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Formação de Colaboradores
Mantendo a preocupação em garantir formação aos 

seus colaboradores, na SCMG iniciou no passado dia 16 
de março, um Modulo de Formação na área da “Pres-
tação de Cuidados Humanos Básicos – Alimentação”. 

Esta formação Modular é ministrada pela Associa-
ção Empresarial da Serra da Lousã, terá uma carga 
horária de 25 horas e contempla 15 colaboradoras dos 
diversos setores.

No início da Formação o Senhor Provedor José 
Serra e a Vice-Provedora e Diretora Técnica Dr.ª Ana 
Rodrigues agradeceram à AESL, na pessoa da Dr.ª Ana 
Silva, também presente, a colaboração na dinamização 
desta importante ação de formação das colaboradoras 
da SCMG, bem como Dr.ª Joana Tomás que irá dina-
mizar a mesma.

Foi igualmente reforçada, junto das colaboradoras 
presentes a importância do seu envolvimento, porquan-
to as capacita ainda mais para o exercício das suas 
funções e, por conseguinte, reforça a qualidade da sua 
prática profissional.

Comemoração do Dia do Pai
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou 

com os seus utentes, no passado dia 19 de março, a 
Comemoração do dia do Pai. 

Neste âmbito, foi realizada com os utentes uma ses-
são Fotográfica com os nossos “Super Pai” da ERPI e 
do Centro de Dia.

Foram igualmente realizados diversos jogos com os 
utentes, tendo-lhes sido proporcionado um dia de alegria 
e boa disposição, no Jogo da Malha, no Bowling, no 
Jogo do Dominó, entre outros.

Comemoração do Dia Mundial da Árvore
No passado dia 21 de março, à semelhança de anos 

anteriores, a SCMG assinalou a comemoração do Dia 
Mundial da Árvore através da dinamização de atividades 
com os seus utentes da ERPI e do Centro de Dia.

Foram realizados jogos de grupo alusivos a esta 
efeméride e plantadas Flores nos Canteiros do Terraço 
Interior da ERPI. 

Para muitos dos nossos idosos, esta atividade per-
mitiu recordar com muito agrado hábitos que tinham 
no seu passado.

Comemoração do Dia Internacional da Felicidade
O Dia Internacional da Felicidade é comemorado em 

todo o mundo em 20 de março. Foi estabelecido pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 28 de junho 
de 2012. O Dia Internacional da Felicidade tem como 
objetivo fazer com que as pessoas ao redor do mundo 
percebam a importância da felicidade em suas vidas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou no 
passado dia 20 de março a comemoração desta efemé-
ride, através da criação de um vídeo com mensagens 
dos idosos da ERPI relativamente ao significado que 
a Felicidade tinha para cada um, o qual foi partilhado 
na página Institucional do Facebook. 

Esta iniciativa visou promover a ocupação saudável 
dos tempos livres dos nossos idosos e simultaneamente 
proporcionar-lhes o uso das novas tecnologias na co-
municação com os seus familiares e amigos, uma vez 
que muitos deles fizeram referência à sua família nas 
mensagens que deixaram.

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e 
saídas ao exterior

Mantém-se as visitas aos Utentes ERPI e as saídas 
temporárias dos idosos, com marcação prévia.

O local de Visitas mantêm-se no hall de entrada do 
Lar, de segunda-feira a sábado, nos seguintes períodos 
horários:

14:15h – 14:45h; 14:50h -15:20h; 15:25h – 15:55h; 
16:00h – 16:30h; 16:35 h - 17:05h;

De reforçar, que as visitas continuam a ser efetuadas 
mediante agendamento prévio, por contacto telefónico, 
para o número 917469854, entre as 9h e as 17h30m.

- A duração da visita: 30 minutos;
- Número de visitas: 1 visita por utente/semana (má-

ximo de 4 visitantes por utente);
- A visita será supervisionada por um profissional da 

Instituição.
Continuamos a apelar à paciência e compreensão de 

todos os utentes e familiares visitantes;
- Mantêm-se a necessidade dos visitantes apresenta-

rem Certificado Digital de 
Vacinação COVID – 19, 
com Plano de vacinação 
completo (dose de re-
forço);

- Os visitantes que 
não tenham Plano de 
vacinação completo (com 
dose de reforço), têm que 
apresentar um Relatório 
laboratorial comprovativo 
da realização de um tes-
te PCR (validade de 72 
horas), ou de um teste 
antigénio (validade 24 
horas) ou a realização de 
um autoteste, adquirido 
previamente pelo visitante, efetuado cerca de 15 mi-
nutos antes da hora da visita e verificado o resultado 
por Profissional do Lar. 

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

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

Reiteramos 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).

Venda de Filhós
A Santa Casa da Misericórdia de Góis mantem a 

Venda de filhós confecionadas na cozinha do Lar desta 
Instituição.

Esta Venda decorrerá 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.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus 

Utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante 
a primeira quinzena do mês de Março, com votos de 
saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira: a D. Adelaide 
Martins, que completou 88 anos no passado dia 15 de 
março; o Sr. José Francisco Santos que completou 91 
anos no passado dia 17 de março e a D. Gracinda 
Jesus Paulo Torres que completou 91 anos, no passado 
dia 17 de março.

Donativos
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

Sr. José Serra e Dras Ana Rodrigues, Joana Tomás e 
Ana Silva, na Sessão Inicial da Formação Colaboradoras SCMGois no Inicio da Formação

Super Pai José Coelho Super Pai Luís Ribeiro

Super Pai Maximino 
Agostinho

Pais num jogo de Dominó

Utentes da ERPI Comemoração do Dia da Árvore

Utentes da ERPI Comemoração do Dia da Árvore

Utentes do CDIA na Comemoração do Dia da Árvore
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de Góis agradece os donativos que gentilmente ofer-
taram à nossa Instituição, designadamente à D. Isabel 
Neves, residente na Várzea Grande, a oferta de 3.5kg 
de limões; bem como ao Sr. Augusto Neves, residente 

Utentes da ERPI na Comemoração do Dia da Árvore
Utentes da ERPI na Comemoração do Dia da Árvore

91.º Aniversário-D. Gracinda Torres

91.º Aniversário do Sr. José Francisco Santos

88.º Aniversário da D. Maria Adelaide Martins

em Campelo, a oferta de 60 ovos.
Bem-haja pelo Vosso Gesto!

A mesa administrativa 
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