
16 O VARZEENSE
30 de janeiro de 2022

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

“Ecos do passado, à conversa com…”
No dia 20 de Jjaneiro, os utentes da resposta de LAR/

ERPI receberam a visita já habitual, da Equipa da Biblio-
teca Municipal António Francisco Barata, composta pela 
Dr.ª Vicência Oliveira e Carla Simão, no âmbito do Projeto 
“Ecos do passado, à conversa com…”.

Esta atividade consistiu na leitura de provérbios iniciados 
pela Equipa da Biblioteca e que os Utentes tinham que 
completar, tais como: “Mais vale um pássaro na mão” e 
os utentes completavam: “do que dois a voar”. Estes pro-
vérbios encontram-se inseridos nos livros de Provérbios e 
Livro de Provérbios 1, da autoria de António Mota. 

No decurso desta atividade, ainda houve tempo para a 
dinamização de um jogo intitulado de 1001 Nomes, cujo 
objetivo era os utentes dizerem palavras começadas por 
determinada letra e que tinha que estar inserida numa 
determinada categoria. Ex: Animais Selvagens que come-
çassem pela letra A – águia, abutre…

Estes momentos têm como objetivo incentivar o hábi-
to da leitura e da escrita, desenvolver a capacidade de 
concentração, estimular o raciocínio e a criatividade pela 
ludicidade, contribuindo para o processo de crescimento 
cultural de cada pessoa idosa.

Voto antecipado para pessoas integradas em ERPI/
Lares

No dia 25 de janeiro, a utente de ERPI/LAR, Maria 
Augusta Baeta Garcia, carinhosamente conhecida por 
“Mariazinha” exerceu o seu dever cívico, votando para 
as Eleições Legislativas de 2022, na modalidade de voto 
antecipado.

A eleição decorre no dia 30 de janeiro de 2022, contudo, 
à semelhança de 12 mil residentes em Lares em Portugal 
que pediram voto antecipado, a “Mariazinha” pediu para ser 
inscrita no site https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/ entre 
os dias 20 e 23 de Janeiro de 2022, usufruindo assim da 
possibilidade de votar sem sair da Estrutura Residencial 
onde vive, evitando cruzamentos e contactos com muitas 
pessoas, no atual contexto de pandemia que ainda vivemos.

Esta utente apresenta um enorme lucidez e capacidade 
para tomar decisões e entregou o seu boletim de voto, 
proferindo a seguinte frase: “Desde o 25 de Abril (de 
1974) que eu voto…”

A recolha do boletim de voto esteve a cargo de uma 
equipa do Município de Góis que, de forma diligente e 
simpática se deslocou à nossa Instituição.

A Mesa Administrativa regozija-se com a possibilidade 
criada de Voto Antecipado para as Eleições Legislativas 
de 2022, em particular para os eleitores integrados em 
ERPI/Lares, contribuindo, desta feita, para a manutenção 
da independência, autonomia e capacidade de decisão 
da Pessoa Idosa.

A ERPI/Lar da SCM de Góis dispõe de um Gerador
O dia 3 de dezembro de 2021 foi um marco histórico 

para a vida da SCM de Góis, uma vez que neste dia foi 
ligado o Gerador de energia elétrica. Este equipamento 
foi atribuído à nossa Instituição através de uma candida-
tura apresentada à Fundação Calouste Gulbenkian, a 30 
de novembro de 2017, no âmbito do Fundo de Apoio às 
Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas pelos 
Incêndios de 2017.

Em forma de breve resenha, registe-se que a Instituição 
recebeu a aprovação à sua candidatura, no dia 21 de No-
vembro de 2018 e o referido Gerador, marca Hyundai 60 
kva chegou ao Lar/ERPI da Santa Casa da Misericórdia de 
Góis, em Vila Nova do Ceira, no dia 9 de janeiro de 2019.

Desde essa data, foi necessário à SCM de Góis desen-
cadear todo o processo de adaptação para a instalação 
do gerador e de licenciamento do mesmo, no sentido de 
torná-lo funcional de acordo com a legislação em vigor. 
Todas estas démarches que têm sido desenvolvidas até à 
data de hoje envolvem um custo total de dez mil e duzen-
tos euros, tendo por isso, este processo sido progressivo, 
porquanto a Instituição, ao mesmo tempo, debatia-se com 
uma inesperada crise epidemiológica devido à COVID-19, 
que trouxe consigo a necessidade de muito mais despesas 
e uso de material antes dispensável.

No dia 1 de abril de 2019 foi executado o projeto de 
licenciamento do referido equipamento.

Para complementar o funcionamento em pleno do gerador 
foi ainda necessária a aquisição de um quadro inversor 
que chegou à Instituição no dia 8 de abril de 2019.

