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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Reunião de trabalho do PO APMC na SCM de Góis
No âmbito do PO APMC - Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas, o Lar da Santa Casa da Misericórdia
de Góis foi palco de uma reunião de trabalho, no passado dia
11 de abril, que envolveu diversos representantes das Instituições
Parceiras do referido Programa neste Território, designadamente a
SCM da Pampilhosa da Serra, Entidade Coordenadora, representada pelo Dr. António Sérgio, Provedor e Dr.ª Elisabete Amaral,
a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere,
representada pela Dr.ª Elisabete Teodósio e Dr.ª Lúcia Andrade,
a SCM de Góis, representada pelo Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª
Sandra David, Dr.ª Dalila Neves e Dr.ª Ana Rodrigues, o Centro
Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, representada pela Dr.ª Anabela Filipe e Dr.ª Liliana Nunes, a SCM
de Lousã, representada pelo Sr. João da Franca, Provedor e Dr.ª
Mafalda Dias, a SCM de Semide, representada pelo Dr. António
Mourato e Dr.ª Marcela Lopes, bem como, a Técnica do Serviço
Local da Segurança Social, Dr.ª Ana Branquinho.
Esta sessão de trabalho teve como objetivo a partilha dos pontos
positivos e pontos negativos relativamente à forma como está a
decorrer a execução do Programa, particularmente a entrega dos
produtos alimentares às famílias beneficiárias, assim como a partilha
de dificuldades sentidas pelas diferentes Entidades Mediadoras,
dúvidas e questões ou sugestões, tendo em vista melhorar os
procedimentos adotados.
Nesta reunião de trabalho foi dado enfoque à Campanha de
Angariação de azeite “Uma família, um litro de azeite” dinamizada
pelo Município de Soure, que realizou uma Cerimónia de Entrega,
no passado dia 5 de abril, durante a qual atribuiu 3800 litros de
azeite a este Território, cabendo 509 litros ao Concelho de Góis,
com o objetivo deste ser entregue a famílias social e economicamente vulneráveis dos Concelhos de Góis, Lousã, Miranda do
Corvo e Pampilhosa da Serra.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor da SCM de Góis, agradece, reconhecidamente, ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge
Nunes pela generosa oferta que, certamente vai contribuir para minimizar as dificuldades sentidas pelas famílias mais desfavorecidas do
Concelho de Góis e dos Concelhos vizinhos supramencionados.
Curso de Formação em Prevenção e primeiros socorros –
Geriatria na SCM de Góis
No passado dia 18 de abril iniciou na Santa Casa da Misericórdia
de Góis um Curso de Formação em Prevenção e primeiros socorros -Geriatria, dinamizado pelo Instituto do Emprego e Formação
Profissional do Pinhal Interior Norte - Arganil – IEFP.
A formação terá a carga horária de 50 horas e decorrerá na
Sala de Formação/Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos,
em Vila Nova do Ceira, com a participação de 25 colaboradoras
da nossa Instituição.
A Formação será dinamizada pela Enfermeira/Formadora Paula
Cruz e tem como principais objetivos dotar os nossos colaboradores de vários conhecimentos, tais como, identificar os fatores e
utilizar as medidas que contribuem para a prevenção de úlceras
de pressão, reconhecer e utilizar medidas de prevenção do risco
de acidente para a pessoa idosa no domicilio, identificar alguns
fatores que contribuem para o isolamento e imobilidade da pessoa
idosa, atuar em situações de emergência.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, congratula-se por continuar a apostar na formação
e a dotar os seus colaboradores de melhores competências para
a sua prática profissional.
Em suma, pretende que os Cuidados Prestados aos nossos
utentes, sejam um Serviço de Excelência.
“Em movimento com as Instituições Parceiras”
No âmbito da ação “Em movimento com as Instituições Parceiras”,
a Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu mais um Encontro
Interinstitucional, no passado dia 20 de março, desta vez com o
Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira.
Neste Encontro Interinstitucional, marcaram presença, da Junta,
o Sr. António Carvalho, Presidente, o Sr. António Alberto Machado,
Tesoureiro e a Dr.ª Cristina Martins, Presidente da Assembleia de
Freguesia.
O Sr. José Serra, Provedor, acompanhado pelo Arq.º Ricardo
Ventura, Vice-Provedor receberam os representantes da Junta
de Freguesia de Vila Nova do Ceira, nas sua Sede, em Góis e,
posteriormente, no Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira.
Durante a visita às instalações do Lar de Idosos, em Vila Nova
do Ceira, foi explicado detalhadamente o funcionamento deste
espaço, o número de utentes integrados na resposta de Lar que
atualmente tem, quais os cuidados prestados diariamente aos
utentes, que pugnamos por serem de excelência, no sentido de
valorizar a pessoa idosa e proporcionar-lhe bem-estar e qualidade
de vida.
Com a realização deste tipo de iniciativas, a SCM de Góis
pretende fortalecer os laços com as suas Instituições/Entidades
Parceiras, compartilhando problemas, experiências e objetivos
comuns, continuando a pôr em prática valores como a partilha de
recursos, a cooperação, a solidariedade institucional, o trabalho
em rede, tendo em vista o desenvolvimento de uma intervenção
concertada e integrada em prol das pessoas.
25 de Abril assinalado na SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou o Dia da Liberdade com uma sessão de cinema alusiva a esta efeméride, no
Lar de Idosos da nossa Instituição.
Os utentes de ERPI, SAD e Centro de Dia, assim como, alguns
dirigentes da nossa Instituição tiveram a oportunidade de assistir
ao filme “Capitães de Abril”, uma história baseada no golpe de
estado militar que ocorreu em Portugal no dia 25 de abril de 1974
e presta homenagem aos jovens soldados que resgataram a sua
pátria desse tempo obscuro, destacando-se Salgueiro Maia.
No fim da sessão os utentes fizeram as suas críticas acerca do
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filme, assim como, partilharam as suas histórias, principalmente,
onde estavam e o que faziam no dia 25 de abril de 1974. Durante
o filme os nossos utentes saborearam uma deliciosas pipocas.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis ao assinalar esta data
pretendeu recordar os heróis, que através de um golpe de Estado, a 25 de abril de 1974, depuseram o regime do Estado Novo,
que vigorava desde 1933. A memória desses bravos homens que
dispensaram as armas em nome de uma paz.
25 de abril SEMPRE!
SCM de Góis adquire Marquesa Hidráulica para os Serviços

