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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Visitas Condicionadas – Lar de Idosos da SCM de Góis
As visitas aos utentes institucionalizados em Lar/ERPI da Santa
Casa da Misericórdia de Góis foram retomadas, no passado dia
18 de maio. Nesta primeira fase, visitas em modo “avistamento”
pela janela com separador em acrílico em local próprio.
As mesmas têm sido articuladas de acordo com a Informação
11/2020 da Direção Geral de Saúde e estão a funcionar nos
moldes descritos no depoimento efetuado pelo Sr. Provedor, José
Serra, ao Jornal O Varzeense e publicado também nesta edição.
Dia Internacional da Família assinalado na SCM de Góis
No passado dia 15 de maio celebrou-se o Dia Internacional
da Família, a Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta
efeméride no Lar/ ERPI da nossa Instituição, em Vila Nova do
Ceira. Este ano, assinalado num formato diferente e adaptado à
nova realidade decorrente da pandemia que nos assola.
Este ano optámos por divulgar uma sessão fotográfica alusiva
à efeméride por forma a chegarmos a todas as famílias. Com a
realização desta atividade pretendemos reforçar junto dos nossos
utentes a importância da família e deixar uma mensagem de
amor e união.

Visitas em modo “avistamento” pela janela com separador em acrílico no Lar/ERPI da SCM de Góis

Retoma das visitas aos utentes institucionalizados no
Lar/ERPI da SCM de Góis

Dia da Espiga (Quinta-Feira da Ascensão) assinalado na
SCM de Góis
No passado dia 21 de maio assinalámos o Dia da Espiga no
Lar/ ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Góis. O Dia da
espiga é uma celebração portuguesa que ocorre no dia da Quinta-feira da Ascensão com um passeio matinal, em que se colhe
espiga, malmequeres, papoilas, oliveira e videira e alecrim para
formar um ramo. Segundo a tradição o ramo deve ser colocado
por detrás da porta de entrada e só deve ser substituído por
um novo no dia da espiga do ano seguinte. Outrora, este dia,
era também o “dia da hora” e considerado “o dia mais santo
do ano”, um dia em que não se devia trabalhar.
Este ano não podemos ir ao campo, com os nossos utentes,
mas fizemos o nosso raminho na Instituição (com as plantas
previamente recolhidas pelas colaboradoras).
A atividade foi diferente dos anos anteriores, mas acabou por
ser igualmente especial e o objetivo principal cumprido, o de
manter viva esta tradição.
Videochamadas com familiares dos utentes de Lar/ERPI
da SCM de Góis
Continuamos disponíveis para quem quiser realizar videochamadas com o seu familiar, apenas tem de ligar para o nosso Lar
ou enviar mensagem privada para a nossa Página de Facebook
a solicitar. As videochamadas são realizadas entre as 15h30 e
as 17h, todos os dias.

Visita aos utentes do Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira

Estágio profissional de Animação na SCM de Góis
No passado dia 18 de maio, ocorreu na Santa Casa da
Misericórdia de Góis, a integração de mais uma profissional,
no âmbito das medidas de apoio do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, com licenciatura
em Animação, Dr.ª Daniela Gonçalves, residente em Pomares
(Concelho de Arganil).
A Animação Sociocultural é o conjunto de ações que permitem
a estimulação do desenvolvimento do idoso e a sua participação nas atividades de educação permanente. Deste modo,
esta técnica irá promover, organizar e monitorizar as atividades
socioculturais no Lar de idosos da SCM de Góis, em Vila Nova
do Ceira, incentivando os nossos utentes a participarem nas
diversas atividades.
Todas as atividades implementadas terão como objetivos promover o envelhecimento ativo e a qualidade de vida dos nossos
utentes, potenciar o seu bem-estar físico, psicológico e emocional.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por
perseverar na promoção de emprego e por permanentemente
proporcionar oportunidades, aos jovens à procura de emprego.
O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa
reitera-lhe votos de sucessos profissionais e pessoais.
SCM de Góis assina contrato de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
regista com enorme agrado a contratação do colaborador, João
Carlos de Matos Fernandes, residente na Freguesia de Vila Nova
do Ceira que iniciou no passado dia 1 de maio, um contrato de
trabalho, na categoria Ajudante de Lar e Centro de Dia.
O referido colaborador já tem experiência profissional, bem
como conhece o funcionamento da Instituição, porquanto desempenhou funções no âmbito de um Contrato de Emprego e
Inserção, medida do Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP, pelo período compreendido entre 29 de abril de
2019 e 26 de abril de 2020.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor reitera-lhe votos de sucessos profissionais
e pessoais.
Donativos
AGRADECIMENTO
COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa Casa
da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer a todos
os que contribuíram, até ao momento, com equipamentos de
proteção individual (EPI´S):
Ao Supermercado Rui & Dinora, Lda pela oferta de 10 litros
de álcool gel;
Ao Sr. Luís Miranda e Sr.ª Manuela Miranda pela oferta de
10 viseiras de proteção individual;
À Empresa Barata Garcia pela doação de vários equipamentos e materiais de proteção individual, a utilizar pelos nossos
colaboradores, promovendo assim as boas práticas preventivas,
nomeadamente máscaras, batas e fardamento composto por
túnica e calças, bem como pijamas, a serem utilizados pelos

Dia Internacional da Família assinalado no Lar de
Idosos da SCM de Góis

Sessão Fotográfica ao utentes de ERPI no Dia Internacional da Família

Utente de ERPI - Sr. Luiz Carvalho no Dia da Espiga

SCM de Góis construiu o seu ramo no Dia da Espiga
- Quinta-Feira de Ascensão
nossos utentes.
Um Bem-haja pelas generosas ofertas!
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que

tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena de
maio, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.
continua pág. 15
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SCM de Góis assina contrato de trabalho com o Sr.
João Carlos Fernandes

Agradecimento à Empresa Barata Garcia - Donativos
COVID 19

Quinta-Feira de Ascensão assinalada no Lar/ERPI da
SCM de Góis

Assinatura do contrato - Estágio Profissional de Animação

Videochamadas com familiares dos utentes de Lar/
ERPI da SCM de Góis

Desinfeção do espaço exterior do Lar/ERPI da SCM
de Góis, em Vila Nova do Ceira

Sr.ª M.ª Jovita Quental festejou 89 Primaveras
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: Sr.ª Lucinda Jesus
Nunes Rosa, residente no Corterredor, nascida a 20 de maio de
1937, festejou 83 anos de idade; a Sr.ª Maria Jovita Quental,
nascida a 26 de maio de 1931, festejou 89 anos de idade, Sr.
José Francisco Nunes, nascido a 26 de maio de 1946, celebrou
74 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

