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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Comemoração do Dia Internacional da Mulher na SCM de Góis
O dia 8 de março passou a ser o “Dia Internacional da Mulher” em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres.
Como forma de comemorar esta data especial, no passado
dia 9 de março, a Santa Casa da Misericórdia de Góis ofereceu uma flor a cada uma das suas colaboradoras, dirigentes
e voluntárias. O ato simbólico foi levado a cabo pelo Sr. José
Serra, Provedor homenageando todas as mulheres da Instituição.
Para assinalar esta efeméride, realizámos ainda, um lanche
convívio entre as nossas queridas utentes, onde não faltou alegria
e boa disposição. No final, deste bonito convívio ofereceu-se
uma lembrança a todas as utentes, elaborada pelas crianças do
nosso Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis com o desenvolvimento destas iniciativas pretendeu assinalar e dignificar o papel
das mulheres na sociedade, na família e também no trabalho.
Visita à exposição temática coletiva “O Entrudo de Góis” –
Expressões Artísticas, na Casa da Cultura de Góis
No passado dia 5 de março, alguns utentes de Lar,
Centro de Dia e SAD da Santa Casa da Misericórdia de Góis
deslocou-se à Casa da Cultura de Góis, para visitar a exposição
temática coletiva “O Entrudo de Góis” – Expressões Artísticas.
O Município de Góis em parceria com a Lousitânea, organizou
esta exposição temporária inspirada na Corrida do Entrudo das
Aldeias do Xisto. Os nossos utentes tiveram a oportunidade de
apreciar as 40 obras expostas.
A nossa população sénior gosta muito de participar neste tipo
de iniciativas culturais, ainda mais, quando se trata da cultura
e da história da nossa região.
Término da Ação de Formação – Relacionamento Interpessoal
na SCM de Góis
Iniciado no dia 16 de janeiro, a Ação de Formação – Relacionamento Interpessoal, promovida pela Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares – ADIP no Lar de Idosos
da Santa Casa da Misericórdia de Góis, dirigida ao segundo
grupo de colaboradoras da Instituição, terminou no passado
dia 5 de março.
A referida ação de Formação teve uma carga horária de um
total de 25 horas e envolveu a participação de 15 colaboradoras
da Instituição.
A última sessão de Formação culminou com um lanche de
convívio entre a Dr.ª Sara Pinheiro, Formadora, Colaboradoras/
Formandas, Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues,
Diretora Técnica da nossa Instituição.
Em nome da Mesa da SCM de Góis, o Sr. José Serra, seu
Provedor regozija-se por incentivar os/as colaboradores/as a
participar em Formações decisivas que conduzam na busca
constante e permanente de uma Prestação de Cuidados de
Excelência junto dos nossos utentes. Aproveitou o final da
formação para agradecer à Dr.ª Sara Pinheiro (Formadora e
Responsável pelo departamento de Formação da ADIP), pela
dinamização desta formação.
Não só porque é importante cumprir o quadro legal da formação anual aos colaboradores, mas também porque a Instituição
reconhece a necessidade de ter recursos humanos qualificados,
com conhecimentos adequados à exigência das suas funções.
Com a dinamização destas formações é objetivo primordial da
Instituição dotar os seus colaboradores de mais e melhores
competências profissionais, pessoais e sociais, necessárias no
desenvolvimento do trabalho social.
A SCM de Góis continuará a apostar na formação coletiva
dos nossos colaboradores para continuarmos a prestarmos um
serviço de excelência.
SCM de Góis promove integração profissional, Estágio Profissional - IEFP
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais duas
colaboradoras, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional - Estágio Profissional. A Sr.ª
Ana Isabel Lopes Cereijeira, residente em Quatro Águas, Freguesia de Serpins, integra um estágio profissional de Ajudante
de Cozinha e a Sr.ª Diana Patrícia Baeta Marques, residente
na Pena, Freguesia de Góis, integra um estágio profissional de
Auxiliar de Saúde. Ambas as estagiárias exercem 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 profissionais e pessoais.
Plano de contingência coronavírus – COVID 19 - SCM de Góis
Face ao atual contexto de epidemia do coronavírus (COVID
- 19) que o nosso País vive e de acordo com as orientações
da DGS - Direção Geral de Saúde, a Mesa Administrativa da
SCM de Góis decidiu a suspensão de visitas.
Esta medida preventiva pretende garantir a saúde e o bem-estar dos seus Idosos, que constituem um dos grupos de
risco com maior vulnerabilidade, bem como, contribuir à não
propagação do vírus.
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: Maria Celeste Baeta Jorge
Naturalidade: Portela de Góis
Idade: 92 anos
Resposta Social: ERPI

