voluntariado é cada vez mais utilizado na nossa sociedade sem que esta utilização seja acompanhada de uma clara
delimitação do seu significado.
De acordo com a legislação vigente «voluntários» “são os
indivíduos que livremente se comprometem a desenvolver ações
de voluntariado, com responsabilidade e desinteressadamente, no
âmbito de uma organização promotora e de acordo com aptidões
próprias” e voluntariado como “o conjunto de ações, de interesse
social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por
pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de
intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas
ou privadas”.
A Sr.ª D. Carla Silva irá fazer voluntariado todas as quartas
feiras à tarde na ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas da SCM de Góis. Aproveitando o facto da Voluntária ter
alguma experiência na área da música, irá realizar-se um atelier
de música.
Uma vez, que a música é muito importante na terceira idade,
pois além de promover relaxamento e fazer bem para a alma,
atua no tratamento de determinadas doenças e ajuda a manter o
cérebro mais ativo. No cérebro, a música age estimulando regiões
ligadas à concentração, processamento de informações e produção
de sentido. Isso porque, os estímulos sonoros atuam nas áreas
temporais do cérebro e que são incumbidas pela descodificação
do comportamento musical.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, a disponibilidade e o gesto solidário da Sr.ª Carla Silva,
contribuindo assim para minorar os períodos de isolamento e para o
aumento da auto-estima e auto-confianças dos nossos utentes.
Reinicio das Formações Internas na SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
tem vindo apostar na valorização dos seus colaboradores, numa
lógica de estimular a aprendizagem, através da promoção de
formações.
As formações promovidas acarretam vários benefícios e valorização para as nossas colaboradoras, nomeadamente: aumento
significativo da produtividade e rentabilidade; validação de conhecimentos; atualização e reciclagem de conhecimentos.
Desta feita, a SCM de Góis promove, novamente, uma formação
interna para as colaboradoras que não integraram as formações
internas passadas. As formações vão incidir nas mesmas áreas,
Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Este ciclo
de Formações terá o total de 10 horas e decorrerá nas instalações
do Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira.
No passado dia 18 de outubro iniciou a formação na área da
Fisioterapia, dinamizada pela Dr.ª Adriana Pinto, Fisioterapeuta e
pela Dr.ª Marina Albuquerque, Estagiária de Fisioterapia.
Nesta primeira área de formação serão abordados diversos
temas, nomeadamente, a importância do Serviço de Fisioterapia

Sr. Estela Ferreira, utente do Lar da SCM de Góis com
os seus familiares na sua terra natal - Carrasqueira,
Freguesia de Alvares

“Descapelada à Moda Antiga” no Lar de Idosos de
Vila Nova do Ceira

Sr.ª D. Carla Silva, Voluntária no Lar de Idosos da
SCM de Góis

Reinicio da Formação Interna na área da Fisioterapia
Sr. ª Alice Barata e o Sr. José Rodrigues na descapelada do Milho
no Lar, posicionamento – acamados de longa duração, imobilização de utentes com mobilidade reduzida, auxiliares de marcha,
transferências, lesões no trabalho, meios de atuação em caso de
fratura do fémur, prótese de anca e joelho.
Após a conclusão deste Módulo de Formação segue-se o Módulo respectivo à área da Enfermagem, dinamizado pela equipa
de enfermagem da SCM de Góis.
SCM de Góis assina contrato de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de
Góis regista com enorme agrado a contratação da colaboradora,
Daniela Carvalho Fernandes, que iniciou no passado dia 17 de
outubro, um contrato de trabalho, na 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 21 de Dezembro de 2015 e 4
de outubro de 2016.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. José
Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais e pessoais e reafirma que a SCM de Góis continua a contribuir para
a promoção de emprego e por, permanentemente, proporcionar
oportunidades aos jovens provenientes do Concelho de Góis.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
No passado dia 19 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis integrou mais duas colaboradoras, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional,
CEI e CEI+.
A Sr.ª Verónica Ferreira Amaral e a Sr.ª Graciete Alves Duarte
Rodrigues, ambas a exercerem 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.

Assinatura do contrato de trabalho à colaboradora,
Daniela Fernandes

Integração Profissional no âmbito das medidas do
IEFP - Sr.ª Verónica Amaral
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 outubro de 2016.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
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Integração Profissional no âmbito das medidas do
IEFP - Sr.ª Graciete Rodrigues

Sr.ª Maria Lucinda Cruz festejou 92 primaveras

Sr.ª Leonilde Carvalho celebrou 75 anos de idade

Sr.ª Maria Emília Baeta festejou 88 anos de idade,
acompanhada por alguns familiares e colaboradoras
da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao casal,
Sr.ª Céu e Sr. João, residentes na Várzea Grande a oferta de
35Kg de abóboras.
Mais agradece a Mesa Administrativa pela oferta de 25Kg de
abóboras realizada anonimamente.
O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 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 Domiciliario, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria Lucinda
Gaspar Cruz, nascida a 13 de outubro de 1924, celebrou 92 anos
de idade; Sr.ª Leonilde da Conceição Carvalho, nascida a 24 de
outubro de 1941, festejou 75 anos de idade.
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliario da Cabreira: a Sr.ª
Maria Emília Rodrigues Almeida Baeta, residente no Corterredor,
nascida a 13 de outubro de 1928, festejou 88 anos de idade.
A Mesa Administrativa
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