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SCM de Góis - um Verão Animado!
Ao longo do mês de agosto e início de setembro, 

procuramos dinamizar um vasto conjunto de atividades 
que proporcionassem aos nossos idosos um Verão 
Alegre e Divertido.

Foram muitas as atividades que formos dinamizando ao 
longo deste último mês com os nossos utentes das Res-
postas Sociais de Lar/ERPI, Centro de Dia. Procurámos 
sempre manter-lhes a alegria e a vivacidade neste verão 
ainda atípico e ainda marcada pela situação pandémica.

Para além das atividades diárias dinamizadas pela 
Fisioterapeuta no Centro de Reabilitação e Bem-Estar 
Dr. José Cabeças, de que todos os nossos utentes de 
ERPI e Centro de Dia beneficiam, ainda que de forma 
separada a fim de garantir todas as condições preven-
tivas relativamente à COVID19, foram igualmente dina-
mizadas pela nossa Fisioterapeuta atividades de grupo, 
nomeadamente a Classe de Movimento, uma atividade 
que alia o movimento ao exercício físico com um toque 
de ritmo que todos deixa bem dispostos.

Foram igualmente dinamizadas com os utentes de 
Lar e Centro de Dia diversas atividades pela Equipa 
de Animação e Psicologia Clínica com o objetivo de fo-
mentar o espírito de grupo, estimular e ocupar de forma 
saudável os nossos idosos. Das atividades dinamizadas, 
salientamos os Ateliers de Jogos, a Comemoração do 
Dia Mundial da Fotografia, os Ateliers da Memória, da 
Estimulação Cognitiva, da Alfabetização, da Pintura, da 
Leitura, do Conto, bem como a dinamização frequente 
de caminhadas ao ar livre no espaço exterior do Lar.

Como estamos no Verão, não quisemos deixar de 
assinalar esta fantástica estação do ano com a nossa 
“Festa de Verão”, em que todos os nossos idosos par-
ticiparam de forma alegre e divertida, recordando muitos 
deles os tempos de outrora com um grande sorriso! Um 
dia feliz onde não faltarem a toalha de praia, os óculos 
de sol, o protetor solar, as boias e as deliciosas “Bolas 
de Berlim”!

Visita - Diretor do Centro de Emprego e Formação 
Profissional do Pinhal Interior Norte à SCMGóis

Com a intenção de reforçar o relacionamento com as 
Entidades parceiras, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis promoveu, no passado dia 2/9, na ERPI em Vila 
Nova do Ceira, um encontro Interinstitucional com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional do Pinhal 
Interior.

Neste encontro marcaram presença, pelo IEFP o Dr. 
João Domingues, Diretor do C-EFPI, que assumiu re-
centemente a direção daquela Entidade, bem como a 
Dr.ª Patrícia Abrantes, Diretora Adjunta e a Dr.ª Cristina 
Castanheira enquanto Técnica Superior que acompanha 
o Concelho de Góis e da SCM de GÓIS, o Sr. José 
Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Vice Provedora e 
Diretora Técnica da Instituição, bem como a Dr.ª Fátima 
Pimentel, Secretária da Mesa Administrativa.

Deste encontro resultaram a definição conjunta de 
estratégias que reforçam o papel da nossa Instituição 
na integração de pessoais em situação de desemprego, 
através das diversas medidas de emprego em vigor. 
Mais uma vez foi reconhecido o importante papel que a 
SCMGóis desempenha na promoção do emprego e nas 
oportunidades que cria junto da comunidade.

O Sr. José Serra agradeceu, reconhecidamente, a pre-
sença dos distintos representantes do IEFP, expressando 
o seu regozijo pela realização deste encontro que visa 
o reforço do trabalho conjunto já existente e reafirma a 
preocupação da Santa Casa em manter verdadeiramente 
ativas as parcerias com as entidades locais e regionais.

Após o encerramento do encontro, congratulamo-nos 
pelo registo exarado no Livro de Honra da SCM Góis, 
pelo Dr. João Domingues, Diretor do C-EFPI e pela Dr.ª 
Patrícia Abrantes, Diretora Adjunta.

Integração - Beneficiários Medidas Emprego
No âmbito da dinamização das medidas que visam a 

integração de Desempregados, nomeadamente Estágios 
Profissionais, Contratos Emprego Inserção e Medida 
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos So-
ciais e de Saúde – MAREES- a SCMGóis procedeu à 
integração de mais 7 beneficiários, designadamente uma 
Nutricionista, duas Ajudante Familiar, uma Trabalhadora 
Indiferenciada, um Motorista de Ligeiros, um Serralheiro 
e uma Ajudante de Cozinha.

Agradecimento
A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta 

de Freguesia de Góis, na pessoa da Sr.ª Presidente e 
restante Executivo, por continuar a apoiar os serviços e 
as Medidas Preventivas à propagação doença COVID-19, 
adotadas e levadas a cabo pela SCM Góis, em prol 
dos seus utentes!

Este apoio destina-se às despesas constante, tidas com 
a aquisição de Equipamento de Proteção Individual, e 
realização de testes antigénio, aos colaboradores e aos 
Utentes da Resposta de Centro de Dia, medida essencial 
à prevenção e propagação do COVID-19.

Congratulamo-nos com este Gesto de sincera solidarie-
dade, que evidencia o verdadeiro valor que a Freguesia 
de Góis nutre pelas IPSS’s Locais

Visitas aos Utentes do Lar da SCM de Góis
A SCM de Góis mantém o plano de visitas de familia-

res a utentes de ERPI/LAR, implementado no passado 

dia 1 de Julho de 2021. Sendo que estas continuam a 
ser diárias, decorrendo na varanda do Lar, ao ar livre e 
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 e 16H30 
-17h00.

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

- Duração da visita: 30 minutos

Senhor Provedor, Senhora Vice-Provedora/Diretora 
Técnica com Diretor do C-EFPI, Diretora Ajudante e 
Técnica de Emprego.

Assinatura Livro Honra Dr. João Domingues e Dr.ª 
Patricia Abrantes - IEFP

 Integração de Medidas de Emprego 

Integração de Medidas de Emprego Comemoração Dia Mundial da Fotografia

Atelier de Memória Atelier do Conto

Reza do Terço Atelier de Pintura
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- 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).

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 condolências aos familiares do Sr. Luiz 
Augusto Carvalho (80 anos), pelo seu falecimento ocor-
rido no dia 14 de Agosto de 2021. A utente integrava 
a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 26 de Novembro de 2018.

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

A Mesa Administrativa 

82.º Aniversário D. Lurdes Palrinhas - Utente ERPI 90.º Aniversário D. Ilda Matos - Utente ERPI

78.º Aniversário Ângelo Simões - Utente ERPI

Festa de Verão Atelier de Leitura

Atelier de Expressão Plástica Atelier de Jogos

Festa de Verão Atelier das Emoções


