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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Formação em Prevenção e Gestão de Emergência em
Edifícios na SCM de Góis
No passado dia 16 de abril decorreu na nossa Instituição uma
Formação em Prevenção e Gestão de Emergência em Edifícios,
promovida pela Empresa SEGMON, onde participaram alguns
trabalhadores e o Sr. José Serra, na sua qualidade de Provedor
da nossa Instituição.
A formação teve a carga horária de 2 horas, decorreu na Sala
de Formação/Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos de Vila
Nova do Ceira e foi dinamizada pelo Eng.º Paulo Vasconcelos.
Esta Formação teve como principal objetivo, dotar os nossos
colaboradores de conhecimentos teóricos sobre o planeamento
e realização de simulacros.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por
continuar a apostar na formação e a dotar os seus colaboradores de melhores competências para a prática profissional, neste
caso, para atuarem em caso de emergência.
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Utentes da SCM de Góis assistiram ao vídeo “Vamos animar
a Malta!” dinamizado pelos Escoteiros 74 Góis
No passado dia 15 de abril, alguns dos nossos utentes de
ERPI tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo “Vamos animar a Malta!” dinamizado pelo grupo de Escoteiros 74 de Góis.
Esta atividade surgiu a nível nacional, intitulada de Passo a
Passo e teve como objetivo – “Desafiar-te! Inspira a comunidade”, tema lançado pela Associação de Escoteiros de Portugal.
O grupo de Escoteiros 74 Góis ao realizar este vídeo teve
como objetivo animar, dar força e muita coragem aos utentes
que se encontram confinados nos lares do nosso concelho.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, aos Escoteiros
74 de Góis pela excelente iniciativa, à qual os nossos utentes
gostaram muito de assistir.
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – vídeo “Património Religioso da SCM de Góis”
Integrado na temática da Direção Geral do Património Cultural, Passados Complexos: Futuros Diversos, a Santa Casa da
Misericórdia de Góis realizou um vídeo documental sobre o seu
Património Religioso, a fim de assinalar o Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios 2021.
Este vídeo foi publicado no passado dia 18 de abril na página
de Facebook da nossa Instituição.
Durante o vídeo foi apresentada a Igreja da Misericórdia de
Góis e a Capela do Mártir, conhecida também pela Capela de
São Sebastião.
Relativamente à Igreja da Misericórdia é possível ouvir no vídeo
a seguinte descrição “Igreja barroca e quinhentista situa-se no
Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, na Vila de Góis. Fundada
com a contribuição do povo no ano de 1598 e restaurada no
seculo XIX. O seu exterior é formado por uma nave única e
capela-mor semicircular. Com uma fachada atípica, tem na sua
fachada central a porta em verga de arco perfeito encimada pelo
brasão da Misericórdia. Em cima uma janela redonda, um relógio
e uma sineira. O seu interior caraterizado pela simplicidade,
apresenta um coro-alto e duas varandas a nave. O arco triunfal
separa-a da capela-mor semicircular, e apresenta duas imagens
em madeira. Ao centro, em cima do altar, está a imagem de
Nossa Senhora da Conceição do século XVIII e a mais pequena
é a imagem de Santa Rita, do século XVI”.
Durante a descrição da Capela do Mártir é possível escutar
a seguinte descrição “À entrada da ponte, na base do morro
do Castelo, levanta-se a Capela do Mártir S. Sebastião, do séc.
XVIII. É um edifício setecentista de plano octogonal. Apresenta
cantarias de esquinas, um portal ornado e cúpula com fecho de
pedra. Guarda um retábulo do século XVIII em talha dourada e
policromada e um conjunto de quatro esculturas, D. Sebastião,
São Cosme, São Damião e a N.ª Senhora da Conceição. As
extremidades da Predela rematam em elementos volumétricos
de forma retangular, que servem de apoio e base às colunas
de fuste liso policromado encimadas por capitéis de estética tipo
Coríntia totalmente Dourados. O remate superior do retábulo é
feito através de entablamento recuado onde se destacam dois
anjos atlantes. Cromaticamente é caracterizado pela técnica do
douramento a água brunido, em tons rosa, azul e verde. Esta
Capela é reconhecida pelo Instituto de Gestão do Património
Arquitetónico e Arqueológico, como Imóvel de Interesse Público”.
Quem não teve oportunidade de assistir a este vídeo, ainda
vai a tempo, passe na nossa página de Facebook.
Dia Mundial do Livro assinalado na SCM de Góis
No passado dia 23 de abril a Santa Casa da Misericórdia
assinalou no seu Lar/ERPI, o Dia Mundial do Livro.
Neste dia, a nossa Instituição promoveu um atelier de leitura,
alguns dos nossos utentes tiveram a oportunidade de ler alguns
excertos do livro que andam a ler. Uma atividade simples, mas
vivida com entusiasmo pelos nossos utentes/leitores.
A leitura de livros e jornais é uma atividade regular na nossa
Instituição.
Comemoração do 25 de abril – Dia da Liberdade na SCM
de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou no Lar/ERPI
o 25 de Abril (Dia da Liberdade) com a realização de várias
atividades alusivas a esta efeméride.
No atelier de expressão plástica alguns dos nossos utentes

