
16 O VARZEENSE
30 de maio de 2021

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

Dia da Espiga (Quinta-Feira da Ascensão) assinalado na 
SCM de Góis

No passado dia 13 de maio assinalámos o Dia da Espiga 
(Quinta-Feira de Ascensão), no Lar/ ERPI da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis.

O Dia da espiga é uma celebração portuguesa que ocorre no 
dia da Quinta-feira da Ascensão com um passeio matinal, em 
que se colhe espiga, malmequeres, papoilas, oliveira e videira 
e alecrim para formar um ramo. Segundo a tradição, o ramo 
deve ser colocado por detrás da porta de entrada e só deve 
ser substituído por um novo, no dia da espiga do ano seguinte. 
Outrora, este dia, era também o “dia da hora” e considerado “o 
dia mais santo do ano”, um dia em que não se devia trabalhar. 

Os nossos utentes de ERPI fizeram um raminho na Instituição 
(com as plantas previamente recolhidas pelas colaboradoras), 
a SCM de Góis faz questão de assinalar todos os anos esta 
efeméride, mantendo assim viva esta tradição.  

Comemorações do 13 de Maio – Aparições de N.ª Sr.ª 
de Fátima

Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Góis uma Instituição 
de cariz religioso e cristã, no passado dia 13 de maio propor-
cionou aos utentes interessados a visualização em direto das 
comemorações do 13 de maio, num ambiente tranquilo.

Com esta iniciativa a SCM de Góis pretendeu promover/reforçar 
a identidade religiosa da maioria dos seus utentes.

Assembleia Geral e Cerimónia de assinatura do Contrato de 
Promessa de Compra e Venda “Ex-Hospital Monteiro Bastos”

Seguindo todas as medidas de segurança, no passado dia 
12 de maio, realizou-se uma Reunião da Assembleia Geral 
extraordinária, na Capela da Misericórdia. 

A reunião teve como único ponto a Proposta de Alienação 
do artigo urbano “Ex – Hospital Monteiro Bastos”, aprovado 
por unanimidade. 

Na sequência desta reunião decorreu, no passado dia 13 
de maio, pelas 18h00, na Capela da Misericórdia, a Cerimónia 
de assinatura do CPCV – Contrato de Promessa de Compra e 
Venda do “Ex – Hospital Monteiro Bastos”.

Formação em Prevenção e Gestão de Emergência em 
Edifícios na SCM de Góis

No passado dia 18 de maio decorreu na nossa Instituição a 
segunda Formação em Prevenção e Gestão de Emergência em 
Edifícios, promovida pela Empresa SEGMON, onde participaram 
alguns trabalhadores e a Dr. Ana Rodrigues, na sua dupla 
qualidade de Vice-Provedora e Diretora Técnica da Instituição.

A formação teve a carga horária de 2 horas, decorreu na Sala 
de Formação/Colaboradoras, no edifício do Lar de Idosos de Vila 
Nova do Ceira e foi dinamizada pelo Eng.º Paulo Vasconcelos. 

Esta Formação teve como principal objetivo, dotar os nossos 
colaboradores de conhecimentos teóricos sobre o planeamento 
e realização de simulacros. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por 
continuar a apostar na formação e a dotar os seus colaborado-
res de melhores competências para a prática profissional, neste 
caso, para atuarem em caso de emergência.

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

No passado dia 19 de maio iniciou na Santa Casa da Mi-
sericórdia de Góis um curso de formação “Saúde da Pessoa 
Idosa – cuidados básicos”, promovido pela Associação de De-
senvolvimento Integrado de Poiares – ADIP.

Esta formação é dinamizada pela Enfermeira Sílvia Paiva, 
tem a carga horária de 25 horas e decorre na sala de forma-
ção, no Lar/ERPI da SCM de Góis, com a participação de 15 
colaboradores da nossa Instituição.

Na sessão de abertura, a coordenadora do Centro Qualifica 
da ADIP, Dr.ª Sara Pinheiro fez questão de estar presente, ex-
plicou todo o processo e desejou uma boa formação a todos 
os formandos. 

Estiveram também presentes na sessão de abertura do cur-
so a Secretária da Mesa Administrativa, Dr.ª Fátima Pimentel 
e a Vice-Provedora e Diretora Técnica, Dr.ª Ana Rodrigues, 
que também fez questão de frequentar esta formação, ambas 
aproveitaram o momento para endereçar votos de sucesso a 
todos, destacando a importância da formação nesta área, para 
a prestação de um serviço de excelência aos nossos utentes. 

