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Balanço do funcionamento do Centro de Dia
Conforme anteriormente noticiado, o Centro de Dia da SCM 

de Góis retomou a sua atividade de apoio social, no dia 12 
de julho de 2021, após uma longa suspensão devido à crise 
epidemiológica da Covid-19, desde o dia 17 de Março de 2020.

O balanço do funcionamento desta resposta social revela-se 
muito positivo, apesar das medidas de segurança a que os 
utentes são sujeitos, nomeadamente o uso da máscara, avaliação 
e registo de temperatura corporal 3 vezes ao dia (domicílio do 
utente, à entrada e à saída das nossas instalações), a realiza-
ção de testes rápidos de deteção de Covid/19, realizados pela 
Dr.ª Adriana Pinto, nossa Fisioterapeuta, estas mesmas medidas 
são bem aceites pelos nossos utentes, porquanto a alegria de 
estarem todos juntos e poderem participar nas diversas atividades 
dinamizadas, sobrepõe-se.

Esta resposta social tem como Técnica responsável a Dr.ª 
Sandra David e conta com utentes provenientes das freguesias 
de Góis e de Vila Nova do Ceira.

Em termos de atividades realizadas, os utentes da resposta 
social de Centro de Dia beneficiam duas a três vezes por 
semana dos serviços de Fisioterapia, a cargo da Dr.ª Adriana 
Pinto, dos Ateliers de Pintura, de leitura, de alfabetização e do 
terço, dinamizadas pela colaboradora Sílvia Henriques ou pela 
Animadora Inês Martins. 

De realçar a satisfação dos utentes face às condições criadas 
pela Santa Casa para que a pudessem frequentar, bem como das 
famílias dos utentes, que identificam o facto destes retomaremos 
seus hábitos diários antigos, contribui de forma inequívoca para 
a melhoria do seu bem-estar social e de saúde mental.

SCM de Góis promove integração profissional na área da 
Animação e do Apoio ao Idoso

No passado dia 19 de Julho, ocorreu na Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis, a integração de mais duas profissionais. A Dr.ª 
Inês Martins, residente na Freguesia de Góis, com Licenciatura em 
Animação Socioeducativa foi admitida no âmbito das medidas de 
apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional – Estágio 
Profissional, no âmbito dos Estágio ATIVAR.PT.

A estagiária tem vindo a dinamizar diversas atividades de 
Animação junto da População Idosa, quer em grupo, quer 
individualmente, consoante as particularidades de cada um, 
implementando os conhecimentos adquiridos no decurso do 
seu curso superior.

Todas as atividades de Animação dinamizadas têm como obje-
tivo promover o bem-estar físico, social, psicológico, a motivação, 
a socialização e a qualidade de vida dos utentes.

Após ter desempenhado a função de Ajudante Familiar, ao 
abrigo de Medidas do IEFP, nomeadamente um Contrato Medida 
Estágio Profissional e MAREESS, a colaboradora Carina Isabel 
Neves Pires assinou um contrato a termo com a SCM de Góis, 
integrando o Quadro de Pessoal da Instituição, no setor das 
ajudantes de lar e centro de dia.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
perseverar na promoção de emprego e por continuamente 
proporcionar oportunidades aos jovens à procura de emprego 
do nosso Concelho. 

O Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª Ana Paula Rodrigues, Vice -
- Provedora da SCM de Góis reiteram votos de sucessos 

profissionais e pessoais as ambas as profissionais, bem como a 
todas aquelas profissionais que expressam a sua perseverança 
e resiliência no desempenho do seu trabalho, tão importante 
como é, CUIDAR DA PESSOA IDOSA.

Término do Curso “Saúde da Pessoa Idosa – cuidados 
básicos” na SCM de Góis 

No passado dia 22 de Julho de 2021 ocorreu o término do 
Curso “Saúde da Pessoa Idosa – cuidados básicos”, promovido 
pela Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP).

Esta formação foi dinamizada pela Enfermeira Sílvia Paiva, 
teve uma carga horária de 25 horas e contou com a participação 
de 17 formandas da SCM de Góis.

Durante este Curso, as Formandas adquiriram competências 
para serem capazes de: reconhecer alguns aspetos do envelhe-
cimento da população; descrever as características do Agente 
em Geriatria, tendo em conta as adaptações necessárias ao 
contexto de pandemia COVID-19 em que vivemos; descrever 
os processos de comunicação e observação; prestar cuidados 
que proporcionem conforto à pessoa idosa. 

