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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Comemoração do Dia de Reis no Lar de Idosos da SCM
de Góis
No passado dia 6 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis assinalou o Dia de Reis no seu Lar de Idosos, onde
participaram alguns dos nossos utentes.
Segundo a tradição cristã, o Dia de Reis assinala a data em
que três magos do Oriente (Gaspar, Belchior e Baltasar) visitaram e levaram lembranças a Jesus Cristo recém-nascido. As
lembranças que ofereceram foram: ouro, incenso e mirra. Nos
países hispânicos é tradição abrirem-se as prendas de Natal
neste dia, encerrando assim os festejos natalícios, enquanto
que em certas aldeias de Portugal é tradição cantar-se os reis
ou as janeiras de porta em porta como forma de celebração
desta data.
Alusivo a este dia, realizámos uma peça de teatro intitulada
“A Lenda dos três Reis Magos”. Durante o atelier de expressão-plástica foram elaboradas coroas de reis para a dinamização
da peça de teatro, os nossos utentes usaram materiais como:
E.V.A. (microespuma), feltro, cartolinas e papelão, que tiveram
de recortar e colar.
A peça de teatro decorreu durante a tarde no nosso Lar/
ERPI e contou com a participação de quatro utentes, uma fez
de narrador e as outras três de reis magos. Foi um momento
muito divertido e apreciado por todos os outros utentes que
tiveram a oportunidade de assistir ao teatro. Foi desta forma
que recordámos e assinalámos o Dia de Reis este ano.

Utentes da SCM de Góis na dinamização da Peça de
Teatro “A Lenda dos Três Reis Magos”

Cestos em renda elaborados pela utente de ERPI da
SCM de Góis
A nossa utente de ERPI, Sr.ª Maria Augusta Garcia, mais
conhecida por Dona Mariazinha, de 96 anos, elaborou vários
cestos em renda para oferecer.
Com uma habilidade extrema, esta nossa utente elaborou
como ela própria disse “mais de 150 cestos e todos diferentes”,
construídos com renda de várias cores e garrafas de plástico.
A D. Mariazinha ofereceu os cestos durante a época natalícia
a todos os colaboradores e utentes da nossa Instituição, assim
como, a alguns dos seus familiares e amigos.
Como ela disse “foi uma forma de ocupar o tempo e sentir-me útil” e que bela e saudável forma de ocupar o seu tempo.
A Mesa administrativa da SCM de Góis parabeniza esta nossa
utente pela sua dedicação e excelente trabalho. É sem dúvida
um motivo de orgulho para a nossa Instituição.
Passagem de ano 2020/2021
No passado dia 31 de dezembro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis organizou uma atividade de maneira a comemorar o
último dia do ano e a entrada no novo ano.
Durante a manhã alguns dos nossos utentes de ERPI/Lar
participaram numa dinâmica de grupo que consistiu na partilha
de sentimentos e expetativas para este novo ano. A tarde foi
dedicada a uma sessão fotográfica com a Moldura Gigante
(elaborada/decorada no atelier de expressão-plástica) alusiva
ao tema.
Os nossos utentes desejam um excelente ano, cheio de paz,
amor e principalmente muita saúde.
SCM de Góis promove integração de formando do curso de
formação “Cozinha e Pastelaria”
Durante o mês de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis integrou um formando do curso de formação “Cozinha e
Pastelaria”, Sr. Sérgio Ricardo Ribeiro Portela, residente em
Vale de Godinho, Freguesia de Góis. Durante cinco semanas
o formando vai exercer e praticar os seus conhecimentos adquiridos ao longo da formação teórica, no setor da cozinha do
Lar de Idosos da nossa Instituição.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissionais e pessoais.

Comemoração do Dia de Reis no Lar/ERPI da SCM
de Góis

Comemoração no Lar/ERPI - Passagem de Ano 20202021

Cestos em renda elaborados pela utente D. M.ª Augusta Garcia

Festejos de fim de ano no Lar da SCM de Góis

COVID-19
Testes COVID-19
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 é testado.
Até agora todos os testes realizados (via zaragatoa), apresentaram resultado negativo.
Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios
de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.
Vacinação
Depois de apresentado o Plano de Vacinação relativo ao
COVID-19 pelas entidades competentes, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis já remeteu à Administração Regional de
Saúde do Centro (ARSC) o número previsível de utentes e
colaboradores a serem, eventualmente, vacinados. A nossa
Instituição já iniciou os contatos, quer com utentes/familiares e
quer com colaboradores, tendo em vista apurar os interessados
na toma da vacina.
Encontramo-nos neste momento a aguardar o agendamento
da visita para a administração das vacinas que será realizada
pelos profissionais de saúde do Centro de Saúde de Góis.
Visitas aos utentes de ERPI
As visitas aos nossos utentes de ERPI/Lar continuam suspensas, temporariamente, face à atual situação pandémica no
concelho de Góis, até novas indicações.
Importa realçar que TODOS os nossos utentes de Lar/ERPI
estão bem.
A SCM de Góis continua a reunir todos os esforços no sentido
de cumprir com as diversas medidas de prevenção da COVID-19

Passagem de Ano 2020/2021 assinalada no Lar de
Idosos da SCMG
e assim garantir a segurança dos seus colaboradores e utentes.
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, reconhecidamente, 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
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na primeira quinzena
do mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,

SCM de Góis promove integração de formando do
curso de formação “Cozinha e Pastelaria”

social e familiar.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: o Sr. Mário
Alves da Costa, nascido a 2 de janeiro de 1950, festejou 71
anos de idade; a Sr.ª Natália Figueiredo Manuel, nascida a
4 de janeiro de 1936, celebrou 85 anos de idade; o Sr. Rui
Humberto Fernandes, nascido a 7 de janeiro de 1941, festejou
80 anos de idade; a Sr.ª Ana Maria Jesus Antunes, nascida a
continua pág. 17
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Sr. Mário Costa festejou 71 anos de idade

Sr.ª Ana Antunes festejou 68 Primaveras

12 de janeiro de 1953, celebrou 68 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

85.º Aniversário da Sr.ª Natália Manuel

Sr. Rui Fernandes celebrou 80 anos de idade