Durante a formação serão abordados os seguintes conteúdos/
módulos: Prestação de cuidados básicos (envelhecimento da 
população, promoção da qualidade de vida – metas da OMS, 
envelhecimento físico e psicológico); Agente em geriatria (abor-
dagem ao contexto COVID-19) – relações humanas, cuidados a 
ter em consideração relativos à higiene pessoal, à apresentação 
pessoal, à linguagem e à atitude; Processos de comunicação e 
observação (caraterísticas da comunicação e observação, ele-
mentos do processo de comunicação, princípios da observação, 
jogos e simulações e reflexão sobre a pessoa idosa); Conforto 
da pessoa idosa (sono e repouso). 

No final da ação os(as) formandos(as) deverão ser capazes 
de reconhecer alguns aspetos do envelhecimento da população, 
descrever as caraterísticas do Agente em Geriatria, tendo em 
conta as adaptações necessárias ao contexto de pandemia 
COVID-19 em que vivemos, descrever os processos de co-
municação e observação e prestar cuidados que proporcionem 
conforto à pessoa idosa. 

SCM de Góis na Assembleia Geral da União das Miseri-
córdias Portuguesas 

No passado dia 22 de maio, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis representada pelo Seu Provedor, Sr. José́ Serra e Vice-
-Provedora, Dr.ª Ana Rodrigues, participaram na Assembleia Geral 

ordinária da União das Misericórdias Portuguesas, realizada no 
Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima. A Nossa Misericórdia foi 
uma das 100 misericórdias presentes, das 387 do País.

Constou na sua Ordem de Trabalhos, entre outros assuntos, 
informações e comunicações do Secretariado Nacional e Aprecia-
ção, Discussão e Votação do Relatório de Atividades e Contas 
de Gerência da UMP do exercício social de 2020, bem como, 
apresentação do Parecer do Conselho Fiscal.

Foram, ainda, discutidos assuntos bastante pertinentes, tais 
como: negociações relativamente a Adenda ao Compromisso; 
Pacto de Cooperação e Revisão dos Estatutos das IPSS´s.

Para finalizar, foi unânime pelos presentes que a Pandemia 
ainda não está ultrapassada e nem estamos em tempo de 
aliviar medidas de prevenção. Foi reconhecido todo o trabalho 
desenvolvido pelas Misericórdias, seus dirigentes e trabalhadores, 

nesta luta feroz contra esta Pandemia.

Passeio pelas Ruas da Freguesia de Góis e Vila Nova do Ceira
Nos passados dias 20 e 27 de maio, a nossa Instituição 

Comemoração do Dia da Espiga (Quinta-feira de As-
censão) no Lar/ERPI da SCM de Góis 

Utentes da SCM de Góis assistiram em directo à 
transmissão das Celebrações do 13 de Maio - Aparições 
de Fátima 

Reunião de Assembleia Geral da SCM de Góis, na 
Capela da Misericórdia

Cerimónia de assinatura do Contrato de Promessa 
de Compra e Venda do “Ex-Hospital Monteiro Bastos”

Sr. José Serra, Provedor e o comprador Sr. António 
Pedro no ato de assinatura do contrato de promessa 
de compra e venda

Formação em Prevenção e Gestão de Emergência em 
Edifícios na SCM de Góis

Formação promovida pela empresa SEGMON na SCM 
de Góis

Dr.ª Sara Pinheiro,  Coordenadora do Centro Qualifica 
da ADIP, Dr.ª Ana Rodrigues, Vice-Provedora e Direto-
ra Técnica, Dr.ª Fátima Pimentel, Secretária da Mesa 
Administrativa e a Enfermeira Sílvia Paiva na sessão 
de abertura da formação “Saúde da Pessoa Idosa - 
cuidados básicos”  

Colaboradores da SCM de Góis na Ação de Formação 
“Saúde da Pessoa Idosa - cuidados básicos”   



17O VARZEENSE
30 de maio de 2021

continuação da pág. 16

proporcionou aos nossos utentes um momento de lazer.
Reunidas todas as condições de segurança, alguns dos nossos 

utentes foram passear na nossa carrinha pela freguesia de Góis 
e Vila Nova do Ceira.

