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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Ação de Formação – “Relacionamento Interpessoal” na
SCM de Góis
No passado dia 16 de janeiro iniciou, novamente, na Santa
Casa da Misericórdia de Góis uma ação de Formação na área
do Relacionamento Interpessoal, dinamizada pela Associação de
Desenvolvimento Integrado de Poiares – ADIP, com um novo
grupo de colaboradoras da Instituição.
A formação é dinamizada pela Dr.ª Sara Pinheiro, tem a
carga horária de 25 horas e decorre na Sala de Formação/
Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos, em Vila Nova do
Ceira, com a participação de 15 colaboradoras.
Na sessão de abertura o Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª
Ana Rodrigues, Diretora Técnica estiveram presentes, desejando
uma boa e proveitosa formação. Durante esta formação, serão
abordados os seguintes conteúdos/módulos: Relacionamento
Interpessoal (Principais interlocutores, fatores pessoais, fatores
organizacionais, fatores relacionais) e Comunicação escrita e
oral.
No final da ação as formandas deverão ser capazes de reconhecer e descrever a importância das relações interpessoais
para o desempenho da atividade e aplicar técnicas de comunicação escrita e oral no âmbito do desenvolvimento da atividade.
A aposta na formação coletiva dos nossos colaboradores continuará a ser uma medida de recursos humanos importante para
otimizar a qualidade dos serviços prestados pela SCM de Góis.
Utentes da SCM de Góis participam no Atelier “Puzzles”
No passado dia 23 de janeiro, alguns dos nossos utentes
da Santa Casa da Misericórdia de Góis tiveram a oportunidade
de participar no Atelier “Puzzles”, atividade dinamizada pela
Biblioteca Municipal de Góis.
Durante o atelier, foram realizados vários puzzles, uns mais
fáceis, outros com grau de dificuldade maior. Mas os utentes
gostaram mais dos puzzles interativos.
Este tipo de atividades vai ao encontro do gosto de alguns
dos nossos utentes e permite a estimulação de muitas das
funções cognitivas, nomeadamente, a orientação espacial, resolução de problemas, coordenação óculo-manual e percetiva
visual. Facilita, igualmente, a comunicação verbal e as relações
interpessoais dos nossos utentes.
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Município de Góis, pelo convite e por continuar a realizar este
tipo de atividades/iniciativas.
Estágio Académico na área da Psicologia Clínica na
SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou um jovem
estudante do concelho de Góis, David Miguel Braz Marques, no
âmbito de um estágio académico na área da Psicologia Clínica.
O estágio terá a duração de 8 meses e será orientado pela
técnica Dr.ª Fátima Rodrigues, Psicóloga Clínica. Durante o
estágio, o David Marques irá realizar avaliações psicológicas,
dinamizar sessões de estimulação cognitiva (individuais e de
grupo) e, ainda, vai implementar um programa de reabilitação
neuropsicológica com um grupo de utentes da SCM de Góis.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais e reafirma que a SCM de Góis continua a proporcionar
oportunidades aos jovens oriundos do nosso concelho.
Sessões de Estimulação Cognitiva na SCM de Góis
Todas as semanas são realizadas várias sessões de estimulação cognitiva, com os utentes das várias respostas sociais
da Santa Casa da Misericórdia de Góis.
Estas sessões são concretizadas numa intervenção individual
ou grupal direcionada para o desenvolvimento de competências
cognitivas (memória, atenção, linguagem, funções executivas,
praxias e agnosias), aumentar a atividade cerebral, retardar
os efeitos da perda de memória e da acuidade e velocidade
preceptiva, e, prevenir o surgimento de doenças degenerativas.
Nas sessões de estimulação individual dá-se especial atenção aos utentes considerados mais dependentes, de forma a
perseverar as capacidades que ainda têm. Nas sessões de
estimulação em grupo promove-se a partilha de experiências,
resultando no desenvolvimento da afetividade entre os participantes.
Durante as sessões, os utentes realizam vários exercícios,
nomeadamente, operações aritméticas simples, exercícios de
atenção e linguagem, exercício de memória recente, imediata,
episódica e semântica, exercícios de orientação temporal e
espacial, terapia de orientação para a realidade, exercício de
treino da fluência verbal e semântica, terapia por reminiscências, exercícios de treino das funções executivas, exercícios
de nomeação e exercícios de treino das praxias.
Estas e outras atividades desenvolvidas pela Psicóloga, Fátima Rodrigues e pelo estagiário de Psicologia Clínica, David
Marques, têm como principal finalidade, o desenvolvimento
de competências cognitivas, a diminuição da sintomatologia
depressiva, a promoção do espírito de grupo, a promoção
do relacionamento interpessoal, a diminuição dos períodos de
isolamento, a diminuição dos efeitos da institucionalização e o
aumento da autoestima e autoconfiança.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais três
colaboradores, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional. A Sr.ª Catarina Sofia Coimbra
Martins, residente na Murtinheira, a Sr.ª Sandra Isabel Ferreira
Tavares Fernandes, residente na Várzea Grande, Freguesia de
Vila Nova do Ceira e o Sr. Augusto Manuel Caiado Mourão,
residente na Vila de Góis, a exercerem funções no Lar de
Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissio-
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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, quinzenalmente,
apresentaremos uma entrevista com alguns retalhos da vida
dos utentes.
Utente: Ermelindo das Neves Batista
Naturalidade: Vale de Oleiras, Freguesia de Vila Nova do Ceira
Idade: 88 anos
Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Já frequento esta casa desde 2012”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, em quase todas.”
“Participo sempre nas aulas da ginástica, classes de movimento, eucaristia, atelier de música e nos passeios promovidos
pela casa”.
Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Bom, tenho cá a minha esposa a viver”.
Diga-nos duas coisas importantes da sua vida?

