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Voto de pesar – Óbito de Colaborador da SCM de 
Góis – Sr. João Fernandes

É com imensa dor e tristeza que a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis lamenta a morte prematura do seu 
colaborador, João Fernandes (59 anos).

O seu óbito ocorreu no passado dia 7 de maio e as 
celebrações fúnebres realizaram-se no passado dia 12 de 
maio. No dia do seu falecimento o Sr. João Fernandes 
tinha estado ao serviço, fazendo o turno das 07h00 às 
15h00.

O Sr. João Fernandes iniciou funções na SCM de Góis, 
como Ajudante de Lar e Centro de Dia, no âmbito das 
medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, CEI, no dia 29 de abril de 2019. Após um 
ano de serviço, a nossa Instituição realizou um contrato 
a termo certo de um ano com o trabalhador, no dia 1 
de maio 2020. Decorrido mais um ano de serviço a esta 
Instituição, o Sr. João Fernandes integrou o quadro de 
profissionais efetivos da SCM de Góis, como prova de 
reconhecimento pelo bom desempenho profissional, pro-
va essa manifestada pelo Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª 
Ana Rodrigues, na dupla qualidade de Vice-Provedora e 
Diretora Técnica e Dr.ª Fátima Pimentel, Secretária da 
Mesa Administrativa. 

O Sr. João Fernandes era o único colaborador do 
sexo masculino 

a desempenhar a profissão Ajudante de Lar e Centro 
de Dia. Contudo, realizava as suas funções com enorme 
responsabilidade e seriedade, sempre alegre e simpático 
com todos à sua volta. Um ser repleto de generosidade 
e humildade.

Em momentos como estes, as palavras não são sufi-
cientes para expressar o sentimento de pesar que temos.

Neste sentido, a Assembleia Geral, a Mesa Administra-
tiva, o Conselho Fiscal, os Irmãos, os Colaboradores e 
Utentes da Santa Casa da Misericórdia de Góis endere-
çam à sua esposa, Natalina de Oliveira, restante família 
enlutada e amigos as mais sentidas condolências, pelo 
falecimento do nosso querido colaborador, João Fernandes.

Dia do Trabalhador – 1.º de Maio
O Dia do Trabalhador é celebrado no dia 1 de maio 

em Portugal, este dia foi reprimido pela polícia durante 
a ditadura do Estado Novo e só voltou a comemorar-se 
livremente após a Revolução do 25 de abril, tendo-se 
tornado num feriado nacional. 

Este ano, de uma forma especial a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis não deixou passar a oportunida-
de de assinalar esta efeméride manifestando, uma vez 
mais, o seu agradecimento e gratidão a todas as suas 
colaboradoras e colaboradores que diariamente “vestem 
a camisola” desta Instituição.

Dia da Mãe assinalado no Lar/ ERPI da SCM de Góis
O Dia da Mãe é uma data comemorativa que se celebra, 

anualmente, no primeiro domingo do mês de maio. No 
nosso país, este dia chegou a ser comemorado a 8 de 
dezembro (dia da Imaculada Conceição) mas foi alterado 
para o 1.º domingo de maio, em homenagem à Virgem 
Maria, tendo em conta as celebrações durante todo este 
mês. Sendo assim, no passado dia 2 de maio, a Santa 
Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta efeméride 
no Lar/ERPI da nossa Instituição.

Para assinalar este dia especial realizámos, durante 
o atelier de expressão-plástica, molduras com foto das 
utentes/mães para oferecerem aos seus filhos como 
forma de recordação. As nossas utentes ficaram muito 
entusiasmadas com esta atividade, pois sentiram-se úteis 
e felizes por puderem construir/realizar algo para oferecer 
aos seus queridos filhos. 

Para a elaboração das molduras precisámos de rea-
lizar uma sessão fotográfica, onde foram registados os 
melhores sorrisos das nossa utentes/mães.

Esta pequena celebração do Dia da Mãe teve como 
intuito mimar e valorizar o papel importante das mães/
utentes institucionalizadas.

Atelier de bordados no Lar/ERPI da SCM de Góis
A animação sociocultural destinada à faixa etária do 

nosso Lar/ERPI deve ter como objetivo ajudar os utentes 
a lidar com o envelhecimento como um processo natural, 
de forma positiva e adequada, e a reconhecer os seus 
saberes e a necessidade da manutenção das atividades 
físicas e mentais.

Posto isto, a Santa Casa da Misericórdia de Góis de-
senvolve várias atividades ao longo da semana, que vão 
ao encontro dos gostos dos utentes, entre elas o atelier 
de bordados que é realizado duas vezes por semana, 
na Sala de Estar do Lar/ERPI.

Durante este atelier os nossos utentes realizam vários 
trabalhos em renda, lã e tecido. Ao dinamizar este atelier 
é objetivo da nossa Instituição fomentar a criatividade e a 
expressão, estimular a interajuda, partilhar conhecimentos 

e desenvolver a motricidade fina.

Visitas Condicionadas - SCM de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis aprovou mais 

um período de visitas (das 16h50 às 17h05) que entrou 
em vigor no passado dia 10 de maio.

As visitas passaram então a funcionar, todos os dias, 
nos seguintes horários:

15H30-15H45;
15H50-16H05;
16H10-16H25;

16H30-16h45;
16h50-17h05.
As visitas deverão continuar a ser efetuadas median-

te agendamento prévio, por contacto telefónico, para o 
número 917469854.

Duração da visita: 15 minutos.
Número de visitas: 1 visita por utente, a cada semana 

(máximo de 2 visitantes por utente, se pertencentes à 
mesma família).

A visita será acompanhada por um profissional da 
Instituição.

Reforçamos 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). 

IRS SOLIDÁRIO
Ao preencher a sua declaração de IRS poderá ajudar 

Colaborador da SCM de Góis, Sr. João Fernandes Sr. José Serra, Dr.ª Ana Rodrigues, Dr.ª Fátima Pimentel 
com o colaborador Sr. João Fernandes aquando da sua 
entrada para o quadro de profissionais da Instituição

Dia do Trabalhador - 1 de Maio

 Atelier de Expressão-Plástica - elaboração da lem-
brança para o Dia da Mãe

Comemoração do Dia da Mãe no Lar/ERPI da SCM 
de Góis

Utentes/Mães da SCM de Góis 
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a nossa Instituição sem qualquer custo. Ajude a Santa 
Casa da Misericórdia de Góis com 0,5% do IRS. 

1.º Basta assinalar com uma (X) em: Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social – no Quadro 11 do seu 
impresso de IRS.

2.º Colocar o nosso NIF: 502 200 413 no espaço à 
frente. 

Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue 
este nosso apelo!

AGRADECIMENTO
Desinfeção do Espaço Exterior do Lar/ERPI
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, re-

conhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do 
Ceira que tem continuado a proceder à desinfeção do 
espaço exterior no 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 
abril, 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 Maria Dionilde Moreira, nascida a 28 de abril de 
1930, celebrou 91 anos de idade. 

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

A Mesa Administrativa

Atelier de Bordados - trabalhos em renda Atividade semanal no Lar/ERPI da SCMG - atelier de 
bordados 

Sr.ª M.ª Dionilde Moreira festejou 91 Primaveras 


