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Comemoração do Dia Mundial da Criança no Lar 
de Idosos da SCM de Góis 

No passado dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial 
da Criança. Para assinalar esta efeméride a Santa Casa 
da Misericórdia de Góis realizou um pequeno vídeo, no 
qual os nossos utentes de ERPI partilharam os seus 
sentimentos pelas crianças. O vídeo foi partilhado na 
página de Facebook da Instituição.

Quem não teve oportunidade de assistir a este vídeo, 
ainda vai a tempo, passe na nossa página de Facebook.

Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente 
na SCM de Góis 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado no dia 5 
de junho de 1972, durante a Conferência de Estocolmo. 
Foi a primeira vez que se organizou uma Conferência 
das Nações Unidas para falar sobre o Meio Ambiente.

No passado dia 7 de junho, reunidas todas as con-
dições de segurança, rumámos até à Praia Fluvial das 
Canaveias com o objetivo de assinalar o Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

Os utentes interessados e com capacidade adequada 
para a atividade tiveram a oportunidade de participar 
numa bateria de jogos de sensibilização da preservação 
do Meio Ambiente e num lanche convívio.

Após a realização dos vários jogos, saboreámos umas 
deliciosas filhós confecionadas pela nossa encarregada 
Helena Cerdeira que as fritou no local.

A esta comemoração associou-se a nossa Vice-Prove-
dora, Dr. ª Ana Rodrigues.

Foi uma tarde muito agradável onde pudemos usufruir 
da beleza natural que o nosso concelho oferece.

É importante assinalar esta efeméride, pois é um meio 
de alertar para a importância de se respeitar e cuidar os 
elementos da natureza, enfatizando a sua importância 
no nosso bem-estar, sozinhos não conseguimos salvar 
o planeta, mas se todos fizermos pequenos gestos que 
ajudam a preservar o meio ambiente, já estamos a con-
tribuir para que a Terra seja um melhor planeta para as 
futuras gerações.

SCM de Góis promove integração profissional na 
área da Psicologia Clínica

No passado dia 24 de maio, ocorreu na Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, a integração de mais um profis-
sional, no âmbito das medidas de apoio do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional – estágio profissional, 
com mestrado em Psicologia Clínica, Dr. David Marques, 
residente na Freguesia de Góis. 

O estagiário irá acompanhar os nossos utentes indivi-
dualmente, assim como em grupo ao longo de 9 meses, 
implementando os seus conhecimentos adquiridos no 
decorrer do seu curso superior. 

A Intervenção do estagiário de Psicologia Clínica pas-
sará por realizar avaliações psicológicas (as avaliações 
permitirão identificar a existência de perturbações psico-
lógicas e o comprometimento de funções cognitivas. As 
avaliações são feitas através de entrevistas e instrumentos 
de avaliação), acompanhamento psicológico (implemen-
tação de várias terapias) que visam ajudar os utentes 
a encontrar estratégias que lhes permitam lidar com as 
dificuldades, conduzindo a um reajustamento psicológico 
e preparando-os para lidar com as adversidades, sessões 
de estimulação cognitiva, concretizado numa intervenção 
individual ou grupal direcionada para o desenvolvimento 
de competências cognitivas básicas, como as funções 
executivas, a memória, a atenção e a velocidade de 
processamento, tem como principal objetivo incrementar 
ou melhorar a capacidade dos utentes para processar e 
utilizar adequadamente a informação (nível cognitivo), bem 
como para potenciar o seu funcionamento no dia-a-dia 
(nível comportamental). 

Todas as atividades implementadas terão como objetivo 
promover o bem-estar psicológico, a motivação, a socia-
lização e a qualidade de vida dos utentes.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se 
por perseverar na promoção de emprego e por perma-
nentemente proporcionar oportunidades, aos jovens à 
procura de emprego do nosso concelho. 

O Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues, 
Vice-Provedora da SCM de Góis reitera-lhe votos de 
sucessos profissionais e pessoais.  

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

No dia 10 de junho celebra-se o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, feriado nacio-
nal, esta data presta homenagem ao grande poeta Luís 
Vaz de Camões, autor d´Os Lusíadas, a maior obra épica 
de Portugal, que faleceu no dia 10 de junho de 1580.

Para assinalar esta efeméride, os utentes da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis elaboraram durante os 
ateliers de expressão-plástica, a Bandeira de Portugal, 

com materiais reciclados e uma moldura alusiva a esta 
comemoração. Apesar de parecer uma tarefa fácil, os 
pormenores da bandeira de Portugal dificultaram esta 
tarefa, no entanto, fruto do empenho dos nossos uten-
tes a atividade foi concluída, tendo‐se aproveitado para 
relembrar as diversas cores existentes na bandeira de 
Portugal, nomeadamente no brasão de armas.

Esta foi uma atividade simples, mas muito importante, 
no sentido que ao realizarmos as atividades fez-nos re-
lembrar histórias, costumes e tradições relativas à pátria 
Portuguesa.

Oração do Terço no Lar/ERPI
Todas as terças, quintas e sextas-feiras, por volta 

das 11horas, a Equipa de animação reza o terço com 
os nossos utentes, algumas vezes na Sala de Estar do 
Lar/ERPI e outras na Capela do Lar de Idosos da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis.

Os nossos utentes gostam muito de ir até à nossa 
capela dizem que se sentem bem e que aproveitam 
esse momento para refletir, rezar e sobretudo agradecer.

Com a realização regular desta atividade pretende-

-se aprofundar a fé, bem como a prática, celebração e 
vivência da religião.  

Testes COVID-19 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis continua a reunir 

todos os esforços no sentido de cumprir com as diversas 
medidas de prevenção da COVID-19 e assim garantir a 
segurança dos seus utentes e colaboradores.

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente na Praia 
Fluvial das Canaveias

Jogos de sensibilização da prevenção do Meio Am-
biente

Lanche convívio da SCM de Góis na Praia Fluvial das 
Canaveias, no Dia Mundial do Meio Ambiente

SCM de Góis assinalou o Dia Mundial do Ambiente 

SCM de Góis promove integração profissional na área 
da Psicologia - Sr. José Serra, Provedor, com o Psicólogo 
Dr. David Marques

 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas assinalado no Lar/ERPI da SCM de Góis

 Atelier de Expressão-Plástica - Bandeira de Portugal 
com materiais reciclados
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No âmbito da parceria existente entre o Centro Distrital 
de Segurança Social de Coimbra e os Laboratórios de 
Análises Clínicas da Universidade de Coimbra, no passado 
dia 7 de junho, foram testados 53 colaboradores e todos 
apresentaram resultado NEGATIVO. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, 
reconhecidamente, ao CDSSC e aos Laboratórios de 
Análises Clínicas da UC.

Visitas Condicionadas - SCM de Góis
As visitas aos nossos utentes de ERPI estão a funcio-

nar, todos os dias, nos seguintes horários:
15H30-15H45; 15H50-16H05; 16H10-16H25; 16H30-

-16h45 e 16h50-17h05.
As visitas devem ser efetuadas mediante 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).

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na primeira quin-
zena do mês de junho, 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 Augusta Baeta Garcia, nascida a 12 de junho 
de 1925, festejou 96 anos de idade.

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

A Mesa Administrativa

Comemoração do Dia de Portugal na SCM de Góis 

Sr. Carlos e Sr.ª Adorinda Barata no Dia de Portugal 
- 10 de junho

Reza do terço na Capela do Lar/ERPI da SCM de Góis 

Colaboradores da SCM de Góis testados - COVID-19 Sr.ª Maria Augusta Garcia celebrou 96 anos de idade