Banco Rotativo oferecido
pelo Executivo da Junta de
Freguesia de Góis para os
Serviços de Fisioterapia

de Fisioterapia
A Santa Casa da Misericórdia de Góis adquiriu uma Marquesa
Hidráulica com orifício facial para os serviços de fisioterapia do
Centro de Reabilitação e Bem-Estar Dr. José Cabeças, a fim de
melhorar a qualidade dos tratamentos aos nossos utentes.
Esta marquesa permite que a nossa equipa de fisioterapeutas
possa regular a altura através de sistema hidráulico acionado com
um pedal, assim como, permite que o paciente/utente se instale
confortavelmente.
Segundo a nossa fisioterapeuta, Dr.ª Adriana Pinto “A aquisição
deste novo equipamento é uma mais-valia para os utentes de forma
a facilitar as suas transferências e mobilidade, bem como para as
fisioterapeutas prevenindo o risco de lesões”.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se pela recente aquisição, salientado que o objetivo é continuar a promover
um serviço de excelência.
continua da pág. 17
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Agradecimento à Junta de Freguesia de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José
Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, a generosa oferta
de um banco rotativo para os serviços de Fisioterapia e de um
esterilizador (que permite eliminar de forma total e segura os microorganismos de materiais metálicos) a utilizar pela equipa Clínica,
ao Executivo da Junta de Freguesia de Góis.
Um verdadeiro gesto de solidariedade, parceria e cooperação,
como o Executivo da Junta de Freguesia de Góis demonstrou
através do mencionado apoio, que se evidencia a afeição e estima
pela nossa Instituição.
Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto
Rosa:
Salgueiro Maia Ganhou
Em vinte cinco de Abril
Estava em Vila Real
Tudo aconteceu a mil
Polícia pareceu normal
Quis ligar à capital
Não consegui a chamada
Na Régua era igual
Ninguém sabe dizer nada

Sr.ª M.ª Júlia Barata celebrou 86 Primaveras

Após dormida marcada
O dono me concedeu
A sua sala privada
Seu telefone era meu
Telefonista atendeu
Contei o acontecido
Ela que bem percebeu
Não me deixou esquecido
Pouco após atendido
Minha mulher informou
Aqui mal foi percebido
Salgueiro Maia ganhou
LAR, VNC, 24 de abril 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: Maria Odete Zarça
Naturalidade: Beja
Idade: 71 anos
Resposta Social: ERPI
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estava sozinha e não conseguia cuidar de mim”.
“Amputaram-me o membro inferior esquerdo”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
Quais as atividades que mais gosta?
“Não muito”.
“Gosto mais de estar no meu cantinho”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e colaboradoras?
“É bom”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?
“O nascimento do meu querido filho, Luís Miguel”.
“Os anos de trabalho como enfermeira no Centro de Saúde de
Góis”. “Foram mais de 20 anos”.
O que ainda gostaria de realizar/ou que acontecesse?

Sr.ª Adorinda Barata festejou 93 anos de idade
“Gostava de ir a Sevilha, tenho lá familiares”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda quinzena
do mês de abril, 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 Maria Júlia Cruz
Barata, nascida a 18 de abril de 1932, celebrou 86 anos; a Sr.ª
Adorinda Martins Barata, nascida a 20 de abril de 1925, festejou
93 anos.
Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis
expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas
condolências à família da Sr.ª Maria Elvira dos Santos Garcia
Batista, pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de abril. O utente
integrava a resposta social de Centro de Dia de Vila Nova do
Ceira, desde o dia 2 de maio de 2017.
Visite-nos em: www.scmgois.pt / www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

