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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Tomada de Posse dos novos Corpos Sociais da SCM
de Góis
Seguindo todas as medidas de segurança, no passado dia 25
de fevereiro, realizou-se a Cerimónia de Tomada de Posse dos
novos Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
eleitos em Assembleia Geral Eleitoral, no dia 29 de janeiro, para
o quadriénio 2021/2024.
Após empossar os novos elementos dos órgãos sociais, alguns
usaram da palavra, conforme notícia publicada também nesta
edição d´O Varzeense.
Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos
da SCM de Góis
E porque o Amor é sempre um bom motivo para celebrar, a
Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou o Dia dos Namorados (São Valentim), no Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Durante os ateliers de expressão-plástica alguns dos nossos
utentes elaboraram postais e frases/mensagens de amor e
carinho que sentem pelos “seus”.
Foi uma atividade simples, mas carregada de muito amor e
simbolismo.
Carnaval da SCM de Góis
No passado dia 16 de fevereiro, foi Dia de Carnaval e a
nossa Instituição não podia deixar passar em branco este dia
de grande folia e animação.
Não realizámos o tradicional Baile de Carnaval, mas vestidos a
rigor revivemos e recordarmos o verdadeiro espírito Carnavalesco,
utentes e colaboradoras deram largas à imaginação e encarnaram as mais diversas personagens desde palhaços, duendes,
piratas, havaianas, minnie a personagens assustadoras, todas
elas deram um colorido especial à comemoração.
Aproveitámos a manhã de sol que se fez sentir neste dia e
mascarados passeámos pelo jardim que circunda o nosso Lar/
ERPI.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por continuar a dinamizar atividades que vão ao encontro do interesse
e gosto dos nossos utentes institucionalizados.
Utentes da SCM de Góis participam na Atividade “Ecos
do Passado”
No passado dia 4 de fevereiro, alguns dos nossos utentes de
ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram, novamente, a oportunidade de participar, através de videochamada, na
atividade intitulada “Ecos do Passado”, dinamizada pela Biblioteca
Municipal de Góis.
Este projeto “Ecos do Passado” tem como objetivo principal o
incentivo à leitura, à arte e ao lazer, em interação com o público
sénior, permitindo estabelecer novas formas de contacto com
a cultura, a informação e com outras temáticas de interesse
para idosos.
Durante a atividade foram várias as histórias partilhadas,
proporcionando aos nossos utentes um momento de reviver e
relembrar as suas vivências, juventude e convivências.
Os nossos utentes gostam sempre muito de participar neste
tipo de atividades.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis por continuar a realizar este
tipo de atividades/iniciativas.
Votos de Louvor
Durante a última reunião de Mesa Administrativa da SCM de
Góis o Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis agradeceu,
reconhecidamente, aos demais Membros da Mesa Administrativa
que o acompanharam no decurso do Mandato de 2017 a 2020
e que agora finda. Nesta reunião e após proposta apresentada
pelo Sr. Provedor, a Mesa Administrativa aprovou, por unanimidade, um voto de louvor ao Sr. António Alberto Ferreira Lopes,
voluntário da SCM Góis desde a sua reativação em 1989, bem
como à Sr.ª Almerinda Nazaré Rodrigues Garcia, que integrava os
Corpos Sociais da Misericórdia desde 1996, como vogal, ficando
estes dois elementos, naturalmente, excluídos nesta votação.
A Mesa Administrativa, na pessoa do seu Provedor, agradeceu
ao Sr. António Lopes e à Sr.ª Almerinda Garcia pelos anos de
dedicação à SCM de Góis, enquanto voluntários, reconhecendo
que farão sempre parte da História desta Instituição.
O Sr. José Serra, Provedor da Misericórdia propôs também
aos Membros da Mesa Administrativa, a atribuição de um voto
de Louvor aos Dirigentes que, no decorrer do Mandato de
2017/2020 compuseram os Órgãos Sociais desta Instituição e
que, por motivos pessoais não integram a Lista para o quadriénio 2021/2024.
A Mesa Administrativa deliberou, por unanimidade, a atribuição
de Voto de Louvor ao Sr. José Duarte Pascoal (3.º Suplente Mesa
Administrativa), à Sr.ª Lucinda de Jesus Nunes Rosa (Secretária
Mesa da Assembleia Geral), à Sr.ª Sandra Isabel Cerdeira Pereira
(Vice-Presidente Conselho Fiscal), à Sr.ª Maria Augusta Baeta
Garcia (1.º Suplente Conselho Fiscal) e ao Sr. Humberto Manuel
Carneiro de Matos (2.º Suplente Conselho Fiscal).
COVID-19
Vacinação
Decorreu, no passado dia 17 de fevereiro, a administração da
segunda dose da vacina contra a Covid-19 aos colaboradores
da Santa Casa da Misericórdia de Góis.
Esta não é ainda altura de baixar a guarda, mas a esperança
de que falta muito menos para que fique tudo bem.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor agradece, reconhecidamente, às enfermeiras
do Centro de Saúde de Góis (Enf.ª Isabel Afonso e Enf.ª Guida
Ferro) pela excelência do trabalho na vacinação dos nossos
colaboradores.
Agradece, igualmente, ao Dr. Manuel Gama, Médico da
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Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia Geral e o Sr. António
Dias Santos, Presidente do Conselho Fiscal da SCM de
Góis

