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Comemoração Dia Internacional da Paz
Os utentes das respostas sociais de Centro de Dia e de Lar/

ERPI da SCM de Góis comemoraram o Dia Internacional da 
Paz, no dia 21 de setembro de 2021 com uma atividade de 
expressão plástica.

No Centro de Dia, este atelier foi dinamizado pela monitora 
Sílvia Martins e os utentes criaram o símbolo da paz, em madeira, 
adornando-o com flores de papel e fitas de tecido e, posteriormente 
penduraram-no na sala de convívio do Centro de Dia.

Os utentes mais autónomos da Resposta social de Lar/ERPI 
foram incentivados pela Dr.ª Inês Martins, Animadora Socioedu-
cativa a desenharem pombas em papel branco e nelas escre-
veram valores que apelam à paz, tais como: educação, paz, fé, 
vencer na vida, justiça, liberdade, carinho, respeito e ao amor e, 
posteriormente penduraram numa das árvores do jardim do Lar.

O dia 21 de Setembro foi proclamado Dia Internacional da 
Paz pela ONU, no dia 30 de Novembro de 1981, no sentido 
de declarar um dia de cessar-fogo e de não violência em todo 
o mundo. O objetivo não é apenas que as pessoas pensem na 
paz, mas que façam algo a favor dela.

Atelier de alfabetização e de jogos 
Para ocupar de forma saudável o tempo livre, a Dr.ª Inês Martins 

e a monitora Sílvia Martins prosseguem com a dinamização de 
ateliers de alfabetização e de jogos junto dos utentes das res-
postas sociais de Centro de Dia e de Lar/ERPI da SCM de Góis.

Estas atividades decorrem duas e vezes por semana, às 
segundas-feiras e às sextas-feiras, no período da manhã, no Salão 
do Lar e do Centro de Dia, onde os utentes jogam ao bingo e 
preenchem fichas de estimulação de escrita, com o objetivo de 
incentivar o hábito de escrita dos idosos interessados e capazes, 
auxiliar a sua memória, coordenação motora, oralidade perceção 
de espaço e tempo entre outros benefícios.

Atelier de Leitura
O atelier de leitura é dinamizado semanalmente pela Dr.ª Inês 

Martins, Animadora Socioeducativa junto dos utentes de ERPI, no 
salão do Lar da SCM de Góis.

Atualmente, a Animadora lê aos idosos um capítulo, por se-
mana, do livro “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco. 
Este romance foi escrito no ano 1861, em 15 dias, “os mais 
atormentados da minha vida”, confessou Camilo Castelo Branco no 
prefácio à segunda edição deste livro, durante o tempo em que o 
autor esteve preso por adultério na cadeia da Relação do Porto.

A história conta a paixão entre Simão e Teresa, filhos de fa-
mílias inimigas, que preferem morrer a desistir do amor que os 
une. Mariana, que nutre um amor não correspondido por Simão, 
segue-o na morte.

Esta versão portuguesa de “Romeu e Julieta” é uma confissão de 
revolta do próprio Camilo Castelo Branco, preso durante um ano, 
por se ter envolvido num amor proibido com uma mulher casada.

Com este atelier pretende-se incentivar o hábito de leitura dos 
idosos interessados e desenvolver a sua capacidade de concen-
tração e estimular o seu raciocínio.

Festa das Vindimas
O Outono chegou e com ele a época das Vindimas! Assim, no 

passado dia 27 de setembro, os utentes do Lar/ERPI da SCM 
de Góis reproduziram e reviveram essa temporada com diversas 
atividades, entre as quais conversas informais sobre as vindimas, 
jogos de memória e realizaram desenhos alusivos às vindimas.

Estas atividades foram dinamizadas pelo Dr. David Marques, 
Psicólogo Clínico, Dr.ª Inês Martins, Animadora Socioeducativa e 
monitora Sílvia Martins juntos dos Idosos das respostas de Centro 
de Dia e de LAR/ERPI, que recordaram os tempos em que eram 
mais jovens e que faziam a colheita das uvas, nesta época. 