Comemoração do Dia da Mulher na SCM de Góis

Sr. José Serra, Provedor na entrega das flores às colaboradoras da SCMG, no Dia Internacional da Mulher

Lanche convívio entre utentes da SCM de Góis - Dia
da Mulher

Dia Internacional da Mulher assinalado na SCM de Góis

Utentes da SCM de Góis na visita à exposição temática
“ O Entrudo de Góis - Expressões Artísticas”

Visita à exposição patente na Casa da Cultura de Góis

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para cá pois preciso de ajuda para cuidar de mim“.
“Estou cá há pouco tempo”.
Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição?
“Sim, participo na fisioterapia e na reza do terço.”

Dr.ª Sara Pinheiro, Formadora da ADIP, Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica
na sessão de encerramento da 2.ª Ação de Formação
“Relacionamento Interpessoal” na SCM de Góis
“Voltar a viver na minha casinha e conseguir cuidar de mim
sozinha”.
Recomendaria este Lar a um amigo?
“Sim”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e
colaboradoras?
“Todos cuidam bem de mim”.
“Tenho cá muitas pessoas conhecidas”.

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 2020.

Diga-nos três coisas/recordações importantes da sua vida?
“O nascimento dos meus filhos”.
“As férias que tinha com as minhas queridas tias (Cacilda,
Albertina e Arminda”.
“Quando trabalhei no volfrâmio cá em Góis”.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr.
José Alípio pela oferta de 7,750 Kg de limões, residente na
Freguesia de Vila Nova do Ceira.
O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

O que ainda gostaria de ter ou voltar a ter?

Aniversários
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Integração Profissional na SCM de Góis, no âmbito
das medidas do IEFP - Estágios Profissionais

Sr.ª Amarilde Alípio celebrou 87 anos de idade, acompanhada pelo seu marido e utentes

Sr. Luiz Carvalho festejou 79 anos de idade, na companhia da sua esposa, irmão e utentes

Sr.ª Maria do Céu Figueiredo celebrou 78 primaveras,
na companhia dos seus familiares e utentes
Entrevista à utente de ERPI Sr.ª M.ª Celeste Jorge
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no fim do mês de fevereiro
e início 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
Amarilde Guerreiro Simões Alípio, nascida a 27 de fevereiro de
1933, festejou 87 anos de idade; o Sr. Luiz Augusto Carvalho,
nascido a 3 de março de 1941, celebrou 79 anos de idade; a
Sr.ª Maria do Céu Martins Figueiredo, nascida a 7 de março de
1942, festejou 78 anos de idade; a Sr.ª Zínia Paraíso Alvarinhas,
nascida a 11 de março de 1939, celebrou 81 anos de idade.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa

Oferta de Estágio Profissional

Comemoração do 81.º Aniversário da Sr.ª Zínia Alvarinhas
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
GÓIS
CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
DA IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE GÓIS
31 DE MARÇO DE 2020
No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea b), dos Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis,
convoco a Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, no
dia 31 de Março de 2020 (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 2019, bem como, Parecer
do Conselho Fiscal;
2.
Proposta de Alienação (venda), de Artigos Rústicos
inscritos na matriz predial de Vila Nova do Ceira, sob os
números: R7117, R8301, R7260, R7535, R8329, R7161,
R7324, R7538, R7755, R8268, R8775, R8791 e R8827;
3.
Proposta de Alienação (venda), de Artigo Urbano
inscrito na matriz predial de Vila Nova do Ceira, sob o
número U1649;
4.
Proposta de Registo, por Escritura de Justificação,
inscrito na matriz predial de Vila Nova do Ceira, sob o
número R9247;
5.
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, 06 de Março de 2020
A Presidente da Assembleia Geral,
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.ª

