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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Ação de Sensibilização sobre o Plano de Segurança e
Evacuação do Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 28 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis dinamizou uma ação de sensibilização sobre o Plano
de Segurança e Evacuação do Lar de Idosos, sito em Vila
Nova do Ceira.
Esta ação de sensibilização foi realizada no período da tarde,
pelas 15h45. Com todos reunidos junto à Central de Deteção de
Incêndio, o Sr. José Serra, Provedor, fez um breve resumo da
Equipa de Emergência, de quais as suas funções e sobretudo
uma explicação do Plano de Emergência Interna. Os colaboradores participantes nesta ação tiveram, ainda, a oportunidade
de assistirem a um pequeno exercício, o colaborador Sr. José
Alfredo fez disparar a central de incêndios, de forma a conseguirmos visualizar como identificar a zona de incêndio e como
desativar a central. Participou também nesta ação a formanda
Carina Portela, que se encontrava a realizar um estágio em
contexto prático de trabalho, de técnica de higiene e segurança
na nossa Instituição.
Ao realizar esta ação de sensibilização a SCM de Góis teve
como objetivo dotar os nossos colaboradores de todos os conhecimentos teórico-práticos necessários, para que, em caso de
necessidade, em particular, em situação de incêndio, possam
adotar todos os procedimentos incluídos no Plano de Segurança,
e naturalmente, garantir a segurança de bens e de todos os
nossos utentes e colaboradores.
Eucaristia na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 29 de janeiro, o Exmo. Padre Manuel Martins,
celebrou uma Eucaristia na Capela do Lar de Idosos da Santa
Casa da Misericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Durante a celebração eucarística todos se sentiram próximos
do Sr. Pe. Manuel Martins, que se dirigiu aos nossos utentes,
estimulando a todos o sentido de renovação da vida, aprofundamento da fé, para que a alegria cristã cresça e se fortifique.
Esta é uma das atividades que vai ao encontro dos desejos dos
nossos utentes e que fazem questão de participar assiduamente.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, a disponibilidade
do Sr. Pe. Manuel Martins.
Grupos de Catequese da Unidade Pastoral de Góis visita
Lar de Idosos da SCM de Góis no âmbito do Dia Mundial
do Doente
No passado dia 9 de fevereiro, no âmbito da comemoração
do Dia Mundial do Doente, os grupos de catequese da Unidade
Pastoral de Góis – UPG visitaram o Lar de Idosos da Santa Casa
da Misericórdia de Góis, sito em Vila Nova do Ceira.
Além da alegria e do carinho, as crianças da catequese da
UPG ofereceram postais, desenhos e um saquinho com bolos
secos aos nossos utentes de ERPI. Esta visita resultou numa
tarde de convívio entre as duas gerações, rica em partilhas, boa
disposição e muita alegria.
No final da visita à nossa Instituição ofereceu um pequeno
lanche às crianças, catequistas e a alguns pais que acompanharam os seus filhos, como forma de agradecimento por este
amável e bonito gesto.
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Atividades de Animação na SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis planificou um conjunto
de atividades de animação desenvolvidas diariamente no Lar de
Idosos e que consistem na realização de várias atividades de
animação, nomeadamente, jogos de grupo, atelier de gerações,
reza do terço, sessões de cinema, classes de movimento, atelier
de expressão plástica, atelier de costura/bordados, pintura de
mandalas, atelier de estimulação cognitiva, atelier de leitura/escrita
e o atelier de música.Todas estas atividades têm o objetivo de
promover o bem-estar (físico e psicológico) e a qualidade de
vida da nossa população sénior.
Os elementos desta população sénior têm caraterísticas específicas e diversificadas que merecem diferentes atenções e por
isso as atividades de animação/socialização vão ao encontro
das necessidades verificadas após uma avaliação pormenorizada
de cada utente.
Os jogos de grupo são uma das atividades que os nossos
utentes gostam muito de participar, durante a semana são várias
as vezes que a SCM de Góis planeia e organiza vários jogos. Os
jogos de grupo que mais sucesso fazem são: o bingo, dominó,
cartas e o jogo do galo.
Todos estes jogos permitem o convívio e partilha entre utentes
e principalmente estimula muitas das suas capacidades cognitivas.
Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um pouco
da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, Centros
de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira, quinzenalmente, apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos utentes.
Utente: Amarilde Guerreiro Simões Alípio
Naturalidade: Ourique
Idade: 86 anos
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou incapacitada de fazer a minha vida de casa”.
“Estou cá há pouco tempo”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, vou todos os dias à fisioterapia e gosto muito de participar na reza do terço.”
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“É bom, tenho cá muitas pessoas da terra”.

Ação de Sensibilização sobre o Plano de Segurança
e Evacuação do Lar de Idosos da SCMG, sito em Vila
Nova do Ceira

Atelier de Jogos de Grupo - “Jogo do Bingo”, dinamizado pela Ajudante de Ação Educativa da SCM de Góis

Crianças do CATL e utentes de ERPI no Atelier de
Expressão Plástica - preparativos para o Carnaval
“Não sou de cá, mas já cá estou há alguns anos”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O casamento com o meu marido, José Alípio”.
“Os anos em que trabalhei na fábrica de eletricidade do pai
da conhecida pintora Paula Rego”.
O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Voltar a ser independente, fazer a minha vida de casa”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos
quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros

Entrevista à utente de ERPI - Sr.ª Amarilde Alípio
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em
bens alimentares e/ou em bens materiais, durante a primeira
quinzena de fevereiro de 2020.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de jogos e
brinquedos para o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL),
residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.
Agradece, igualmente, a outro anónimo pela oferta de 15 Kg
de Kiwis, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes anicontinua na pág. 17
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continuação da pág. 16

Comemoração do 62.º Aniversário da Sr.ª Estela
Ferreira

Sr.ª Maria Afonso Neves celebrou 86 Primaveras, na
companhia do seu marido e utentes

Sr.ª Ilda Nunes celebrou 85 anos de idade, acompanhada por familiares e utentes

Sr.ª Isabel Filipe festejou 90 anos de idade, acompanhada por familiares e utentes

Sr.ª Palmira Fernandes festejou 81 Primaveras, na
companhia da sua família

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
do mês de fevereiro, 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 Deolinda
Conceição Henriques Lourenço (residente no Corterredor), nascida a 2 de fevereiro de 1950, celebrou 70 anos de idade; a
Sr.ª Estela Maria Henriques Tavares Ferreira, nascida a 3 de
fevereiro de 1958, festejou 62 anos de idade; a Sr.ª Isabel de
Jesus Simões Filipe, nascida a 3 de fevereiro de 1930, celebrou
90 anos de idade; a Sr.ª Maria Afonso das Neves, nascida a 5
de fevereiro de 1934, celebrou 86 anos de idade; a Sr.ª Ilda de
Jesus Nunes, nascida a 9 de fevereiro de 1935, festejou 85 anos
de idade; a Sr.ª Palmira Antunes Simões Fernandes, nascida a
9 de fevereiro de 1939, celebrou 81 anos de idade.
Óbitos de Utentes da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
expressa o seu voto de pesar e apresenta as mais sentidas
condolências aos familiares da Sr.ª Maria de Lurdes Duarte (92
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 5 de fevereiro 2020. A
utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas, desde o dia 14 de novembro de 2005.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente, o
seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências
à família do Sr. José Casimiro Rodrigues Martins (83 anos), pelo
seu falecimento ocorrido no dia 7 de fevereiro 2020. O utente
integrava a resposta social de SAD, desde 24 de maio de 2017.
A Mesa Administrativa