Utentes da SCM de Góis na visualização do vídeo
“Vamos animar a Malta” dinamizado pelos Escoteiros
74 Góis

Dia Mundial do Livro assinalado na SCM de Góis

Comemoração do 25 de abril - Dia da Liberdade no
Lar/ERPI da SCMG

Atelier de Expressão Plástica - elaboração de cravos
vermelhos (símbolo da revolução de abril de 1974)

Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora
Técnica na comemoração do 25 de abril na SCM de Góis
elaboraram cravos vermelhos (símbolo da revolução de abril de
1974), em papel.
No passado dia 23 de abril, os nossos utentes assistiram ao
documentário “A Hora da Liberdade”, este retrata os diversos
acontecimentos que pautaram o golpe militar de 25 de abril de
1974, responsável pela restauração da democracia em Portugal.
No fim da sessão, os utentes fizeram as suas críticas acerca
do documentário, assim como, partilharam as suas histórias,
principalmente, onde estavam e o que faziam no dia 25 de abril

25 de Abril assinalado no Lar/ERPI da Instituição
de 1974. Durante a visualização do documentário os nossos
utentes saborearam umas deliciosas pipocas.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis ao assinalar esta data
pretendeu recordar os heróis, que através de um golpe de Estado,
a 25 de abril de 1974, depuseram o regime do Estado Novo,
que vigorava desde 1933. A memória desses bravos homens
que dispensaram as armas em nome de uma paz.
25 de abril SEMPRE!
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SCM de Góis associou-se à CPCJ de Góis - “Abril, mês
da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”

Utentes da SCMG na visualização do documentário
“A Hora da Liberdade”
Utentes da SCM de Góis na elaboração do Laço Azul

Comemoração do 86.º Aniversário do Sr. Pompeu
Francisco
SCM de Góis associou-se à CPCJ de Góis
A SCM de Góis uniu-se ao repto lançado pela Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Góis, no sentido de assinalar “Abril, mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância”.
Alguns dos nossos utentes de Lar/ERPI elaboraram um Laço
Azul, feito em cartão e decorado com pedaços de renda.
Com esta iniciativa pretende-se consciencializar a comunidade
para a importância da prevenção dos maus tratos na infância;
da família, para o exercício de uma parentalidade positiva; e da
criança/ jovem, para os seus Direitos.
Visitas Condicionadas - SCM de Góis
As visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI então a funcionar,
todos os dias, nos seguintes horários:
15H30-15H45; 15H50-16H05; 16H10-16H25 e 16H30-16h45.
As visitas deverão ser efetuadas mediante agendamento prévio,
por contacto telefónico, para o número 917469854.
Duração da visita: 15 minutos.

Sr.ª Arminda Almeida celebrou 71 anos de idade
Sr.ª Adorinda Barata festejou 96 Primaveras
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 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 Particular 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, reconhecidamente, 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 durante o 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: o Sr. Pompeu
Francisco, nascido a 14 de abril de 1935, festejou 86 anos de
idade; a Sr.ª Adorinda Martins Barata, nascida a 20 de abril
de 1925, celebrou 96 anos de idade; a Sr.ª Arminda de Jesus
Brás Almeida, nascida a 27 de abril de 1950, festejou 71 anos
de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