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

Atelier de Expressão-Plástica - Comemoração do Dia
de São Valentim

Utente Sr.ª Ana Antunes e Sr. Mário Costa na Comemoração do Dia de Carnaval

Utentes e colaboradoras da SCM de Góis vestidas a
rigor no Dia de Carnaval

SCM de Góis assinalou no Lar/ERPI o Dia de Carnaval
com grande animação
Instituição e colaboradoras da SCM de Góis por todo o apoio
prestado e à Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica por toda a
gestão do processo.
Testes COVID-19
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da Misericórdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, semanalmente,
um grupo de colaboradoras da nossa Instituição é testado.
Até agora todos os testes realizados (via Zaragatoa), apresentaram resultado negativo.
Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios
de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.
Visitas aos utentes de ERPI
As visitas aos nossos utentes de ERPI/Lar continuam suspensas, temporariamente, face à atual situação pandémica.
Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar vi-

deochamadas com os utentes de ERPI devendo, para o efeito,
os familiares/amigos interessados proceder a marcação prévia
(ligando para o nosso Lar ou enviando mensagem privada para
a nossa Página de Facebook a solicitar).
Agradecimento
Consignação do IRS
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, após ter recebido a
consignação do IRS referente ao ano de 2019 – a importância
794,28€ efetuada por irmãos e amigos desta Instituição, vem
por este meio expressar o seu reconhecimento, pelo interesse
de todos aqueles que direta ou indiretamente, contribuíram
para a continuidade e desenvolvimento da nossa missão e,
especialmente para o bem-estar dos utentes, que é a principal
razão do nosso trabalho.
COVID 19 – Ação de Angariação de Donativos
A SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Cooperativa
Social Agro Florestal de Vila Nova do Ceira pela doação de vários
equipamentos de proteção individual (EPI´S), nomeadamente, 20
viseiras, 15 fatos de proteção; 30 batas de proteção, 30 toucas,
100 máscaras cirúrgicas, 30 cobre sapatos descartáveis e 4
garrafões de 5lt de desinfetante de superfícies.
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Sr.ª Elvira Fernandes festejou 83 anos de idade

Utentes da SCM de Góis na Atividade “Ecos do Passado”, dinamizada pela Biblioteca Municipal de Góis

Colaboradores da SCM de Góis tomaram a segunda
dose da vacina contra a COVID-19

Sr. António Lopes, ex. Tesoureiro da Mesa Administrativa da SCM de Góis

Sr.ª Almerinda Garcia, ex. Vogal da Mesa Administrativa da SCM de Góis

Estes equipamentos serão usados para garantir as melhores
condições de segurança aos colaboradores e utentes desta
Instituição.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Elvira
Duarte Garcia Fernandes, nascida a 24 de fevereiro de 1938,
festejou 83 anos de idade.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena
do mês de fevereiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal,
social e familiar.

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 da Sr. Elvira do Céu Soares das
Neves (86 anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de

fevereiro 2021. A utente integrava a resposta social de ERPI –
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o dia 20 de
junho de 2016.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

