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Comemoração do Dia de Reis
No dia 6 de janeiro, os Utentes da resposta de 

ERPI/Lar, impulsionados pela nossa Animadora 
Socioeducativa, Inês Martins, comemoraram o Dia 
de Reis de forma simples e ajustada ao tempo de 
pandemia que vivemos.

Neste dia, os nossos Utentes realizaram um di-
vertido Jogo da Glória, com imagens natalícias dos 
Três Reis Magos, de Jesus.

Esta celebração católica está associada à tradição 
natalícia, que conta que Três Reis Magos do Oriente, 
visitaram o Menino Jesus na noite de 5 para 6 de 
janeiro, depois de serem guiados por uma estrela. 
Os Três Reis Magos, Belchior, Baltazar e Gaspar 
levaram presentes ao Menino Jesus, como ouro, 
incenso e mirra. 

A tradição manda que neste dia a família se volte 
a reunir para celebrar o fim dos festejos de Natal. 
Os alimentos da Noite de Reis são: o bacalhau com 
batatas cozidas, o bolo-rei, o pão-de-ló, as rabanadas, 
os sonhos, entre outras iguarias de Natal.

No dia seguinte ao Dia de Reis, as famílias co-
meçam a retirar os enfeites de Natal que decoram 
as casas durante a época de Natal, o que aconteceu 
no nosso Lar/ERPI.

Os tempos de pandemia que atualmente vivemos 
levam-nos a reajustar, a adaptar as atividades e a 
tornar as coisas mais simples do dia-a-dia, em coisas 
importantes, principalmente para a população sénior 
institucionalizada que se tem visto privada de con-
vívios/reuniões familiares e de amigos, de abraços 
dos seus entes queridos, de saídas ao exterior…

Esperamos por dias melhores…

Venda de Filhós 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis retomou no 

dia 18 de outubro, a Venda de filhós confeccionadas 
na cozinha do Lar desta Instituição.

Esta Venda decorre todas as segundas-feiras entre 
as 15h15m e as 17h15m, no Largo do Pombal, em 
Góis. Aceitamos encomendas através dos contactos 
235 770000 e 917469854 ou para o endereço de 
e-mail: stcasa.gois.admn@gmail.com.

Visitas aos Utentes do Lar da SCM de Góis 
NOVA INFORMAÇÃO
A Santa Casa da Misericórdia de Góis informa que, 

desde o dia 10 de janeiro de 2022, as visitas estão 
a decorrer de segunda-feira a sábado. São permitidas 
visitas de 2 pessoas por utente, em simultâneo, pelo 
período de 30 minutos, uma visita por semana, nos 
seguintes horários: 14:30 h às 15:00 h, 15.05 h às 
15:35 h, 15:40 h às 16:10 h, 16:15 h às 16:45 h 
ou 16:50 h às 17:20 h

As visitas ocorrem apenas por marcação prévia 
e esse agendamento deve realizar-se de segunda a 
sexta – feira, entre as 10 e as 17:00 horas para o 
contacto móvel 917469854. A visita continua a ser 
supervisionada por um profissional da Instituição.

Na sequência das mais recentes orientações da 
DGS – Direção Geral de Saúde, mantém-se a obri-
gatoriedade de apresentação de Certificado Digital 
da Vacinação e obrigatoriedade da apresentação de 
teste negativo à COVID - 19 nos moldes já em 
curso (PCR 72 horas, Antigénio Laboratorial 48 
horas e Autoteste realizado na presença de Profis-
sional do Lar).

Mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara 
e do respeito pelas normas sanitárias em vigor.

Para mais informações, podem consultar o site: 
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/lista-de-farma-
cias-de-oficina-que-realizam-testes-rapidos-antigenio-
-trag-de-uso-profissional.

Continuamos disponíveis para realizar videochama-
das com os familiares dos nossos Utentes 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).
Apelamos à compreensão de todos face às altera-

ções efetuadas e ao rigoroso cumprimento das normas 
emanadas pela DGS, reforçando a nossa constante 
preocupação na segurança dos nossos utentes.

Alertamos que a presente informação poderá sofrer 
atualizações, a qualquer momento.

Donativos à nossa Instituição
A Mesa Administrativa agradece reconhecidamente 

a todos aqueles que tem realizado ofertas/donativos, 
quer em numerário, quer em bens materiais, alimen-
tares ou outros à SCM de Góis:

Aos Srs. Leonel Augusto Silveira Baptista e sua 
esposa Maria Cecília Caldeira Nascimento, primos da 
nossa utente de ERPI, Ana Maria de Jesus Antunes, 
pela sua já habitual anual oferta de 1 peru para o 
almoço de Natal dos nossos Utentes do Lar/ERPI; 

Ao Conselho Diretivo da Assembleia de Compartes 
dos Baldios da Freguesia do Cadafaz pelo donativo 
no valor de 1.000,00€ - mil euros;

À utente Dr.ª Estela Maria Dias Marques Castilho 

e suas filhas Ana Sá e Catarina Sá, pela oferta de 
bolos – reis a todos/as colaboradores/as da Institui-
ção e para as festividades natalícias dos utentes da 
Resposta de ERPI

À utente Ilda de Jesus Nunes pela oferta de pre-
sentes de Natal a todos/as colaboradores/as da SCM 
de Góis, prosseguindo a vontade manifestada em 
vida pelo seu saudoso marido Ernesto Rosa, gesto 
realizado através do seu sobrinho Vítor Rosa.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus 

Utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu 
durante a primeira quinzena do mês de Janeiro, 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. Mário Alves da Costa, nascido a 2 
de Janeiro de 1950, celebrou 72 anos; a Sr.ª Natália 
Figueiredo Manuel, nascida a 4 de Janeiro de 1936, 
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festejou 86 anos; o Sr. Rui Humberto Fernandes, 
nascido a 7 de janeiro de 1941, comemorou 81 
anos e a Sr.ª Ana Maria Jesus Antunes, nascida a 
12 de aneiro de 1953, celebrou 69 anos de idade.

Óbitos de Utentes da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Góis expressa o seu voto de pesar e 
apresenta as mais sentidas condolências aos fami-
liares da Sr.ª Maria do Céu Martins Figueiredo, de 
79 anos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 15 
de dezembro de 2021.

A utente integrava a resposta social de ERPI – 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o 
dia 17 de Abril de 2019.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis expressa igualmente o seu voto 
de pesar e apresenta as mais sentidas condolências 
aos familiares do Sr. Carlos Martins Barata, de 90 
anos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 1 de 
janeiro de 2022.

O utente integrava a resposta social de ERPI – 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o 
dia 10 de Agosto de 2018.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis expressa também o seu voto de 
pesar e apresenta as mais sentidas condolências aos 
familiares da Sr.ª Maria de Jesus Santos, de 102 
anos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de 
janeiro de 2022.

A utente era a idosa com mais idade e integrava a 

resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 10 de outubro de 2018.

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

A Mesa Administrativa

Sr. Mário Costa festejou 72 anos de idade  86.º Aniversário da Sr.ª Natália Figueiredo Manuel

O Sr. Rui Fernandes comemorou 81 anos de idade

 A Sr.ª Ana Antunes, conhecida por “Anita” celebrou 
69 anos


