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SCM de Góis presta Apoio de Enfermagem ao Domicílio
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social 

que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e/
ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de 
dependência física e/ou psíquica, que não possam assegurar tem-
porária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 
básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da sua vida 
diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

Numa perspetiva de complementar a diversidade de serviços 
prestados no domicílio, a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
implementou o Serviço de enfermagem ao domicilio. Posto isto, 
a equipa de enfermagem da nossa Instituição tem realizado uma 
vez por mês uma visita domiciliária, no sentido de complementar 
a prestação dos cuidados de saúde àqueles que são apoiados 
diariamente pela Instituição.

Segundo o nosso Provedor, Sr. José Serra, “É um serviço que 
pelas características que a população tem é fundamental, pretende-
mos que este serviço seja uma mais-valia para a população idosa 
do concelho e que melhore os cuidados na área da saúde”.

Este tipo de serviço tem como principais objetivos: Levantamento 
de dados relativos a informação de saúde/doença de cada utente; 
Levantamento de dados relativos a informação sobre as Satisfação 
das Necessidades Humanas Fundamentais/Atividades de vida diária 
de cada utente; Supervisão ou preparação de terapêutica; Monito-
rização de Sinais Vitais e glicémia capilar; Sinalização e educação 
para a saúde em potenciais situações de risco (Ex. prevenção de 
quedas no domicílio, necessidade de ajudas técnicas).

Para além, do serviço de enfermagem, sempre que necessário 
a SCM de Góis tem ao dispor toda a sua equipa multidisciplinar, 
nomeadamente, técnica superior de serviço social, fisioterapeuta 
e psicóloga.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por mais 
esta “grande” aposta que tem como importante finalidade promover 
a aproximação entre os utentes de SAD e a SCMG e os seus 
técnicos, a fim de implementar intervenções que melhor respondam 
às necessidades efetivas de cada utente. 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher no Lar de 
Idosos da SCM de Góis

No passado dia 8 de março, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis começou por assinalar o Dia Internacional da Mulher, com 
a oferta de uma flor a cada uma das suas colaboradoras, diri-
gentes e voluntárias. O ato simbólico foi levado a cabo pelo Sr. 
José Serra, Provedor e pelo Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor, 
homenageando todas as mulheres da Instituição. O Provedor e 
o Vice–Provedor dirigiram algumas palavras a todas as colabora-
doras, reforçando a sua importância no cumprimento da missão 
da nossa Instituição.

Para assinalar este dia, realizámos ainda, uma exposição tem-
porária, com fotografias das nossas utentes de ERPI, Centro de 
Dia e SAD. A exposição esteve patente desde o dia 8 de março 
a 12 de março. Quem visitou a exposição teve a oportunidade de 
ver os sorrisos mais bonitos das nossas utentes/mulheres, uma 
homenagem singela, mas muito especial.

No fim do dia, as crianças do CATL da nossa Instituição, distri-
buíram um postal, elaborado por eles, em forma de flor.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecida-
mente, à Junta de Freguesia de Góis pela oferta das flores. Com 
a realização destas atividades a nossa Instituição quis assinalar 
e dignificar o papel das mulheres na sociedade, na família e 
também no trabalho.

Continuação da Formação Interna na SCM de Góis
Terminado o Módulo na área do Serviço Social com o tema “A 

importância do Afeto no relacionamento e nos Cuidados ao Idoso”, 
dinamizado pela Dr.ª Dalila Neves, Técnica Superior de Serviço 
Social, iniciou no passado dia 27 de fevereiro a formação também 
na área de Serviço Social, mas desta vez, dinamizada pela Dr.ª 
Sandra David, Directora Técnica da nossa Instituição.

Neste Módulo de Formação foram abordados os seguintes 
temas: Deontologia e ética profissional; Atos lícitos e ilícitos; Atos 
legítimos e ilegítimos; Responsabilidade; Segredo Profissional; 
Direitos da pessoa humana e da pessoa idosa em particular; A 
vida e a morte; O agente de geriatria e a morte; As várias fases 
do processo de luto.

Com as diversas temáticas abordadas durante toda a formação 
interna, a SCM de Góis tem vindo, a privilegiar o aperfeiçoamento 
profissional das nossas colaboradoras, continuando assim, a apostar 
em ações de atualização dos seus conhecimentos.

SCM de Góis assina contrato de trabalho
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

regista com enorme agrado a contratação da colaboradora, Cristina 
Maria Filipe Barata, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira 
que iniciou no passado dia 1 de março, um contrato de trabalho, 
na categoria profissional de Ajudante de Lar e Centro de Dia.

A referida colaboradora já tem experiência profissional, bem como 
conhece o funcionamento da Instituição, porquanto desempenhou 
funções no âmbito de vários Contratos de Emprego e Inserção, me-
dida do Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP.

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. 
José Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais 
e pessoais.

Confissões dos Utentes na Capela do Lar de Idosos da 
SCM de Góis 

No passado dia 6 de março, o Sr.  Padre Pedro Simões, 
Pároco das Paróquias de Góis, Vila Nova do Ceira e União de 
Freguesias do Cadafaz e Colmeal deslocou-se à ERPI – Estrutura 
Residencial Para Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, tendo em vista ouvir em confissão a população idosa 
da Religião Católica e interessada em fazê-lo.

