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Festa de Natal no Lar de Idosos da SCM de Góis
Cumprindo as medidas de segurança recomendadas 

pela Direção Geral da Saúde – DGS, no passado dia 
17 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
organizou a tradicional Festa de Natal, no Lar de Idosos, 
em Vila Nova do Ceira.

Esta pequena festa contou com a presença dos nossos 
utentes de ERPI/Lar, do Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª 
Ana Rodrigues, Diretora Técnica e dos colaboradores que 
se encontravam ao serviço.

A nossa Festa de Natal teve início pelas 15 horas 
com a realização de uma videochamada com a nossa 
Voluntária D. Carla Silva, durante a qual os nossos uten-
tes tiveram a oportunidade de cantar algumas canções 
natalícias, em conjunto.

Antes de iniciar o delicioso lanche de Natal, o Sr. José 
Serra, Provedor da SCM de Góis, congratulou-se, em 
nome da Mesa Administrativa, independentemente da 
situação atual em que vivemos ter proporcionado uma 
festa de natal tão animada e carregada do verdadeiro 
sentido desta época, o amor e a partilha. Finalizou dese-
jando um Feliz e Santo Natal e um ótimo Ano de 2021.

Esta singela, mas alegre festa de natal culminou com 
um lanche onde não faltaram as especialidades típicas 
desta época.

Durante o lanche, o Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª 
Ana Rodrigues, Diretora Técnica distribuíram um presente 
aos nossos utentes de Lar/ERPI.

Os nossos utentes de Centro de Dia e Apoio Domici-
liário também receberam no seu domicílio um presente 
oferecido pela Instituição.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, à 
D. Carla Silva por ter participado e enriquecido a nossa 
festa de natal, assim como, a todos(as) colaboradores(as) 
que ajudaram na preparação e realização da mesma.

Novo Quarto de Isolamento – Lar/ERPI da SCM de 
Góis

A Santa Casa da Misericórdia de Góis converteu um 
dos gabinetes do Lar/ERPI num quarto de isolamento com 
capacidade para três utentes. Este quarto está adapta-
do com excelentes condições, nomeadamente, casa de 
banho privativa (com duche), três camas e campainha 
em todas elas.

Para a adaptação do gabinete em quarto de isolamento 
foram necessários apoios monetários dados no âmbito da 
angariação COVID-19.

A criação de um novo quarto de isolamento teve como 
objetivo garantir uma maior resposta no combate à CO-
VID-19, em caso de necessidade.

Utentes da SCM de Góis assistiram ao filme “So-
zinho em Casa”

No passado dia 23 de dezembro, alguns utentes da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunida-
de de assistir ao filme “Sozinho em Casa”, uma comédia 
de Natal de 1990.  

O filme “Sozinho em Casa” é um clássico de natal foi 
escrito e produzido por John Hughes. Este filme centra-
-se num menino de 8 anos que é erroneamente deixado 
para trás quando a sua família   voa para Paris para as 
suas férias de Natal. O menino inicialmente aprecia estar 
sozinho em casa, mas logo tem de lidar com dois ladrões.

Os nossos utentes adoraram rever este filme tão di-
vertido, muitos dos utentes expressaram que já não se 
lembravam de rir tanto.

Todos os meses a nossa Instituição organiza uma 
sessão de cinema muitos dos filmes transmitidos são 
sugeridos pelos utentes, este tipo de atividades tem como 
objetivo proporcionar momentos de lazer aos nossos uten-
tes, relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências 
oriundas do meio sociocultural em que estão inseridos.

Atividades de Animação na SCM de Góis – Jogos
Manter os nossos utentes em constantes e diversificadas 

atividades é um dos principais objetivos da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis.

Todas as semanas (3 a 4 vezes) os utentes de ERPI 
têm a oportunidade de jogar vários jogos com o auxílio 
da nossa estagiária de animação Dr.ª Daniela Gonçalves.

Os jogos desenvolvem várias habilidades cognitivas, 
como por exemplo, o raciocínio e as funções executivas 
que englobam a capacidades de resolução de problemas 
e tomada de decisão.

Esta é sem dúvida uma das atividades mais aprecia-
das pelos utentes, estão sempre prontos para mais uma 
jogatana.

Testes COVID-19 SCM de Góis
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, 
semanalmente, um grupo de colaboradoras da nossa 

Instituição são testadas.
Até agora todos os testes realizados (via Zaragatoa), 

apresentaram resultado negativo.
Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Labo-

ratórios de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.

A SCM de Góis continua a reunir todos os esforços 
no sentido de cumprir com as diversas medidas de pre-
venção da COVID-19 e assim garantir a segurança dos 
seus colaboradores e utentes.

Visitas aos utentes do Lar/ERPI da SCM de Góis 
Na sequência das medidas aplicadas pelo Governo para 

a época da passagem de ano (Proibição de circulação na 
via pública a partir das 13h00 e proibição de circulação 
entre concelhos nos dias 1,2 e 3 de janeiro), a Mesa 
administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
decidiu suspender as visitas aos nossos utentes de Lar/
ERPI, nesses dias.