Durante o jogo de memória, os dinamizadores iam exibindo 
imagens da época das vindimas para estimular a memória visual 
e cognitiva dos utentes participantes.

Houve também um tempo para desenharem uvas, cestos e 
outros objetos associados à vindima.

Utentes ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
– saídas ao exterior

A partir do dia 26 de Setembro de 2021, inclusive, estão 
permitidas as saídas dos nossos utentes ERPI ao exterior, aos 
sábados e domingos. As saídas ocorrerão entre as 10 e as 18 
horas, sendo necessário o seu agendamento prévio, durante a 
semana que antecede o fim-de-semana para o qual pretendem 
a saída para o contacto móvel 917469854, de segunda a sexta-
-feira, entre as 10 e as 17 horas.

Apela-se aos familiares dos nossos idosos/utentes que, nestas 
saídas ao exterior, assumam um comportamento responsável e 
no estreito cumprimento das normas da DGS – Direção Geral de 
Saúde, garantindo que sejam cumpridas as medidas de proteção 
e prevenção dos seus familiares e, consequentemente, de todos 
os nossos idosos do Lar/ERPI da SCM de Góis.

Visitas aos Utentes do Lar da SCM de Góis
A chegada do Outono e consequentemente do frio e da chuva 

levaram o Lar da SCM de Góis a redefinir, um novo plano de 
visitas dos familiares aos utentes de ERPI/LAR, que entrará em 
vigor a partir do dia 1 de Outubro de 2021. 

As visitas decorrerão de terça – feira a domingo, nos se-
guintes horários: 14:30h/15:00h; 15:05h/15:35h; 15:40h/16:10h; 
16:15h/16:45h; ou 16:50h/17:20h

As visitas decorrerão no interior do Lar em ambiente controlado, 
sendo apenas permitida a visita de um utente/idoso de cada vez, 
mantendo-se, no entanto, a possibilidade deste ser visitado por 4 
pessoas em simultâneo, pelo período de 30 minutos. Mantém-se 

a obrigatoriedade de pré – agendar as visitas, sendo que este 
agendamento apenas deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, 
entre as 10 e as 17:00 horas para o contacto móvel 917469854. 
A visita será supervisionada por um profissional da Instituição.

Reiteramos 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).

Agradecimento pela oferta de lenha
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece de forma 

reconhecida ao Sr. António Joaquim Paiva pela oferta de material 
lenhoso ao Lar/ERPI, bem como agradece ao Sr. Ricardo Lopes 
pelo corte da mesma.

Esta lenha resulta do serviço de limpeza do terreno/logradouro 
do Hospital Monteiro Bastos efetuado pela Firma “Joaquim Paiva 

e Ricardo Lopes, Lda”, sendo os ofertantes seus Sócios Gerentes.
Bem-haja pela oferta.

Agradecimento aos familiares do saudoso utente Altino Azevedo
A SCM de Góis agradece aos familiares do saudoso utente 

Altino Casimiro Simões Azevedo, cujo óbito ocorreu a 10 de Julho 
de 2021, pelas palavras de apreço endereçadas por eles a esta 
Instituição, que se transcrevem: “Vimos por este meio agradecer 
profundamente todo o carinho, cuidado e atenção para com o 
nosso pai/marido. Temos de enaltecer todo o trabalho do Lar de 
V. N. Ceira, na pessoa do Sr. Provedor José Serra, Dra. Ana, 
Dra. Dalila, Dra. Fátima, Dra. Adriana, e demais funcionários, que 
sempre tiveram muita atenção com o nosso pai que nunca aceitou 
muito bem a sua situação, o que dificultava o vosso trabalho e 
o bem-estar dele e nos deixava sempre de coração apertado. 
Ele entrou na pior fase que podia ter entrado o que também, 
certamente, dificultou ainda mais todo o processo de integração.

