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COVID – 19 – Balanço da situação da ERPI/LAR da SCM 
de Góis (26 de abril 2020)

O Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis regozija-se por, 
até à presente data, a ERPI/ Lar desta Instituição não registar 
nenhum caso de infeção por COVID – 19, nem entre os utentes, 
nem entre colaboradores.

Até então, registam-se 5 situações de colaboradores/as e dois 
casos de utentes (estes por terem recorrido ao CHUC), aos 
quais foi determinado o Isolamento Profilático (quarentena), por 
indicação da Autoridade de Saúde, como medida preventiva de 
contenção de infeção por COVID – 19. Atualmente, mantêm-se 
em Isolamento Profilático uma colaboradora e os dois utentes 
(em quartos de isolamento), mas não apresentam quaisquer 
sintomas associados ao novo coronavírus.

Para enfrentar esta Pandemia do Coronavírus, a SCM de 
Góis tem vindo a adquirir diversos equipamentos de proteção 
individual - EPI´s, (máscaras, luvas, gel desinfetante, álcool, 
batas, cobre sapatos, toucas, viseiras, etc), bem como tem re-
cebido inúmeras ofertas, quer de EPI´s e apoio monetário para 
aquisição dos mesmos.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. 
José Serra, Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica 
continuam a enaltecer e a agradecer a todos/as colaboradores/as 
que com esforço acrescido executam um Serviço de Excelência 
nas RS de ERPI e SAD.

No atual contexto em que vivemos, o Sr. Provedor partilha 
o desejo de que brevemente se realizem os testes de despiste 
e diagnóstico do novo vírus COVID - 19, quer a Utentes, quer 
aos Colaboradores desta Instituição, por parte das Entidades 
Competentes.

SCM Góis oferece Kit com EPI´s aos utentes de Centro 
de Dia e SAD – Serviço de Apoio Domicíliário.

O Sr. José Serra, Provedor, acompanhou a colaboradora na 
distribuição das refeições aos utentes de CD e SAD.

Esta ação teve como objetivos principais realizar uma visita de 
proximidade por parte do Sr. Provedor aos utentes da Instituição 
que se encontram nas suas residências, bem como, oferecer-
-lhes um Kit com Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), 
para eventuais saídas ao exterior. 

Futuramente, a Misericórdia pretende levar a cabo mais ações 
similares com os vários técnicos da Instituição (enfermeiro, 
assistente social, fisioterapeuta e psicóloga etc.), de forma a 
minimizar a solidão e isolamento destes nossos utentes. 

Para os utentes residentes pretende-se criar uma sala (no 
CATL que terá acesso ao exterior do Lar/ERPI) ajustada a esta 
nova realidade (devido ao COVID - 19), dotada de todas as 
medidas de segurança e equipamentos de proteção individual, a 
fim de promover visitas entre utentes e seus familiares, com este 
contato pretende-se minorar as saudades (que já são muitas) 
e promover o bem-estar psíquico dos nossos queridos utentes.

Esta medida poderá ser implementada no início do mês de 
maio. 

Salão de Beleza improvisado no Lar/ERPI da SCM de Góis
No passado dia 21 de abril, apetrechadas dos utensílios ne-

cessários embelezámos os nossos utentes de ERPI da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, cortando os seus cabelos, de 
forma a colmatar a falta de cabeleireiros que por estes dias 
não podem exercer a sua profissão.

O dia foi ainda preenchido com as necessárias e habituais 
depilações, manicure e pedicure. Tudo com o propósito de 
conferir bem-estar, beleza e cor aos Nossos Utentes e a estes 
dias que por agora vivemos.

25 de Abril de 1974 (Dia da Liberdade) assinalado na 
SCM de Góis 

No dia 25 de abril de 1974, às 00horas e 20 minutos, é 
transmitida na Rádio Renascença a primeira estrofe da canção 
“Grândola, Vila Morena” de José Afonso. Tinha sido dado o 
derradeiro sinal para o início do golpe de Estado, conduzido por 
militares do Movimento das Forças Armadas (MFA), colocando 
um fim a mais de quarenta anos de ditadura.

Este dia é um dos mais importantes para o nosso país, e 
nós não quisemos deixar passar este dia em branco, resolvemos 
realizar uma atividade que retratasse, um pouco, a tão famosa 
Revolução dos Cravos do dia 25 de Abril de 1974. 

Atendendo às medidas de segurança estipuladas, para asse-
gurar a proteção individual de cada um resolvemos elaborar uma 
bandeira de Portugal, cortando pequenos pedaços de papel de 
três cores: vermelho, verde e amarelo. De seguida, formaram 
bolas com os pedaços de papel cortados e colocaram-nos na 
bandeira.

