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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
PO APMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas-Distribuição de cabazes de géneros alimentares
a famílias carenciadas do Concelho de Góis
Apesar da situação extraordinária que o mundo vive atualmente, motivada pela situação de pandemia devido ao Covid – 19,
a SCM de Góis mantém-se na linha da frente no apoio social
prestado no Concelho de Góis, tendo sempre presente a sua
missão de prestar assistência às pessoas mais carenciadas.
Assim, continuando a assegurar e a satisfazer as necessidades das populações mais vulneráveis e de risco, como é o
caso das famílias abrangidas pelo PO APMC, no passado dia
8 de abril, a SCM de Góis realizou mais uma distribuição de
cabazes de géneros alimentares levada a cabo pela Técnica
Responsável do Programa – Dr.ª Dalila Neves, com o apoio de
dois colaboradores.
Seguindo as diretrizes da DGS, nesta ação foram adotados
alguns procedimentos que procuram garantir a salvaguarda da
distribuição alimentar, ajustados a esta realidade excecional e
extraordinária, visando a proteção da saúde pública e a salvaguarda dos beneficiários do programa, que pertencem a um
grupo da população especialmente vulnerável e por isso muito
exposto a esta situação de emergência.
Atualmente, a distribuição de cabazes de géneros alimentares
no Concelho de Góis abrange um total de 20 agregados familiares, constituídos por 45 pessoas.
Esta ação realizou-se nas instalações do antigo Hospital Rosa
Maria, junto ao Centro de Saúde de Góis, com hora marcada
para cada um dos agregados familiares que ali se dirigiam, bem
como, nos domicílios de algumas famílias beneficiárias, sendo
que para o transporte e entrega de um cabaz contamos com
o apoio da Junta de Freguesia de Góis, porquanto o momento
atual nos impele a reforçar os laços de parceria existentes.
Atividades de desenvolvimento pessoal e estímulo físico
na SCM de Góis
A Santa Casa da Misericórdia de Góis tem desenvolvido
algumas atividades com os utentes institucionalizados no LAR/
ERPI, em Vila Nova do Ceira, com a normalidade que nos é
permitida no momento, atendendo às medidas de segurança
estipuladas, para assegurar a proteção individual de cada um.
Os nossos utentes rezam todas as manhãs o terço, pintam
mandalas, jogam ao bingo, participam em sessões de estimulação
cognitiva, e ainda, realizam sessões de fisioterapia. Todas estas
atividades para além de contribuírem para o desenvolvimento
físico e cognitivo, ajudam os nossos utentes a nível emocional,
distraindo-os e confortando-os, neste momento onde as saudades
dos seus familiares já são muito sentidas.
“Semana Santa” assinalada na SCM de Góis
A Páscoa celebra a festa da vida, porque celebramos a
ressurreição de Cristo. É momento de agradecermos a Jesus
pelo Seu sacrifício na cruz e para renovarmos os nossos votos
perante Deus para sermos cada vez melhores e dignos desse
ato tão nobre.
Seguindo a proposta para a “Semana Santa”, da Unidade
Pastoral de Góis, a Santa Casa da Misericórdia colocou na
entrada do seu Lar uma cruz.
No Domingo de Páscoa, os nossos utentes colocaram flores
na cruz, assinalando desta forma, a alegria da Ressurreição de
Cristo e assistiram às transmissões em direto das celebrações.
Videochamadas com familiares dos utentes de Lar/ERPI
da SCM de Góis
Os nossos utentes de Lar/ERPI estão de quarentena e nós
queremos continuar a trazer até eles o carinho dos seus familiares e amigos. Assim, encontramo-nos 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.
Apoio das Autarquias Locais – COVID-19
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta Freguesia de Góis a atribuição de um subsídio
no valor de 1500€ para aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), bem como, outros consumíveis indispensáveis
no cumprimento das normas da DGS.
Agradece, igualmente, ao Município de Góis a oferta de diversos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s).
Todos estes equipamentos serão meios necessários para a
proteção individual das nossas colaboradoras, e, consequentemente, dos nossos utentes.
Seja solidário e será responsável por muitos sorrisos Consignação de 0,5% do IRS
Ao preencher a sua declaração de IRS poderá ajudar a
nossa Instituição sem qualquer custo. Ajude a Santa Casa da
Misericórdia de Góis com 0,5% do IRS.
1.º Basta assinalar com uma (X) em: Instituição Particular de
Solidariedade Social – no Quadro 11 do seu impresso de IRS.
2.º Colocar o nosso NIF: 502 200 413 no espaço à frente.
Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue este
nosso apelo!
Donativos
AGRADECIMENTO
Oferta de Folares da Páscoa

