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Visitas domiciliárias aos utentes de Centro de Dia e 
SAD da SCM de Góis

A equipa multidisciplinar da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis (Assistente Social, Fisioterapeuta, Psicóloga Clínica 
e a Técnica Auxiliar de Saúde) tem realizado várias visitas 
aos nossos utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
com a finalidade de perceber como os nossos utentes se 
encontram emocional e fisicamente.

Todas as semanas a nossa Fisioterapeuta desloca-se 
aos domicílios dos utentes que estão a necessitar dos 
serviços de fisioterapia.

Estas visitas domiciliárias irão continuar a ser realizadas 
com regularidade e com os vários técnicos da Instituição.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor, congratula-se por continuarmos 
a exercer um serviço de qualidade e de proximidade com 
os utentes que se encontram nos seus domicílios, durante 
todo este período de pandemia, combatendo alguma da 
solidão e isolamento.

Passeio pelas Ruas da Freguesia de Góis e Vila 
Nova do Ceira 

No passado dia 17 de junho, a nossa Instituição voltou 
a proporcionar um momento de passeio na nossa carrinha 
pelas freguesias de Góis e Vila Nova do Ceira.

Algumas das utentes que participaram neste agradável 
passeio tiveram a oportunidade de visitar as suas terras. 
Foi visível a emoção e alegria no rosto das nossas utentes.

Esta iniciativa vai ser realizada mais vezes, com outros 
utentes.

SCM de Góis na Reunião do Secretariado Regional 
de Coimbra - da União das Misericórdias Portuguesas 

No passado dia 19 de junho, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis representada pelo Seu Provedor, Sr. José́ 
Serra e Vice Provedora, Dr.ª Ana Rodrigues, participaram 
na reunião do Secretariado Regional de Coimbra – UMP, 
realizada na Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa 
da Serra. 

Durante a reunião foram abordados/discutidos os se-
guintes temas: Qual o papel e contributo do património 
das Instituições e a sua repercussão para a desejada 
sustentabilidade; Quais os riscos atuais que a área da 
Cooperação com o Setor Estado atravessa, tendo em 
conta a importância do processo negocial em curso do 
Compromisso de Cooperação para 2021, nomeadamente 
no que à atualização das comparticipações diz respeito, 
e o processo de transferência de competências para os 
Municípios. 

Atelier de Música dinamizado no exterior do Lar/ERPI 
da SCM de Góis

No passado dia 23 de junho, matámos novamente sau-
dades da nossa querida voluntária Carla Silva, que todas 
as sextas-feiras à tarde dinamizava um atelier de música, 
no Lar/ERPI, sito em Vila Nova do Ceira.

Durante a manhã, a nossa voluntária D. Carla Silva 
veio ao nosso Lar/ERPI dinamizar um atelier de música, 
onde os nossos utentes tiveram a oportunidade de cantar 
algumas canções em conjunto, desde músicas populares 
e fados, foram vários os temas interpretados, até o Hino 
Nacional foi interpretado. Aproveitando o bom tempo deste 
dia e como medida preventiva da COVID-19 realizámos 
esta atividade no exterior do nosso Lar/ERPI.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor agradece, reconhecidamente, à 
D. Carla Silva a sua disponibilidade e simpatia com os 
nossos utentes.

Ficou a certeza de voltarmos a repetir em breve.

Atelier de Expressão Plástica– Santos Populares
O atelier de expressão plástica é uma das atividades que 

consta no nosso plano de atividades anual, este atelier tem 
como objetivo a realização de vários trabalhos manuais, 
normalmente associado a uma temática.

Durante o mês de junho, os nossos utentes de ERPI 
estiveram a realizar alguns adereços alusivos aos Santos 
Populares (Manjericos, sardinhas, balões, entre outros).

Neste tipo de atividades os utentes têm a possibilidade 
de se exprimir, desenvolver e estimular a imaginação e 
a criatividade através das várias formas de expressão, 
desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a 
coordenação psico-motora.

SCM de Góis promove integração profissional, no 
âmbito das medidas do IEFP

No passado dia 22 de junho, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis integrou mais uma colaboradora, no âmbito 
das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, CEI+. A Sr.ª Carminda Trindade, residente na 
Freguesia de Góis e a exercer funções no Lar da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira.

O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Admi-
nistrativa da SCM de Góis reitera-lhe votos de sucessos 
profissionais e pessoais.  

Utentes da SCM de Góis participam na atividade 
dinamizada pela Biblioteca Municipal de Góis - “Hora 

do Conto” 
No passado dia 24 de junho, alguns dos nossos utentes 

de ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram 
a oportunidade de participar, através de videochamada, 
na atividade “Hora do Conto”, dinamizada pela Biblioteca 
Municipal e Góis.  Esta atividade está inserida no projeto 
“Ecos do Passado, À Conversa com...” e será dinamizada 
mais vezes.

Durante a atividade, as técnicas da Biblioteca de Góis 
leram três contos do livro “Ler, Ouvir e Contar” de Antó-
nio Torrado, intitulados “Os três pedidos”, “O rapaz fino 
e ladino” e “Era uma boa combinação…”, a nossa utente 
D. M.ª Augusta Garcia também fez questão de participar 
lendo um poema da sua autoria “A morte lenta de uma 
povoação”.

Os nossos utentes gostam sempre muito de participar 
neste tipo de atividades. 

A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao 
Município de Góis por continuar a realizar este tipo de 
atividades/iniciativas.

SCM de Góis apoia a nossa Seleção Nacional no 
Euro 2020

Durante o campeonato da Europa, os nossos utentes 
têm assistido aos jogos de Portugal, assim como têm 
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participado em algumas atividades alusivas a este cam-
peonato europeu.

No primeiro jogo contra a Hungria, realizado no passado 
dia 15 de junho, os nossos utentes vestiram-se a rigor 
com as cores da nossa Bandeira e posaram para a foto 
com o intuito de mostrar que estavam todos a apoiar a 
nossa seleção.

No dia do jogo contra a França (no passado dia 23 de 
junho), alguns dos nossos utentes aderiram ao desafio 
(“#vamoscomtudo”) lançado pelo famoso cantor David 
Carreira e realizaram o seu próprio vídeo de apoio a 
seleção nacional.

Todas estas atividades foram partilhadas na nossa pá-
gina de Facebook.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda 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:  
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a 
Sr.ª Lucinda das Neves Carvalho, nascida a 15 de junho 
de 1936, celebrou 85 anos de idade; a Sr.ª Preciosa 
Jesus Oliveira, nascida a 20 de junho de 1928, festejou 
93 anos de idade.

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