No final da atividade, os nossos utentes estavam felizes e 
orgulhosos da sua bandeira de Portugal, individualmente, pou-
saram para uma foto com a bandeira, para mais tarde recordar.

25 de abril SEMPRE!

Trabalho individualizado de Fisioterapia e Psicologia Clínica 
na SCM de Góis

Seguindo todas as medidas de segurança, trabalhamos no 
sentido de promover o bem-estar (físico e psicológico) dos nossos 
utentes. Durante a semana são várias as atividades na área 
da Fisioterapia e Psicologia realizadas no nosso Lar/ERPI, em 
Vila Nova do Ceira, com o objetivo de diminuir o sedentarismo 
e a imobilidade, aumentar a capacidade cognitiva, aumentar a 
força muscular e flexibilidade, retardar os efeitos da perda de 
memória e da acuidade e velocidade percetiva. 

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

Como forma de reforço das medidas de prevenção à entrada 
do COVID-19 na Santa Casa da Misericórdia de Góis, a Junta 
de Freguesia de Vila Nova do Ceira tem procedido à desinfeção 

do espaço exterior no nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira. 
A Mesa Administrativa, na pessoa do Sr. José Serra agradece, 

reconhecidamente, ao Executivo da Junta de Freguesia de Vila 
Nova do Ceira.

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 fami-
liares 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.

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) e em apoio monetário.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
Rotary Clube de Coimbra – Olivais, em parceria com o Rotary 

Club de Coimbra - A SCM de Góis agradece, na pessoa do Dr. 
João Mourato, a oferta de 30 Viseiras de proteção individual.

Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira – 
100 máscaras.

Movimento Maker – 25 viseiras de proteção individual.
Sr. Rui Fernandes (filho do utente de ERPI Sr. Rui Humberto 

Fernandes) – 1 frasco de álcool gel (500ml) e 2 caixas de luvas.

Outras Ofertas:
Empresa HIGIMARTO – 108 rolos de papel higiénico e 30 

embalagens de guardanapos.

Uma das equipas de serviço no Lar/ERPI da SCM de 
Góis

SCM Góis oferece Kit com EPI´s aos utentes de CD 
e SAD

Salão de Beleza improvisado no Lar/ERPI da SCM de 
Góis

Sr. José Serra, Provedor, com os nossos utentes de 
ERPI, no Dia 25 de Abril

25 de Abril de 1974,  assinalado no Lar/ERPI da SCM 
de Góis 

Dia da Liberdade assinalado na nossa Instituição
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Apoio Monetário 
Conselho Diretivo da Assembleia de Compartes dos Baldios 

da Freguesia do Cadafaz – 3500€
(A SCM de Góis presta Apoio Domiciliário (SAD) na União de 

Freguesia do Cadafaz e Colmeal, nomeadamente, nos lugares 
do Corterredor e Sandinha).

Sr.ª Maria Lourdes Seco (filha da utente de ERPI Sr.ª Maria 
José Lopes) – 50€

Sr.ª Ana Maria Fernandes (filha, genro e neta da utente de 
ERPI Sr.ª Palmira Fernandes) – 15€

Sr. Fernando Fernandes (filho, nora e netas da utente de 
ERPI Sr.ª Palmira Fernandes) – 15€

Sr.ª Carolina Batista (irmã da utente de ERPI Sr.ª Palmira 
Fernandes) – 15€

Familiares da utente de ERPI Sr.ª Maria Isidora Neves – 40€
Sr.ª Sara Azevedo (filha do utente de ERPI Sr. Altino Aze-

vedo) – 10€
Anónimo – 100€

Anónimo – 50€

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 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: o Sr. Pompeu 
Francisco, nascido a 14 de abril de 1935, festejou 85 anos de 
idade; a Sr.ª Júlia Figueiredo Dias, nascida a 16 de abril de 
1944, festejou 76 anos de idade; a Sr.ª Maria Júlia Cruz Barata, 
nascida a 18 de abril de 1932, celebrou 88 anos de idade; a 
Sr.ª Adorinda Martins Barata, nascida a 20 de abril de 1925, 
celebrou 95 anos de idade.

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

A Mesa Administrativa 

Trabalho individualizado de Fisioterapia e Psicologia 
Clínica na SCM de Góis

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

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

“Vamos Todos Ficar Bem”

Comemoração do 85.º Aniversário do Sr. Pompeu 
Francisco

Sr.ª Adorinda Barata festejou 95 Primaveras 