Bem sabemos que o nosso pai não era uma pessoa fácil, 
mas sempre foi muito respeitador e sabemos que deu muita luta, 
mas também sofreu muito nos últimos anos e sobretudo nos 

A utente Zínia Paraíso Alvarinhas, utente de Centro de 
Dia exibe o símbolo da Paz no Dia Internacional da Paz

As utentes da RS de ERPI/LAR, Maria Carminda Ferreira 
(à direita) e a Maria Nazaré Sêco (à esquerda) recortam 
uma pomba branca em papel, um dos símbolos do Dia 
Internacional da Paz

A utente da RS de ERPI/LAR, Isabel Baixinho exibe a 
pomba branca em papel que recortou, um dos símbolos 
do Dia Internacional da Paz, que apela à educação.

A utente da RS de ERPI/LAR, Maria Emília Ferreira 
Lopes mostra sorridente a pomba branca em papel 
que recortou, um dos símbolos do Dia Internacional 
da Paz, que apela à Paz.

A utente da RS de ERPI/LAR, Amarilde Alípio apre-
senta a pomba branca em papel que recortou, um 
dos símbolos do Dia Internacional da Paz, que apela 
a vencer na vida.

A utente da RS de ERPI/LAR, Lurdes Palrinhas exibe a 
pomba branca em papel que recortou, um dos símbolos 
do Dia Internacional da Paz, que evoca a liberdade.
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últimos meses e dias de vida pelo avançar da doença. A vossa 
inquietude e preocupação era visível para que se conseguisse 
menorizar esse sofrimento.

Enaltecer o trabalho do vosso lar, ainda por cima no meio de 
uma pandemia que veio mudar totalmente as nossas vidas, com 
tantas exigências, e com tantas mudanças. Todo o vosso trabalho 
em proteger os que são mais vulneráveis nesta situação é sem 
dúvida meritório. Com os nossos melhores cumprimentos. Aten-
ciosamente, Sara Azevedo, Rui Azevedo, Paulo Azevedo (filhos), 
M. Alina Carvalho (esposa)”.

Para nós o reconhecimento do nosso trabalho pelos familiares 
dos utentes reforça-nos o sentimento de dever cumprido. Bem-haja!

Óbito de Utente 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 con-
dolências aos familiares do Sr. João de Matos Torres (93 anos), 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de Setembro de 2021.

O utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Resi-
dencial para Pessoas Idosas, desde o dia 17 de Julho de 2019.

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

A utente da RS de ERPI/LAR, Dionilde Moreira mostra 
sorridente  a pomba branca em papel que recortou, um 
dos símbolos do Dia Internacional da Paz, que invoca 
o respeito e o amor.

A utente da RS de ERPI/LAR, Maria Augusta Baeta 
Garcia, por todos conhecida como “Marizinha” pendura 
uma das várias pombas brancas recortadas pelos utentes, 
simbolizando a PAZ.

 A árvore do jardim do Lar da SCM de Góis adorna-
da com as diversas pombas brancas, simbolizando e 
lembrando que no dia 21 de Setembro se comemora 
o Dia Internacional da PAZ.

A Dr.ª Inês Martins dinamiza o atelier de alfabetização 
com este grupo de utentes, durante o qual preenchem 
fichas de estimulação de escrita.

A lenha oferecida à Instituição pelo Sr. António Joaquim 
Paiva, cujo corte foi oferecido pelo Sr. Ricardo Lopes

Festa das Vindimas - o Dr. David Marques, Psicólogo 
Clínico realiza jogos de memória alusivos à época

Festa das Vindimas - a animadora Dr.ª Inês Martins 
realiza jogos de memória alusivos à época

Festa das Vindimas - os utentes da RS de ERPI dese-
nham e pintam uvas.

Alguns dos utentes da RS de Centro de Dia no dia de 
Celebração da época das Vindimas, com a sua monitora 
Sílvia Martins.

As utentes da RS de ERPI/Lar divertem-se a jogar ao 
bingo, com a Animadora Socioeducativa.