Entrevista ao utente - Sr. Ermelindo Batista
“O casamento com a minha esposa, Celina Figueiredo”.
“Os anos em que trabalhei como resineiro”.
O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?
“Voltar aos tempos em que trabalhava na resina e voltar a
ter a minha esposa comigo na nossa casa”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“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 segunda
quinzena de janeiro de 2020.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, salvacontinua na pág. 19
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continuação da pág. 18

Comemoração do 67.º Aniversário da Sr.ª Ana Antunes
guardando o anonimato da pessoa ofertante, pela entrega de
jogos e brinquedos para o Centro de Atividades de Tempos
Livres (CATL), residente na Freguesia de Góis.
Agradece, igualmente, a outro anónimo pela oferta de 19 Kg
de nabos, residente na Freguesia de Góis.
O nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de janeiro, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.

Sr.ª Adelaide Sousa celebrou 82 anos de idade, acompanha pelos seus familiares e utentes
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: Sr.ª Ana Maria
Jesus Antunes, nascida a 12 de janeiro de 1953, celebrou 67
anos de idade; Sr.ª Adelaide de Oliveira Sousa, nascida a 18
de janeiro de 1938, celebrou 82 anos de idade; Sr.ª Celina de
Jesus Figueiredo, nascida a 23 de janeiro de 1929, celebrou
91 anos de idade.
Óbitos de Utentes da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de
Góis expressa o seu voto de pesar e apresenta as mais

Sr.ª Celina Figueiredo celebrou 91 anos de idade,
acompanhada pelo seu marido e utentes
sentidas condolências aos familiares da Sr.ª Alice Venâncio
Cortez Neves (95 anos), pelo seu falecimento, ocorrido no dia
13 de janeiro 2020. A utente integrava a resposta social de
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, desde o
dia 22 de março de 2019.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis expressa, igualmente,
o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas condolências à família do Sr. Ernesto Antunes Rosa (85 anos), pelo
seu falecimento, ocorrido no dia 17 de janeiro 2020. O utente
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas, desde o dia 3 de abril de 2017.
A Mesa Administrativa