A sessão de encerramento contou com a presença da coor-
denadora do Centro Qualifica da ADIP, Dr.ª Sara Pinheiro, da 
Formadora Enfermeira Sílvia Paiva, bem como com a presença 
do Sr. José Serra, Provedor, da Dr.ª Ana Paula Rodrigues, 
Vice - Provedora e Diretora Técnica, que também frequentou a 
referida Formação. Procedeu-se à avaliação da aprendizagem 
e da Formação, sendo os resultados muito positivos. Bem-haja 
pela confiança.

Comemoração do Dia dos Avós
No dia 26 de Julho, os utentes das respostas de Lar/ERPI – 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e de Centro de Dia 
da SCM de Góis celebraram o Dia dos Avós.

O Dia dos Avós tem origem Portuguesa. Foi uma senhora 
chamada Ana Elisa Couto (1926-2007), conhecida como Dona 
Aninhas que reivindicou a instituição de uma data que valorizasse 
a figura dos avós. Natural de Penafiel e avó de seis netos, ela 
tentou durante quase 20 anos que a data comemorativa fosse 
reconhecida, sendo escolhida para a sua celebração o dia 26 
de julho, por este ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, 
pais de Maria e avós de Jesus Cristo. A data foi instituída pela 
Assembleia da República em 2003.

Na Santa Casa da Misericórdia de Góis, os utentes do Centro 
de Dia e de ERPI/LAR celebraram a data com a realização de 
diversos vídeos onde o/a protagonista era cada avô, cada avó 

a expressarem o amor que sentem pelos seus netos/as.
A Mesa Administrativa, nas pessoas do Sr. José Serra, Provedor 

e Dr.ª Ana Paula Rodrigues, Vice-Provedora, endereça um Feliz 
Dia dos Avós a todos avôs e a todas avós.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
quinzena do mês de julho, com votos de saúde, bem-estar 

 A colaboradora Sílvia Martins dinamiza Atelier de 
Pintura com os Utentes do Centro de Dia

As utentes Zínia Alvarinhas e M.ª de Lurdes Pascoal 
executam as atividades propostas no Atelier de Pintura

Utentes do Centro de Dia rezam o terço

 As utentes do Centro de Dia ouvem atentamente o 
terço, ministrado pela também utente M.ª de Lurdes 
Pascoal, na Capela da SCM de Góis

A utente Lurdes Reis na sua atividade de Fisioterapia

O utente Manuel na sua atividade de Fisioterapia

 Perspetiva geral da atividade dos utentes do Cen-
tro de Dia, no Centro de Reabilitação e Bem-Estar Dr. 
José Cabeças, liderado pela Dr.ª Adriana Pinto, nossa 
Fisioterapeuta

A Animadora Dr.ª Inês Martins dinamiza o jogo do 
loto com os utentes de Centro de Dia

SCM de Góis promove integração profissional na área 
da Animação e do Apoio ao Idoso - a Técnica de Ani-
mação Dr.ª Inês Martins e a Ajudante de Lar e Centro 
de Dia Carina Pires

Grupo de Colaboradores da SCM de Góis na Ação de 
Formação “Saúde da Pessoa Idosa - cuidados básicos”, 
promovida pela ADIP
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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 Estela 
Maria Dias Marques Castilho, nascida a 26 de Julho de 1946, 
celebrou 75 anos e o Sr. Ermelindo Neves Batista que festejou 
90 primaveras junto da sua esposa Celina Figueiredo, no centro 
de Dia da SCM de Góis.

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

A Mesa Administrativa 

 Sessão de encerramento do Curso de Formação “Saú-
de da Pessoa Idosa - cuidados básicos” - (da esquerda 
para a direita - Dr.ª Sara Pinheiro, coordenadora do 
Centro Qualifica da ADIP, Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª 
Ana Paula Rodrigues, Vice-Provedora e Diretora Técnica 
e Enf.ª Sílvia Paiva, Formadora da ADIP

Comemoração do Dia dos Avós - a utente Dionilde 
Moreira expressou o seu amor pelos seus netinhos

Comemoração do Dia dos Avós - a utente Estela Cas-
tilho expressou o seu amor pelos seus netinhos

Comemoração do Dia dos Avós - a utente Maria Au-
gusta Garcia expressou o seu amor pelos seus netinhos

Comemoração do Dia dos Avós - o utente Carlos Barata 
expressou o seu amor pelos seus netinhos

Comemoração do Dia dos Avós - a utente Maria Emília 
Lopes expressou o seu amor pelos seus netinhos

A utente Estela Castilho celebrou 75 anos de idade

O Sr. Ermelindo Neves Batista, nosso utente de Cen-
tro de Dia festejou 90 primaveras junto da sua esposa 
Celina Figueiredo