Este ato ocorreu na Capela do Lar de Idosos da SCM de Góis, 
em Vila Nova do Ceira e contou com a participação de alguns dos 

nossos utentes de ERPI, Centro de Dia e SAD e visou fomentar 
as atividades Espirituais e Religiosas junto deste grupo etário, a 
fim de manter ativo o seu envolvimento com a vida, neste caso 
através do seu relacionamento com Deus.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, ao Sr. Padre Pedro Simões, pela deslocação às nossas 
instalações, permitindo assim, a muitos dos nossos utentes de-
pendentes continuarem a praticar a sua fé, bem como a prática, 
celebração e vivência da religião.

Próxima Reunião da Assembleia Geral da SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis irá realizar a Reunião 

de Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 27 de março, na 
sua Sede, na Igreja da Misericórdia, no Largo do Pombal, Vila 
de Góis, pelo que se apela à comparência de todos os irmãos/
sócios desta Instituição.

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver presente mais 
de metade dos associados com direito a voto, ou 30 (trinta) mi-
nutos depois, (17h30) com qualquer número de presentes (Art.º 
24 ponto n.º 1 dos Estatutos).

Agradecimento
Consignação do IRS
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 

após ter recebido a consignação do IRS referente ao ano de 
2016 – a importância 1270.00€ (mil duzentos e setenta euros) 
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. 

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto 
Rosa:

ZERO É O SEU VALOR

Porque são escritos poemas
Deu-me razões para pensar
Descobri foram algemas
Motivos para versejar

No espaço onde criar
De infinda capacidade
Tudo ali tem lugar
Em plena liberdade

SCM de Góis - Apoio de Enfermagem ao Domicílio - 
Enfermeiras Tânia Ângelo e Sónia Martins

Enfermeiro David Coelho no Apoio de Enfermagem 
ao Domicílio

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

Exposição Temporária - Dia Internacional da Mulher

Crianças do CATL da SCMG distribuíram um postal, 
em forma de flor, homenageando as utentes/mulheres 
da nossa Instituição

 Formação Interna na SCM de Góis - Área de Serviço 
Social, dinamizada pela Dr.ª Sandra David

SCM de Góis assina contrato de trabalho
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Ninguém tem a veleidade
De mexer no pensamento
Dos que por sua vontade
Deixam espaço para o evento

Jamais qualquer argumento
Tem força para expor
E provar qual o intento
Sem saber peso e sabor
Tão pouco qual o odor
De contido elemento
Sem luz não existe cor
Preto não é reluzente
Zero é o seu valor

VNC, 2 de março 2018
Ernesto Rosa

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um pouco 

da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, Centros 
de Dia e SAD de Vila Nova do Ceira e Cabreira, quinzenalmente, 
apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida dos 
utentes.  

Utente: Palmira Antunes Simões Fernandes
Naturalidade: Serpins 
Idade: 79 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar devido aos meus vários problemas de saú-

de”.
“Estou cá desde maio do ano passado”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, em quase todas”.

continuação da pág. 14

“Gosto muito de assistir à missa, ir ao terço e à fisioterapia”. 

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e cola-
boradoras?

“Gosto muito de todos”.

Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“Os anos de casamento com o meu Fernando”.
“O nascimento dos meus dois filhinhos, a Ana Maria e o Fer-

nando”.

O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?
“Voltar a viver na minha casinha”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Claro que sim”.

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos 

quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros 
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em bens 
alimentares e/ou em bens materiais, durante a primeira quinzena 
de março de 2018.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvaguar-

dando o anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia 
de Góis, a oferta de 66 ovos.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, 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, 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, celebrou 80 
anos de idade; o Sr. José Casimiro Rodrigues Martins, nascido a 
7 de março de 1936, festejou 82 anos de idade; a Sr.ª Maria do 
Céu Martins Figueiredo, nascida a 7 de março de 1942, celebrou 
76 anos; a Sr.ª Maria Lurdes Ferreira, nascida a 7 de março de 
1943, festejou 75 anos.

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

A Mesa Administrativa 

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE GÓIS
CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IRMANDADE DA 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

27 DE MARÇO DE 2018

No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea b), dos Estatu-
tos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
convoco a Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, no 
dia 27 de Março de 2018, (terça-feira), pelas 16:30 horas, na 
Sede da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
(Igreja da Misericórdia), no Largo do Pombal, Vila de Góis, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do Relatório de Actividades e 
Contas de Gerência do ano de 2017, bem como, Parecer 
do Conselho Fiscal;

2. Alienação de Património: 
a. Artigos Urbanos, Freguesia 060604: U540, U550;
b. Artigo Urbano, Freguesia 060605: U1555;
c. Artigos Rústicos, Freguesia 060604: R19018, R19634, 

R19685, R20880, R26891, R27308, R27482, R27836, R27931 
e R28169;

3. Outros assuntos de interesse para a Instituição;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver presente 
mais de metade dos associados com direito a voto, ou 30 
(trinta) minutos depois, (17:00 horas) com qualquer número 
de presentes (Art.º 24 ponto n.º1 dos Estatutos).

Góis, 08 de Março de 2018

A Presidente da Assembleia Geral,

Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

Confissões dos utentes no Lar da SCM de Góis

Utente de ERPI, Sr. Ernes-
to Rosa, autor do poema

Entrevista à utente Sr.ª Palmira Fernandes

Sr.ª Elvira Fernandes celebrou 80 Primaveras

 Comemoração do 82.º Aniversário do Sr. José Casi-
miro Martins

Sr.ª M.ª do Céu Figueiredo festejou 76 anos de ida-
de

Sr.ª M.ª de Lurdes Ferreira celebrou 75 Primaveras


