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COVID 19 – SCM de Góis 
Mensagem da Diretora Técnica – Dr.ª Ana Rodrigues
A Santa Casa da Misericórdia de Góis é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) com mais de cinco 
séculos de história, cuja preocupação dos membros dos Cor-
pos Sociais tem sido, inequivocamente, contribuir, enquanto 
instrumento de desenvolvimento socioeconómico e cultural do 
concelho de Góis, para a melhoria das condições de vida dos 
residentes ao assegurar um significativo número de postos de 
trabalho, manter uma estreita colaboração com outras institui-
ções locais e regionais, bem como desempenhar um papel 
ativo na sociedade Goiense.

Apesar de ter elegido como prioridade a resolução de 
questões relacionadas com a resposta social ERPI/Lar de 
Idosos de Vila Nova do Ceira, esta Santa Casa procura não 
descurar outros projetos e até alargar aquele que tem sido o 
seu âmbito de atuação, tendo sempre como alvo a garantia 
de respostas para melhorar a qualidade de vida dos seus 
utentes, uma vez que o bem-estar das pessoas está e estará 
sempre em primeiro lugar.

Perante o momento delicado que estamos a viver, uma bata-
lha contra um adversário sem rosto, designado por doença de 
coronavírus (COVID-19), uma doença infeciosa causada por um 
coronavírus recém-descoberto, não posso deixar de apelar ao 
bom senso de todas e todos e reforçar que a melhor maneira 
de prevenir e retardar a transmissão é estar bem informado 
sobre o vírus COVID-19, nomeadamente a doença, sintomas 
que causa e como se dissemina.

No âmbito daquele que tem sido o nosso trabalho junto dos 
utentes, é com orgulho que me dirijo a toda a equipa técnica, 
trabalhadores ou colaboradores desta nobre Instituição que, 
neste tempo de incertezas, têm conseguido manter em pleno 
funcionamento as nossas diversas áreas de atuação, sem alar-
mismos ou histeria, procurando “desbravar” diariamente novos 
caminhos perante os desafios desconhecidos deste vírus, de 
forma a evitar e/ou minimizar o impacto de uma pandemia.

A necessidade de elaboração de um plano de contingência 
desta instituição foi cumprida, as recomendações gerais e 
medidas a adotar pelas IPSS estão a ser devidamente trans-
mitidas a todas e a todos que com a SCM de Góis têm vindo 
a colaborar - pessoal, utentes e familiares, um bem-haja pela 
vossa cooperação. Esta tem sido efetivamente a nossa maior 
preocupação e é com extremo sentido de responsabilidade 
que asseguro que, até ao momento, temos vindo a apresen-
tar e implementar respostas e medidas assertivas perante 
as diretrizes que têm vindo a ser anunciadas e diariamente 
atualizadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Governo 
e subsequentemente pela Direção-Geral da Saúde.

À palavra Herói (substantivo masculino) atribui-se o significado 
de uma figura arquetípica, personagem modelo, que reúne, em 
si, os atributos necessários para superar, de forma excecional, 
um determinado problema de dimensão épica, na SCM de Góis 
asseguro-vos que não temos estas figuras míticas, até porque 
considero que na vida todos os obstáculos têm um propósito, 
o de serem ultrapassados e é com base nesta crença que 
reforço que a Santa Casa têm uma Mesa Administrativa e uma 
Equipa que com o seu empenho diário têm vindo a enfrentar 
estas e outras dificuldades com otimismo, fé e esperança, 
não com a ambição de sermos intitulados de heróis, mas 
que, apenas, nos seja reconhecida a nossa capacidade de 
sermos técnicos e trabalhadores aptos e competentes para 
enfrentar os obstáculos que têm sido principalmente impostos 
pelas incertezas deste vírus COVID-19.

Por fim, apresento em meu nome pessoal e na qualidade 
de Diretora Técnica a minha solidariedade para com todas as 
Instituições que, como nós, têm vindo a desenvolver o seu 
trabalho, apesar dos diários constrangimentos. Efetivamente, 
a concretização do nosso trabalho será facilitada se conse-
guirmos ser determinados, trabalhando em parceria e com 
espírito de entreajuda.

Acredito piamente que juntos seremos mais fortes e vamos 
conseguir ultrapassar mais esta adversidade!

Mensagem do Provedor – Sr. José Serra
Na qualidade de Provedor e em nome da Mesa Adminis-

trativa desta grande Instituição deixo um agradecimento a 
todos os seus trabalhadores, pelo seu empenho, dedicação e 
profissionalismo, na prática das suas funções, em particular 
no cuidado ao utente. 

Estamos em permanente e estreita parceria, com a União 
das Misericórdias Portuguesas – UMP, com vários colegas 
Provedores de outras Santas Casas, autarquias locais e IPSS´s 
do concelho (Centro Social Rocha Barros, Centro Paroquial de 
Solidariedade Social de Alvares e Unidade Residencial Sagrada 
Família – Cáritas Diocesana de Coimbra), para a partilha e 
definição de medidas a tomar em cada fase desta pandemia, 
no sentido de minimizar os efeitos deste vírus. 

Por fim, dirijo-me aos familiares/amigos dos utentes, dizendo 
que o nosso Lar/ERPI reflete um ambiente calmo e de confiança.

Conto com todos e “Juntos Venceremos”.   

Iniciativa “Vamos Todos Ficar Bem” na SCM de Góis 
No passado dia 18 de março, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis deu continuidade à iniciativa italiana “Vamos Todos 
Ficar Bem”, colorindo o seu próprio arco-íris, para colocar na 
entrada do nosso Lar/ERPI, em Vila nova do Ceira.

Esta é uma mensagem de esperança que os nossos utentes 
de Lar/ERPI quiseram transmitir a todos os seus familiares, 
amigos, colaboradoras e dirigentes da nossa Instituição. 