A doação deste equipamento por parte da Fundação 
Calouste Gulbenkian visou, fundamentalmente, dotar as 
organizações locais, (a SCM de Góis apresentou uma 
candidatura) de recursos que lhes permitissem continuar 
em frente e acreditar na sua capacidade de se reerguerem 
ou ajudarem a reerguer as populações a quem prestam 
serviços, reforçando a sua capacidade de resposta, para 
enfrentar futuras situações de emergência e de catástrofe 
semelhantes às ocorridas aquando dos incêndios florestais 
de Junho e Outubro de 2017.

A Mesa Administrativa da Santa da Misericórdia de Góis 
regozija-se por dispor de um gerador, equipamento vital, 
em caso de falhas de energia, como as que ocorreram no 
fatídico ano de 2017 ou em setembro de 2018, aquando 
do furacão Leslie, no sentido de poder, assim, continuar 
a assegurar o bem-estar e conforto da população idosa 
que reside na sua resposta de ERPI/Lar ou que utiliza 
este espaço, bem como garantir melhores condições de 
trabalho e de logística a todos os profissionais que aqui 
desempenham a sua profissão.

Venda de Filhós
A Santa Casa da Misericórdia de Góis retomou no dia 18 

de Outubro, a Venda de filhós confecionadas 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 
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 – fei-
ra, 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 obrigatoriedade de 
apresentação de Certificado Digital da Vacinação e obri-
gatoriedade 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 Profissional 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: 
Alertamos que a presente informação poderá sofrer 

atualizações, a qualquer momento.
Continuamos disponíveis para realizar videochamadas 

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 NO CUM-
PRIMENTO DE TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA, A 
FIM DE GARANTIRMOS O BEM-ESTAR DE TODOS OS 
NOSSOS UTENTES.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
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: a 
Sr.ª Adelaide de Oliveira Sousa, nascida a 18 de Janeiro de 
1938, celebrou 84 anos; a Sr.ª Celina de Jesus Figueiredo 
a 23 de Janeiro de 1929, festejou 93 anos.

Donativo à nossa Instituição
A Mesa Administrativa agradece reconhecidamente à 

Empresa Olegário Fernandes – Artes Gráficas, na pessoa 
do seu Sócio – Gerente, Sr. João Baeta pela oferta gene-
rosa de 2000 máscaras kn95, de 2000 máscaras cirúrgicas 
descartáveis e de 50 litros de álcool gel antiséptico.

Este gesto de enorme solidariedade revela-se muito valio-
so para a nossa Instituição numa fase em que a situação 
pandémica continua a implicar que a proteção aos mais 
vulneráveis seja mantida, com toda a atenção e cuidado e, 

Atividade “Ecos do Passado - à conversa com...” Atividade “Ecos do Passado - à conversa com...”

Atividade “Ecos do Passado - à conversa com...” A Utente “Mariazinha” - Maria Augusta Baeta Garcia 
votou antecipadamente para as Eleições Legislativas 
2022

A Utente “Mariazinha” com a Equipa do Município 
de Góis responsável pela recolha dos votos nas ERPI’s, 
a par do Sr. José Serra, Provedor, Dr. Ana Rodrigues, 
Diretora Técnica e Vice-Provedora e a Dr.ª Dalila Neves, 
Técnica responsável da Resposta de ERPI
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IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE GÓIS

CONVOCATÓRIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE GÓIS

07 DE FEVEREIRO DE 2022

No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 4, alínea a), dos 
Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, convoco a Assembleia Geral, para uma reunião 
extraordinária, no dia 07 DE FEVEREIRO DE 2022 
(segunda-feira), pelas 17:00 horas, nas Instalações da 
“Capela da Igreja da Misericórdia”, no Largo do Pom-
bal, Vila de Góis, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Contratualização de Financiamento Mé-
dio Longo Prazo, via Linha de Apoio ao Setor Social 
Covid-19;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver 
presente mais de metade dos associados com direito 
a voto, ou 30 (trinta) minutos depois, (17:30 horas) 
com qualquer número de presentes (Art.º 24 ponto 
n.º1 dos Estatutos).

Góis, 21 de janeiro de 2022

Nota: A Assembleia Geral decorrerá com o cumpri-
mento das diretrizes emanadas pela Direcção-Geral 
de Saúde.

Gerador, equipamento doado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Fundo de Apoio às Populações 
e à Revitalização das Áreas Afectadas pelos Incêndios de 2017

Gerador, equipamento doado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, no âmbito do Fundo de Apoio às Populações 
e à Revitalização das Áreas Afectadas pelos Incêndios 
de 2017

Generosa oferta do Sr. João Baeta da Empresa Ole-
gário Fernandes

84.º Aniversário da Sr.ª Adelaide de Oliveira Sousa

desta forma ajuda-nos a continuar no caminho que temos 
conseguido trilhar até aos dias de hoje, para vencermos 
a batalha contra este vírus invisível, particularmente esta 
variante mais prevalente a ómicrom.

Quem dera à Santa Casa da Misericórdia de Góis e 
às IPSSs similares que houvesse mais pessoas com um 
coração generoso e benemérito como o do Sr. João Baeta. 
MUITO OBRIGADA!

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

A Mesa Administrativa


