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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
SCM de Góis promove integração profissional na área
da Enfermagem
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais um
profissional a tempo inteiro, com licenciatura em Enfermagem,
Enf. Daniel Carvalho, residente em Arganil.
O Enf.º Daniel Carvalho veio reforçar a nossa equipa clínica,
dando assim continuidade à prestação de um serviço de qualidade na área da saúde, assegurando a melhoria e manutenção
do bem-estar dos nossos utentes.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por dispor
de uma ampla equipa multiprofissional e multidisciplinar que luta
diariamente pela Missão que rege a nossa Instituição.
O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa
reitera-lhe votos de sucessos profissionais e pessoais.
Atividades de Animação no Lar/ ERPI da SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis proporciona aos seus
utentes várias atividades de animação que têm por objetivo
promover melhorias na realização das atividades de vida diária,
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes,
diminuir os momentos de isolamento e de solidão e estimular
as funções cognitivas.
As atividades de animação desenvolvidas junto dos utentes
são classe de movimento, atelier de expressão-plástica, sessão
de cinema, oficina de jogos, pintura de mandalas, atelier de
música, atelier de estimulação cognitiva, caminhadas, atelier
digital, reza do terço, entre outros.
Todas estas atividades vão ao encontro dos gostos do nosso público-alvo de forma a mantê-los motivados para a sua
realização.
Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI da
SCM de Góis e Videochamadas.
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no que
diz respeito ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara e etiqueta respiratória, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis providenciou uma sala própria e devidamente adequada
ao recebimento de visitas numa “maior proximidade” aos seus
queridos familiares.
A Instituição efetua o 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
(Encarregadas).
Os horários das visitas mantêm-se, todos os dias, das 15h30
às 17h00, uma vez por semana, com duração máxima de 15
minutos;
A visita é sempre acompanhada por um profissional da Instituição.
Continuamos também disponíveis para quem quiser realizar
videochamadas com o seu familiar, apenas tem de ligar para o
nosso Lar ou enviar mensagem privada para a nossa Página
de Facebook a solicitar. As videochamadas são realizadas entre
as 15h30 e as 17h.

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis e Enf.º Daniel
Carvalho, assinatura do contrato de trabalho

Utentes de ERPI da SCM de Góis

Sr.ª Adorinda e Sr. Carlos Barata no jardim do Lar da
SCMG, em Vila Nova do Ceira

Utentes da SCM de Góis jogam ao “LOTO”

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2020
Seguindo todas as orientações da Direção Geral de Saúde, o
CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis tem realizado várias
atividades dinâmicas e muito animadas, de forma a preencher
os tempos livres das nossas crianças.
Aula de Pilates
As nossas crianças inscritas no CATL – Férias de Verão tiveram
a oportunidade de participar numa aula de Pilates, dirigida pela
Dr.ª Adriana Pinto, Fisioterapeuta da Instituição.
A dinamização desta aula de Pilates teve como principal objetivo, sensibilizar as crianças para a prática do exercício físico
e proporcionou a cada criança, por meios dos seus princípios e
exercícios, a perceção e consciência corporal. Com a utilização
de alguns acessórios, nomeadamente, bolas e discos de equilíbrio, tornou a aula mais lúdica, captando assim mais a atenção
das nossas crianças.

Crianças do CATL na Aula de Pilates

Aula de Pilates - dinamizada pela Dr.ª Adriana Pinto,
Fisioterapeuta da Instituição

Atelier “Mãos à Obra”
Durante as férias de verão 2020, o CATL da Santa Casa da
Misericórdia de Góis dinamizou vários ateliers “Mãos à obra”,
este atelier tem como objetivo a realização de vários trabalhos
manuais.
Ao longo das férias as nossas crianças deram largas à imaginação e elaboraram porta canetas, jogos, cestos, entre outros.
Este atelier teve como objetivo descobrir, potenciar e desenvolver o “artista” que há em cada criança, focando objetivos
estéticos para que as crianças pudessem expandir as suas
competências naturais e a sua criatividade.
CATL – Crianças na Praia Fluvial das Canaveias e Peneda
Ao longo das Férias de Verão foram várias as vezes que
as nossas crianças rumaram até às praias fluviais do nosso
concelho, onde passaram horas e horas a brincar e a dar
valentes mergulhos.
Esta é sempre das atividades preferidas dos nossos “pequenos”.
AGRADECIMENTO!
COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa Casa
da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer a todos
os que continuam a contribuir com equipamentos de proteção

Crianças do CATL na Praia Fluvial das Canaveias
individual (EPI´S).
Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
Face à doação da Fundação do SCP – Sporting Clube de
Portugal à União das Misericórdias Portuguesas (UMP), a SCM
de Góis foi contemplada com 250 máscaras.
Outras Ofertas:
Face à doação da Beiersdorf, Portugal à União das Misericór-

Crianças do CATL na Praia Fluvial da Peneda

dias Portuguesas (UMP), a SCM de Góis foi contemplada com:
4 embalagens de creme (400 ml) hidratante Nívea.
Um Bem-haja pelas generosas ofertas!
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
continua pág. 21

O VARZEENSE
15 de setembro de 2020

21

continuação da pág. 20

Almoço no Parque do Cerejal - CATL da SCM de Góis
- Férias de Verão 2020

Atelier “Mãos à Obra”

nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de agosto,
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 Ilda
Matos Fernandes, nascida a 29 de agosto de 1931, festejou
89 anos de idade;
Sr.ª Maria de Lurdes Reis, nascida a 31 de agosto de 1929,
celebrou 91 anos de idade; Sr. Ângelo das Neves Simões,
nascido a 31 de agosto de 1943, festejou 77 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

Sr.ª Ilda Matos celebrou 89 Primaveras

77.º Aniversário do Sr. Ângelo Simões

