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SCM de Góis Continua em Movimento
Os utentes das respostas sociais de Centro de Dia 

e Lar/ERPI continuam a realizar algumas atividades, 
ainda que, durante o mês de Agosto os recursos, 
quer humanos, quer de atividades sejam menores.

Os utentes que tem capacidade para o efeito conti-
nuam a realizar marcha e atividades de Fisioterapia, 
no Centro de Reabilitação e Bem-Estar Dr. José 
Cabeças, com a supervisão da nossa Animadora 
Sociocultural.

Os dias também têm sido preenchidos com o 
Atelier de Estética, para tratamento de unhas e ma-
nicure, Atelier de Pintura, durante o qual os utentes 
pintam desenhos e usam a sua criatividade ao nível 
das cores, dinamizados pela monitora Sílvia Martins 
e Animadora Inês Martins.

Têm também sido dinamizado Jogos, tais como 
o loto, dominó, bem como jogos de Estimulação 
Cognitiva, para avaliar as diferenças, os pares, 
estações do ano, cores, bem como o jogo da bola 
no lençol, entre outros.

No dia 4 de Agosto, os utentes usufruíram tam-
bém de uma sessão de cinema, visualizando o filme 
português “Canção de Lisboa”, com os saudosos 
atores Vasco Santana e Beatriz Costa.

Muitas são as atividades que alegram os dias dos 
nossos utentes de ERPI e Centro de Dia.

Hora do Conto Sénior
Na manhã do dia 12 de Agosto, os utentes da 

resposta de Lar/ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas participaram na hora do conto, via 
online, promovida pela Biblioteca Municipal de Góis 

Este momento de leitura foi dinamizado pela 
Dr.ª Vicência Oliveira e Carla Simão da Biblioteca 
Municipal de Góis que leram os contos: “Contos de 
Fajão”, que conta histórias da aldeia de Fajão, do 
concelho vizinho da Pampilhosa da Serra; “A égua 
que pariu o vitelo” e o “Queijo no Rio”.

No Lar/ERPI da SCM de Góis, a atividade foi-se 
desenrolando com o apoio do Dr. David Marques, 
Psicólogo Clínico e Inês Martins, Animadora So-
ciocultural. 

A atividade de hora do conto sénior tem como 
objetivo incentivar o hábito da leitura e da escrita, 
desenvolver a capacidade de concentração, estimu-
lar o raciocínio e a criatividade pela ludicidade, 
contribuindo assim, para o processo de crescimento 
cultural de cada um.

Visitas aos Utentes do Lar da SCM de Góis
A SCM de Góis implementou um novo plano de 

visitas de familiares a utentes de ERPI/LAR, no dia 
1 de Julho de 2021. 

Estas continuam a ser diárias, mas desta vez de-
correm na varanda do Lar, ao ar livre, dispondo de 
dois locais com as necessárias distâncias entre si, 
para permitir a realização de visitas a dois utentes, 
em simultâneo, nos seguintes períodos horários: 
15h00 – 15h30; 15h30 -16h00; 16h00 -16h30; 
16H30 -17h00.

De reforçar, que as visitas devem ser efetuadas 
mediante agendamento prévio, por contacto telefó-
nico, para o número 917469854, entre as 9h e as 
17h30m.

• A duração da visita: 30 minutos
• Número de visitas: 1 visita por utente/semana 

(máximo de 4 visitantes por utente, se pertencentes 
à mesma família).

• A visita será supervisionada por um profissional 
da Instituição.

Continuamos a apelar à paciência e compreensão 
de todos os utentes e familiares visitantes.

Reiteramos 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 SCM de Góis agradece, reconhecidamente, aos 

familiares da Saudosa Maria José Rego Lopes, o 
donativo no valor de mil euros, gentilmente atribuído 
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à nossa Instituição. 
Nestes momentos de esforço coletivo todas as 

ajudas são para nós importantes. O nosso muito 
obrigado pelo apoio.

Agradecemos igualmente as palavras de reconhe-
cimento que publicaram nos Jornais “O Trevim” e 
“O Varzeense”.

É certo que é nosso dever garantir o bem-estar 
dos nossos utentes, mas quando o nosso trabalho 
é reconhecido desta forma, o sentimento de dever 
cumprido sai reforçado!

São gestos, como estes, de sincera solidariedade 
que evidenciam o verdadeiro valor e afeição que 
os familiares dos utentes demonstram pelos dirigen-
tes, profissionais, demais utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, motivando à prossecução da 
Missão, Visão e Valores. Bem-Haja!

Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Góis expressa o seu voto de pesar e 
apresenta as mais sentidas condolências aos fami-

liares da Sr.ª Alice Neves Barata (96 anos), pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 3 de Agosto de 
2021. A utente integrava a resposta social de ERPI 
– Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde 
o dia 4 de Fevereiro de 2015.

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