Durante este passeio, os utentes tiveram a oportunidade de 
ver e apreciar locais e paisagens que há mais de um ano não 
visitavam. A alegria era visível no rosto dos nossos utentes. 

Esta iniciativa vai ser realizada mais vezes, com outros utentes. 
É nesta e noutras situações que uma carrinha adaptada para 

cadeira de rodas nos faz muita falta.

SCM de Góis promove integração profissional na área 
da Animação

No passado dia 17 de maio, ocorreu na Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, a integração de mais uma profissional, 
no âmbito das medidas de apoio do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional – MARESS (Medida de Apoio ao Reforço 
de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde), com 
licenciatura em Animação Socioeducativa, Dr.ª Inês Martins, 
residente em Bordeiro (Freguesia de Góis).

A Animação Sociocultural é o conjunto de ações que permitem 
a estimulação do desenvolvimento do idoso e a sua participação 
nas atividades de educação permanente. Deste modo, esta téc-
nica irá juntar-se à equipa de animação e promover, organizar e 
monitorizar as atividades socioculturais no Lar/ERPI da SCM de 
Góis, em Vila Nova do Ceira, incentivando os nossos utentes a 
participarem nas diversas atividades.

Todas as atividades implementadas terão como objetivo pro-
mover o envelhecimento ativo e a qualidade de vida dos nossos 
utentes, potenciar o seu bem-estar físico, psicológico e emocional.

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

O Sr. José Serra, Provedor e a Dr.ª Ana Rodrigues, Vice-
-Provedora da SCM de Góis reitera-lhe votos de sucessos 
profissionais e pessoais.

Estágios curriculares na SCM de Góis 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais duas 

jovens, Ana Filipa Alves e Ana Beatriz Fernandes, no âmbito 
de estágios curriculares.

A Ana Filipa Alves reside nos Conhais, Freguesia de Góis e 
encontra-se a concluir o Curso Superior de Gerontologia Social, 
na Escola de Educação de Coimbra.

A Ana Beatriz Fernandes reside em Campelo, Freguesia de 
Vila Nova do Ceira e encontra-se a frequentar o 11.º ano no 
Curso Profissional de Técnica auxiliar de saúde, na Escola 
Secundária de Arganil.

As estagiárias irão exercer e colocar em prática os conhe-
cimentos teóricos adquiridos ao longo dos cursos junto dos 
nossos utentes. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis reitera-lhe votos de 
muito sucesso nos seus percursos escolares e profissionais.

Visitas Condicionadas - SCM de Góis
As visitas aos nossos utentes de ERPI estão a funcionar, 

todos os dias, nos seguintes horários:
15H30-15H45;
15H50-16H05;
16H10-16H25;
16H30-16h45;
16h50-17h05.

As visitas devem ser efetuadas mediante agendamento prévio, 
por contacto telefónico, para o número 917469854.

Duração da visita: 15 minutos.
Número de visitas: 1 visita por utente, a cada semana (máximo 

de 2 visitantes por utente, se pertencentes à mesma família).
A visita será acompanhada por um profissional da Instituição.
Reforçamos que continuamos disponíveis para realizar video-

chamadas com os vossos familiares devendo, para o efeito, pro-
ceder a marcação prévia (ligando para o nosso Lar ou enviando 
mensagem privada para a nossa Página de Facebook a solicitar).

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu na segunda quinzena do 
mês de maio, 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:  o Sr. Carlos 
Espírito Santos Dias, nascido a 18 de maio de 1948, celebrou 
73 anos de idade; a Sr.ª Maria Jovita Quental, nascida a 26 de 
maio de 1931, festejou 90 anos de idade.

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

SCM de Góis na Assembleia Geral da União das Mi-
sericórdias Portuguesas

Passeio com os utentes de ERPI pelas ruas da Fre-
guesia de Góis

 Utentes da SCM de Góis em passeio de carrinha pelas 
ruas da Freguesia de Vila Nova do Ceira 

SCM de Góis promove integração profissional na área 
da Animação - Dr.ª Ana Rodrigues com a Técnica de 
Animação Dr.ª Inês Martins

Estágios Curriculares na SCM de Góis 

Comemoração do 73.º Aniversário do Sr. Carlos Dias

Sr.ª M.ª Jovita Quental festejou 90 Primaveras   