Nos restantes dias as visitas decorrem dentro da nor-
malidade (estando sempre sujeitas a alterações devido 
à evolução local da pandemia), a Instituição efetua o 

Festa de Natal no Lar/ERPI da SCM de Góis - Video-
chamada com a voluntária da Instituição D. Carla Silva

Sr. José Serra, Provedor, D. M.ª Augusta Garcia, utente 
de ERPI e a Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica na 
Festa de Natal da Instituição

Sr. Provedor no uso da palavra durante a Festa de 
Natal organizada pela SCM de Góis

Lanche Natalício no Lar/ERPI da SCM de Góis

Sr. Provedor e Diretora Técnica da SCM de Góis na 
entrega das lembranças aos nossos utentes

Novo quarto de isolamento no Lar/ERPI da SCM de 
Góis

WC do novo quarto de isolamento no Lar/ERPI da 
SCM de Góis
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IRMANDADE DA 
SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE GÓIS
CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

29 DE JANEIRO DE 2021

Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª, Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis, vem, nos termos 
do Art.º 22, número 2, alínea a), dos Estatutos, convocar 
todos os Irmãos para uma Assembleia Geral Ordinária 
Eleitoral, a realizar no dia 29 de Janeiro do ano de 2021 
(sexta-feira), na Capela da Misericórdia da Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, no Largo do 
Pombal, Vila de Góis, com início às 16:00 horas, com 
a seguinte ordem de trabalhos:

• Eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Mesa 
Administrativa e do Conselho Fiscal para o mandato 
social do quadriénio de 2021-2024.

O Ato Eleitoral processar-se-á ininterruptamente no 
indicado período horário (16:00horas – 18:00horas), em 
sistema de voto de urna aberta. As listas concorrentes 
têm de ser apresentadas nos Serviços Administrativos da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis, sitos no Largo do 
Pombal, n.º 13, pelo menos cinco dias antes da data do 
ato eleitoral, [até às 17:30 horas do dia 25 de Janeiro 
de 2021 (segunda-feira)], de acordo com o Art.º 34, 
número 4 do Compromisso, sendo as listas organizadas 
separadamente por Órgãos, identificando nominalmente o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Provedor e 
o Presidente do Conselho Fiscal, bem como os restantes 
elementos que compõem cada um destes Órgãos, com 
aceitação expressa dos mesmos, (Art.º 10, número 2, 
do Regulamento Eleitoral), conforme declaração confir-
mativa assinada por cada irmão que a integre, (Art.º 9, 
número 3, do Regulamento Eleitoral). Após a contagem 
e apuramento dos votos, os resultados da eleição serão 
proclamados de imediato.

Nota: A Assembleia Geral decorrerá com o cumprimento 
das directrizes emanadas pela Direcção-Geral de Saúde.

Góis, 29 de Dezembro de 2020

A Presidente da Assembleia Geral,

Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª
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agendamento prévio das visitas, através dos contatos 
telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a feira em horário de 
funcionamento das 9h00 às 17h00) e 917 469 854 (En-
carregadas).

Os horários das visitas mantêm-se das 15h30 às 17h00, 
uma vez por semana, com duração máxima de 15 minu-
tos e dois visitantes por utente. A visita continua a ser 
sempre acompanhada por um profissional da Instituição.

Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar 
videochamadas com os vossos familiares devendo, para o 
efeito, proceder a marcação prévia (ligando para o nosso 
Lar ou enviando mensagem privada para a nossa Página 
de Facebook a solicitar).

AGRADECIMENTO
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece e 

destaca as seguintes ofertas/donativos:

Município de Góis -apoio monetário de 5000€ para 
fazer fase às despesas de manutenção da Casa de 
Caridade Rosa Maria – área de isolamento do Plano de 
Contingência do Município de Góis;

Farmácia Frota Carvalho, Unipessoal – apoio monetário 
de 300€ e de 27 frascos de desinfetante de mãos; 

Conselho Diretivo da Assembleia de Compartes dos 
Baldios da Freguesia do Cadafaz – apoio monetário de 
1000€;

Familiares da utente de ERPI Sr.ª Ana Antunes, Sr.ª 
Cecília e Sr. Leonel, residentes na Várzea Pequena - 
oferta de 44,600Kg de Peru para o almoço de natal dos 
nossos utentes.

A utente de ERPI Dr.ª Estela Castilho e suas filhas 
Dr.ª Ana Sá e Sr.ª Catarina Sá – oferta de bolos reis a 
todos os colaboradores da Instituição;

Supermercado Rui & Dinorá - oferta 15 Bolos Reis;

Utentes da SCM de Góis na visualização do filme 
“Sozinho em Casa” na Sala de Estar do Lar/ERPI

Atividades de animação na SCMG - Jogo da Memória

Utentes de Lar/ERPI a jogar ao LOTO com o auxílio 
da estagiária de Animação

 Utentes de Lar/ERPI deixaram mensagens de Natal 
para os seus familiares e amigos

Ceia de Natal no Lar/ERPI da SCM de Góis, em Vila 
Nova do Ceira

Oleigóis – Indústria Panificadora, Lda - oferta 12 Bolos 
Reis;

Empresa Geraldespeixe Comércio de Peixe, Lda- oferta 
10 Kg de carapau;

Cooperativa Social Agro Florestal V.N.Ceira – oferta de 
10 litros de azeite e 2Kg de mel.

Próspero Ano Novo
Em nome da Mesa Administrativa, o Sr. José Serra, 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis deseja 
a todos os seus utentes, familiares, colaboradores, demais 
elementos dos Corpos Sociais e seus fornecedores, UM 
PRÓSPERO ANO NOVO.

Visite-nos em: www.scmgois.pt ouy www.facebook.com/
scmgois 


