
16 O VARZEENSE
30 de março de 2021

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

SCM de Góis retoma das visitas condicionadas
Face à evolução positiva da situação epidemiológica do país 

e em concreto do concelho de Góis e concelhos limítrofes, a 
Santa Casa da Misericórdia de Góis retomou as visitas aos 
utentes da ERPI no passado dia 17 de março.

Agindo, ainda, em conformidade com todos os procedimentos 
e normas de segurança, entendemos estar em condições de 
proporcionar aos nossos utentes e seus familiares o tão esperado 
momento de reencontro que tanto anseiam.

Na sequência da conclusão do plano de vacinação dos nossos 
utentes e profissionais já nos permite encarar com serenidade e 
esperança, o futuro dos nossos idosos e suas famílias/amigos. 

Porém, não podemos baixar os braços e iremos continuar 
a nossa luta com perseverança e resiliência pelo bem-estar 
de todos.

De reforçar, que as visitas deverão ser efetuadas mediante 
agendamento prévio, por contacto telefónico, para o número 
917469854.

As visitas funcionarão, nesta fase, apenas durante a semana, 
nos seguintes horários:

15H30-15H45; 15H50-16H05; 16H10-16H25 e 16H30-16h45
Duração da visita: 15 minutos;
Número de visitas: 1 visita por utente, a cada semana (máximo 

de 2 visitantes por utente, se pertencentes à mesma família).

Na sequência da publicação do decreto de lei n.º 4/2021, 
publicado no dia 13 de março, em que “os cidadãos não pode-
rão circular para fora do seu concelho de residência durante o 
período de 26 de março a 5 de abril 2021” (semana da Páscoa).

A Mesa administrativa da SCM de Góis decidiu suspender as 
visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI, durante esse período.

Retomando as visitas no dia 5 de abril.
Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar video-

chamadas com os vossos familiares devendo, para o efeito, pro-
ceder a marcação prévia (ligando para o nosso Lar ou enviando 
mensagem privada para a nossa Página de Facebook a solicitar). 

Comemoração do Dia do Pai na SCM de Góis
O Dia do Pai é comemorado a 19 de março, no Dia de São 

José, Santo Popular da Igreja Católica, marido de Santa Maria 
e pai terreno de Jesus Cristo. 

Com o intuito de mimar e valorizar o papel importante dos 
nossos pais/utentes institucionalizados, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis assinalou esta data com a oferta de uma lem-
brança (elaborada pelas utentes durante o Atelier de Expressão 
Plástica) a cada um deles e um corte de cabelo (para ficarem 
ainda mais bonitos neste dia especial).

Colaboradoras da SCM de Góis nos Órgãos Sociais da 
Instituição

No âmbito da revisão do Compromisso/Estatutos e posterior 
validação da Direção Geral da Segurança Social em 16/03/2020, 
foram considerados elegíveis para a composição dos Órgãos 
Sociais trabalhadores da Instituição.

Assim, fruto das recentes eleições realizadas, no passado dia 
29 de janeiro 2021 e Tomada de Posse no dia 25 de fevereiro 
2021, pertencem aos Órgãos Sociais eleitos para o quadriénio 
2021/2024 duas colaboradoras da Instituição, a Diretora Técnica, 
Ana Paula Rodrigues Gonçalves e a Encarregada Helena Maria 
Duarte Cerdeira Pereira.

A Dr.ª Ana Paula Rodrigues é a nova Vice-Provedor e a Sr.ª 
Helena Cerdeira é suplente da Mesa Administrativa da SCM 
de Góis.

Utentes da SCM de Góis assistiram à Celebração evocativa 
ao Senhor dos Passos

No passado dia 25 de março, pelas 15h00, os utentes de ERPI 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade 
de assistir em direto à celebração evocativa ao Senhor dos 
Passos, transmitida através da página do Facebook da Santa 
Casa da Misericórdia da Vila de Pereira. 

A Eucaristia foi presidida pelo Exmo. Sr. Pe. António Domin-
gues e realizada na Igreja Paroquial da Misericórdia de Pereira.

Os nossos utentes gostam sempre muito de participar/assistir 
a este tipo de iniciativas de cariz cristã.

Testes COVID-19 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis continua a reunir todos 

os esforços no sentido de cumprir com as diversas medidas de 
prevenção da COVID-19 e assim garantir a segurança dos seus 
utentes e colaboradores.

No âmbito da parceria existente entre o Centro Distrital de 
Segurança Social de Coimbra e os Laboratórios de Análises 
Clínicas da Universidade de Coimbra, no passado dia 25 de 
março, foram testados 54 colaboradores (todos apresentaram 
resultado NEGATIVO). 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecida-
mente, ao CDSSC e aos Laboratórios de Análises Clínicas da UC.

Seja solidário e será responsável por muitos sorrisos - 
Consignação de 0,5% do IRS

Ao preencher a sua declaração de IRS poderá ajudar a 
nossa Instituição sem qualquer custo. Ajude a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis com 0,5% do IRS. 

1.º Basta assinalar com uma (X) em: Instituição Particular de 
Solidariedade Social – no Quadro 11 do seu impresso de IRS.

2.º Colocar o nosso NIF: 502 200 413 no espaço à frente. 
Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue este 

nosso apelo!

COVID 19 - AGRADECIMENTO
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-

cidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que 

tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no 
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês 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 Lucília 
Rodrigues Matos Simões Dias, nascida a 13 de março de 1923, 
festejou 98 anos de idade; a Sr.ª Maria Adelaide Martins, nascida 

Retoma das visitas aos utentes institucionalizados no 
Lar/ERPI da SCM de Góis

Dia do Pai assinalado no Lar/ERPI da SCM de Góis

Visita aos utentes do Lar/ERPI da SCM de Góis

Comemoração do Dia do Pai - Cortes de Cabelo

Utentes da SCM de Góis assistiram à Celebração evo-
cativa ao Senhor dos Passos

Colaboradores da SCM de Góis testados - COVID-19

Sr.ª Lucília Dias celebrou 98 Primaveras

Colaboradoras da SCM de Góis, Dr.ª Ana Rodrigues, 
Diretora Técnica e Sr.ª Helena Cerdeira, Encarregada 
nos Órgãos Sociais da Instituição
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a 15 de março de 1934, celebrou 87 anos de idade; o José 
Francisco Santos, nascido a 15 de março de 1928, festejou 93 
anos de idade; a Sr.ª Gracinda de Jesus Paulo Torres, nascida 
a 17 de março de 1931, festejou 90 anos de idade; a Sr.ª Maria 
de Jesus Ferreira, nascida a 27 de março de 1939, festejou 
82 anos de idade.

Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois A Mesa Administrativa 

Sr.ª M.ª Adelaide Martins festejou 87 anos de idade

Sr.ª Gracinda Torres celebrou 90 Primaveras

Comemoração do 82.º Aniversário da Sr.ª Maria de 
Jesus Ferreira 

Comemoração do 93.º Aniversário do Sr. José Fran-
cisco Santos 


