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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Magusto de São Martinho no Lar da SCM de Góis
Cumprindo as medidas de segurança recomendadas pela Direção Geral da Saúde – DGS, no passado dia 11 de novembro
a Santa Casa da Misericórdia organizou o tradicional Magusto
de São Martinho, no Lar de Idosos da nossa Instituição.
O Magusto de São Martinho realizou-se na sala de refeição
do Lar de Idosos, decorada a rigor onde os ouriços e as folhas
de castanheiro não podiam faltar, assim como, alguns cartazes
alusivos ao tema do Dia de São Martinho.
Esta comemoração do Dia de São Martinho resultou numa
tarde muito animada, que para além de umas deliciosas castanhas e da tradicional jeropiga, contou com animação musical
ao som da concertinista Diana Marques (estagiária - técnica
auxiliar de saúde da nossa Instituição).
A realização desta atividade proporcionou aos nossos utentes
uma agradável e animada tarde.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr.
José Serra, Provedor regozija-se por ter assinalado esta data
especial e agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia
de Góis pelo apoio prestado na realização deste nosso Magusto
de São Martinho e à estagiária Diana Marques por, mais uma
vez, ter partilhado connosco os seus dotes musicais.
Ação de Sensibilização realizada pelo Exército Português,
na SCM de Góis, no âmbito das medidas de apoio à prevenção da COVID-19
No passado dia 11 de novembro, recebemos no Lar/ERPI da
Santa Casa da Misericórdia de Góis o 1º Sargento Mesquita
(do Regimento de Infantaria N.º 15 (RI15) de Tomar) que veio
dinamizar uma ação de sensibilização no âmbito da prevenção
e combate à pandemia por COVID-19.
Acompanharam esta ação o Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª
Maria de Lurdes Castanheira, na sua dupla qualidade de Presidente do Município de Góis e Presidente da Assembleia Geral
da SCMG, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica e alguns dos
colaboradores que se encontravam ao serviço.
Esta ação teve como objetivo sensibilizar os participantes para
as medidas preventivas da propagação por COVID-19 (práticas
de higienização e limpeza, estabelecimento de circuitos e uso
de equipamentos de proteção individual). Esta ação serviu para
recordarmos alguns conceitos e práticas.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, agradece, reconhecidamente, ao Exército Português (em particular ao Regimento de Infantaria n.º 15
de Tomar) pela dinamização da ação que fará sem dúvida a
diferença no desempenho profissional de cada um.
O rigor e o espírito de equipa são algumas das caraterísticas
mais importantes na luta contra este vírus, e nisso o exército
é exemplo!
Webinar Informativo – “Apoio às populações em tempos
de Pandemia”
Como o “saber não ocupa lugar” e o conhecimento é valioso,
no passado dia 27 de outubro, as técnicas da Santa Casa da
Misericórdia de Góis assistiram ao webinar informativo “Apoio
às populações em tempos de Pandemia”, resultante da parceria entre a Direção Geral de Saúde, o Instituto da Segurança
Social e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil.
Neste webinar foram apresentados os seguintes temas: Medidas de apoio a grupos vulneráveis; Medidas no âmbito das
Estruturas Residenciais; Instalação e gestão técnica de Zonas
de concentração e apoio à população - ZCAP COVID-19. Todos
os temas abordados foram de extrema importância para a nossa
prática profissional.

Magusto de São Martinho no Lar de Idosos da SCM
de Góis
Utentes da SCM de Góis no Magusto realizado pela
Instituição

Sr. José Serra, Provedor e a Estagiária Diana Marques
no Magusto organizado pela SCM de Góis

Animação musical na comemoração do Dia de São
Martinho - concertinista Diana Marques - estagiária
da Instituição

Tradicional Magusto da SCM de Góis

Dia Mundial da Terceira Idade assinalado na SCM de Góis
No dia 28 de outubro assinala-se o Dia Mundial da Terceira
Idade, a sua comemoração tem como objetivo sensibilizar a
sociedade para as questões do envelhecimento e necessidade
de proteger e cuidar da população mais idosa.
Posto isto, a Santa Casa da Misericórdia de Góis quis assinalar este dia e realizou algumas atividades junto dos seus
utentes de ERPI, com a finalidade de deixar uma mensagem
para a população em geral nas suas redes sociais (página de
facebook) – “Para reduzir o impacto da COVID-19 em pessoas
da Terceira Idade, todos devemos desempenhar um papel na
sua proteção”.
SCM de Góis promove integração profissional, no âmbito
das medidas do IEFP
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais uma
colaboradora, no âmbito das medidas do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional, CEI+, Mafalda Filipa Cabral
Caldeira Malta Romeiras, residente na Freguesia de Vila Nova
do Ceira. Esta trabalhadora vai exercer funções na ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, em
Vila Nova do Ceira.
Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr.
José Serra, Provedor, reitera-lhe votos de sucessos profissionais
e pessoais.
Processo de visitas aos nossos utentes de Lar/ERPI da
SCM de Góis e Videochamadas.
Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no que
diz respeito ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara e etiqueta respiratória, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis providenciou uma sala própria e devidamente adequada
ao recebimento de visitas numa “maior proximidade” aos seus
queridos familiares.
A Instituição efetua o agendamento prévio das visitas, através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a feira em
horário de funcionamento das 9h00 às 17h00) e 917 469 854
(Encarregadas).

Ação de Sensibilização realizada pelo Exército Português, na SCM de Góis, no âmbito das medidas de
apoio à prevenção da COVID-19
Os horários das visitas mantêm-se, todos os dias, das 15h30
às 17h00, uma vez por semana, com duração máxima de 15
minutos e dois visitantes por utente.
A visita é sempre acompanhada por um profissional da Instituição.
Continuamos também 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.
AGRADECIMENTO
COVID 19
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que
tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários

Ação de sensibilização no âmbito da prevenção e
combate à pandemia por COVID-19 dinamizada pelo
1º Sargento Mesquita (do Regimento de Infantaria N.º
15 de Tomar)
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de outubro
e inicio do mês de novembro, 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 Dália
Martins Pires, nascida a 30 de outubro de 1925, celebrou 95
anos de idade; a Sr.ª Maria de Nazaré Seco, nascida a 10 de
novembro de 1934, festejou 86 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. António Simões Pereira (81
anos), pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de novembro
2020. O utente integrava a resposta social de Apoio Domiciliário
-SAD, desde o dia 30 de setembro de 2019.
Visite-nos em: www.scmgois.pt ou www.facebook.com/scmgois
A Mesa Administrativa
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Dia Mundial da Terceira Idade assinalado na SCM de Góis

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

Sr.ª Dália Pires celebrou 95 Primaveras

SCM de Góis promove integração profissional, no
âmbito das medidas do IEFP

Sr.ª M.ª Nazaré Seco festejou 86 anos de idade