SCM de Góis realiza vídeochamadas com familiares dos 
utentes de Lar/ERPI

Sendo a nossa população residente considerada um dos 
grupos de maior risco de infeção por COVID – 19, o nosso 

Lar/ERPI está a cumprir todas as orientações da Direção Geral 
de Saúde – DGS, nomeadamente a suspensão de visitas. 

Para minimizar a separação física e as saudades dos nossos 
utentes com os seus familiares, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis recorre, diariamente, às novas tecnologias e tem 
realizado várias videochamadas.

Reiteramos que quem quiser realizar videochamadas com o 
seu familiar, apenas tem de ligar para o nosso Lar e solicitar 
(entre as 15h30 e as 17h).

A nossa Instituição tem também partilhado na sua página 
de Facebook as atividades realizadas no Lar, para que as 
famílias e amigos dos nossos utentes possam ver e sentir o 
carinho para com todos, neste momento difícil que estamos 
todos a atravessar.

Comemoração do Dia do Pai no Lar de Idosos da SCM 
de Góis 

No passado dia 19 de março, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis assinalou o Dia do Pai, no Lar de Idosos, em Vila 
Nova do Ceira.

Este ano foi diferente, mas, igualmente, especial. Os nossos 
utentes/pais não puderam receber a visita dos seus filhos, mas 
o recurso às novas tecnologias permitiu minimizar a separação 
física através das videochamadas. 

Nesta data festiva, em que se homenageia a figura paterna, 
tentámos proporcionar aos nossos pais/utentes um dia feliz e 
repleto de boas lembranças.

IRS Solidário – Consignação de 0,5% do IRS
A totalidade dos impostos que pagamos destina-se a financiar 

as despesas públicas do Estado, não tendo nós qualquer poder 
de decisão em relação a onde aplicar o dinheiro que pagá-
mos. A única exceção diz respeito à possibilidade de destinar 
0,5% do IRS já pago durante o ano, a uma determinada IPSS 
(Instituição Particular de Solidariedade Social) como é o caso 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis. Esta percentagem é 
retirada ao total que o Estado líquida, e não ao imposto que 
lhe deve ser devolvido, se houver lugar à restituição. Deste 
modo, sem qualquer custo para si pode destinar 0,5% do IRS 
à nossa Instituição.

Ao preencher a sua declaração anual de IRS Modelo 3 (em 
papel ou on-line) no quadro 11 (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, 
faça uma cruz no Campo 1101 e coloque o número de con-
tribuinte da SCM de Góis – 502 200 413 no espaço à frente. 

Ajude a Santa Casa da Misericórdia de Góis e divulgue 
este nosso apelo!

Desmarcação da Sessão Ordinária da Assembleia Geral 
da SCM de Góis

Fica, sem efeito, a convocatória de 6 de março, para a 
realização da Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis para o dia 31 de março de 2020. 

Esta desmarcação decorre da situação que atravessamos 

devido ao coronavírus COVID – 19 e a necessidade de cum-
primento das orientações resultantes do Governo e da Direção 
Geral de Saúde.

Oportunamente será efetuada nova convocatória para reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária destinada à apreciação, 

Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora 
Técnica 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

Utentes da SCM de Góis colorindo o Arco-Íris - “Vamos 
Todos Ficar Bem”

Iniciativa “Vamos Todos Ficar Bem” na SCM de Góis

Mensagem de Esperança dos utentes da SCMG - “Va-
mos Todos Ficar Bem”

Vídeochamadas realizadas com os familiares dos uten-
tes da SCM de Góis
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análise e votação de Relatório e contas de 2019. 

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos 

quantos de forma distinta e espontânea expressaram ver-
dadeiros gestos de solidariedade, através da realização de 
ofertas em bens alimentares e/ou em bens materiais, durante 
a segunda quinzena de março de 2020.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, sal-

vaguardando o anonimato da pessoa ofertante, residente na 
Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela entrega de16 Kg de 
tangerinas.

O nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante o 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 Servi-
ço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Lucília 
Rodrigues Matos Simões Dias, nascida a 13 de março de 1923, 
celebrou 97 anos de idade; a Sr. José Francisco Santos, nasci-
do a 15 de março de 1928, festejou 92 anos de idade; a Sr.ª 
Gracinda de Jesus Paulo Torres, nascida a 17 de março de 
1931, festejou 89 anos de idade; a Sr.ª Maria de Jesus Ferreira, 
nascida a 27 de março de 1939, celebrou 81 anos de idade.

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 mais sentidas 
condolências aos familiares do Sr. Luís Rodrigues (90 anos), pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 13 de março 2020. O utente 
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 20 de janeiro de 2020.

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

A Mesa Administrativa 

COVID 19 
 Ação de

 Angariação 
de Donativos

A Santa Casa da Misericórdia de Góis 
apela a todos que possam contribuir 

que o façam com:

Materiais de Proteção Individual 
(luvas, máscaras, gel desinfetante, 

álcool…)

Ou 

Numerário através do IBAN: 

PT50 0035 0345 0000011203010

Classe de Movimento no Lar/ ERPI - Vídeochamada 
com a Fisioterapeuta da Instituição Dr.ª Adriana Pinto

Reza do Terço no Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira Comemoração do Dia do Pai na SCM de Góis

Vídeochamadas realizadas entre utentes e filhos no 
Dia do Pai

Sr.ª Lucília Dias celebrou 97 Primaveras

Comemoração do 92.º Aniversário do Sr. José Fran-
cisco Santos 

Sr.ª Gracinda Torres festejou 89 anos de idade

Comemoração do 81.º Aniversário da Sr.ª Maria de 
Jesus Ferreira 


