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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
SCM de Góis angaria mais três vagas no regime apoiado
pela Segurança Social
Na sequência de candidatura submetida na Segurança Social,
a 4 de setembro de 2019, ao PROCOOP – Programa de Celebração ou Alargamento de Cooperação para o Desenvolvimento
de Respostas Sociais, a SCM de Góis viu agora aprovada a
revisão do Acordo de Cooperação para a resposta de Lar/ERPI
– Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas.
A aprovação desta candidatura traduz-se no aumento de
mais três vagas em acordo de cooperação na resposta social
de ERPI, passando a Santa Casa a abranger um total de 39
utentes em acordo de cooperação.
Importa referir que, desde o dia 1 de julho de 2018, a SCM
de Góis dispõe de capacidade para 49 utentes na resposta de
Lar/ERPI, pelo que, com esta recente aprovação, atinge o número
máximo possível de utentes em acordo com a Segurança Social,
face à capacidade instalada, que são 80%, ao abrigo da lei.
A angariação de mais três vagas em acordo na resposta
social de Lar/ERPI vem conceder a esta Instituição a possibilidade de ampliar a sua oferta da resposta social de ERPI,
na rede solidária, permitindo-lhe colmatar a necessidade, cada
vez mais crescente, de integrar pessoas idosas em situação de
vulnerabilidade social, bem como, de prosseguir no seu combate a situações de isolamento, de favorecer a conciliação da
vida familiar com a atividade profissional e promover a inclusão
social neste Território.
SCM de Góis na tomada de posse do Ofício de Pároco
do Pe. Orlando Henriques – Unidade Pastoral de Góis
No passado dia 27 de setembro, na Igreja Matriz de Góis,
pelas 16h00, realizou-se a tomada de posse do ofício de Pároco
do Exmo. Sr. Padre Orlando Guerra Henriques.
O Sr. José Serra, Provedor, esteve presente nesta cerimónia,
em representação da nossa Instituição, assistiu e assinou a Ata
de tomada de posse do Pe. Orlando Henriques, Pároco das
Paróquias de Cadafaz, Colmeal, Góis e Vila Nova do Ceira.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis deseja ao Sr. Padre
Orlando Henriques, as maiores felicidades na sua nova missão.
Dia Internacional do Idoso assinalado no Lar de Idosos da
SCM de Góis
O Dia Internacional do Idoso comemora-se todos os anos no
dia 1 de outubro. Este dia que foi instituído pela Organização
das Nações Unidas tem como principal objetivo sensibilizar a
sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade
de proteger e cuidar a população mais idosa.
Como forma de assinalar esta efeméride a Santa Casa da
Misericórdia de Góis organizou várias atividades de Estimulação,
supervisionadas pela Fisioterapeuta, Psicóloga Clínica e Animadora da nossa Instituição. Ao longo do dia os nossos utentes
de Lar/ERPI tiveram a oportunidade de participar em vários
jogos que permitiram mantê-los ocupados, promovendo o seu
equilíbrio físico e emocional. Para além de estimular as funções
cognitivas dos nossos utentes proporcionou-lhes um dia repleto
de alegria e divertimento.
Esta foi uma forma simples de comemorar este dia, em que
homenagear a pessoa idosa é o grande objetivo.

Comemoração do Dia Internacional do Idoso no Lar/
ERPI da SCM de Góis

Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis na tomada
de posse do Ofício de Pároco do Pe Orlando Henriques
- Unidade Pastoral de Góis

Exercícios de Movimento e Equilíbrio - Dia Internacional do Idoso

SCM de Góis assinalou o Dia Internacional do Idoso
com a dinamização de várias atividades lúdicas

Comemoração dos 101 anos de idade da utente de ERPI
- Sr.ª Maria de Jesus Santos
No passado dia 7 de outubro, a Santa Casa da Misericórdia
de Góis comemorou, com grande entusiasmo, o 101.º Aniversário
da utente de Lar/ERPI, Sr.ª Maria de Jesus Santos, natural da
Murtinheira, Freguesia de Vila Nova do Ceira.
A D. Maria de Jesus Santos é a prova viva que ser feliz não
tem idade, com uma lucidez invejável e um sorriso no rosto,
a utente agradeceu a cada pessoa que lhe deu os parabéns.
A Mesa Administrativa da SCM de Gois, parabeniza esta nossa
utente, que completou esta terna e bonita idade.
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, Elisangela Caetano de
Souza, 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-lhes 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).
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.

Estimulação Cognitiva - Dia Internacional do Idoso

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
à Empresa Pneus do Paulo (Lousã) pela generosa oferta de
600 máscaras cirúrgicas, que serão usadas para garantir as
melhores condições de segurança aos colaboradores e utentes
desta Instituição.
Um Bem-haja pela generosa oferta!
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhecidamente, à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que

Comemoração do 101.º Aniversário da utente de ERPI
- Sr.ª Maria de Jesus Santos
tem continuado a proceder à desinfeção do espaço exterior no
nosso Lar/ERPI, em Vila Nova do Ceira.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes
aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de
setembro e inicio do mês de outubro, 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 Lesíria da
Trindade Braz, nascida a 30 de setembro de 1921, festejou
continua pág. 19
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SCM de Góis promove integração profissional, no
âmbito das medidas do IEFP

Sr.ª M.ª José Lopes festejou 86 anos de idade
99 anos de idade; a Sr.ª Maria de Jesus Santos, nascida a 7
de outubro de 1919, celebrou 101 anos de idade; a Sr.ª Maria
José Rego Lopes, nascida a 10 de outubro de 1934, celebrou

Empresa Pneus do Paulo oferece máscaras cirúrgicas
à SCM de Góis

Sr.ª Lesíria Braz celebrou 99 primaveras

Comemoração do 89.º Aniversário do Sr. Carlos Barata
86 anos de idade; o Sr. Carlos Martins Barata, nascido a 12
de outubro de 1931, festejou 89 anos de idade.
A mesa administrativa

Sr.ª Maria de Jesus Santos celebrou 101 anos de idade