Reunião de trabalho dirigida pelo Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica da SCM
de Góis, onde foram transmitidas todas as medidas de
prevenção ao combate à pandemia COVID-19, implementadas na nossa Instituição, seguindo as orientações
da DGS

1.ª Equipa de serviço no Lar/ERPI da SCM de Góis

2 .ª Equipa de serviço no Lar/ERPI da SCM de Góis
COVID-19 - Vídeo Conferência entre a Dr.ª Maria de
Lurdes Castanheira, Presidente do Município e Proteção
Civil de Góis e os representantes das IPSS´s do concelho
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece e destaca a
oferta generosa, por parte da nossa utente de ERPI Dr.ª Estela
Castilho e das suas filhas Dr.ª Ana Sá e Sr.ª Catarina Sá, de
folares da Páscoa para todas as colaboradoras da Instituição e
para o lanche dos utentes no Domingo de Páscoa, uma oferta
no total de 73 folares.
O nosso Bem-Haja!
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) e em apoio monetário.

PO APMC - Distribuição de cabazes de géneros alimentares a famílias carenciadas do Concelho de Góis

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
Município de Góis- 13 caixas de luvas, 8 caixas de máscaras,
100 batas descartáveis, 5 fatos completos, 5 viseiras de proteção
individual, 1 caixa de toucas, 5 litros de álcool e 8 embalagens
de cobre-sapatos.
Cooperativa Social Agro Florestal V.N.Ceira – 12 caixas de
luvas e 5litros de gel desinfetante.
Dr.ª Susana Lucas (filha do utente de ERPI Sr. Alberto Couto) - 4litros de gel desinfetante, 6 tocas descartáveis, 6 batas
descartáveis, 80 unidades de máscaras, 8 caixas de luvas e 2
Viseiras de proteção individual.
Familiares do utente de ERPI Sr. Rui Fernandes (esposa,
neta, filho e nora) – 2 caixas de luvas e 2 embalagens de
álcool gel (250ml).
Empresa INAPA – PRINTIPO, Lda. – 20 viseiras de proteção
individual
SOS Arganil – 30 viseiras de proteção individual
Apoio Monetário
Junta de Freguesia de Góis – 1500€
Anónimo – 50€
Sr.ª Rosa Lopes – 25€
Sr. Rui Azevedo (filho do utente de ERPI Sr. Altino Azevedo) – 25€
Sr.ª Ana Maria Sequeira (filha do Casal de utentes de ERPI
– Sr. João Torres e Sr.ª Gracinda Torres) – 15€
Sr. João Torres (utente de ERPI) – 20€
Dr. Hugo Sequeira (neto do Casal de utentes de ERPI – Sr.

Sessões de Fisioterapia no Lar de Idosos da SCM de
Góis

João Torres e Sr.ª Gracinda Torres) - 250€
Anónimo – 100€
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Atividades de desenvolvimento pessoal e estímulo
físico na SCM de Góis

“Semana Santa” assinalada na SCM de Góis

A “nossa cruz” na porta de Entrada do Lar/ERPI da
SCM de Góis
Utente de ERPI - Sr.ª Lucinda Carvalho em Videochamada com a sua filha, que vive em França

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

Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora
Técnica - Apoio das Autarquias Locais – COVID-19
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena 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 Sr.ª Maria
Isidora Neves, nascida a 4 de abril de 1933, celebrou 87 anos
de idade; o Sr. João de Matos Torres, nascido a 7 de abril de
1928, festejou 92 anos de idade; a Sr.ª Almerinda da Nazaré
Rodrigues Garcia, nascida a 12 de abril de 1930, festejou 90
anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

Comemoração do 92.º Aniversário do Sr. João Torres

Sr.ª Maria Isidora Neves festejou 87 Primaveras

