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Mensagem da Vice-Provedora e Diretora Técnica - Dia 
Internacional da Mulher - 8 de março 2021

Pandemia no feminino “A COVID 19”
De acordo com a Eurocid, o tema deste ano da comemoração 

do Dia Internacional da Mulher é «As mulheres na liderança: 
Alcançar um futuro igualitário num mundo de COVID-19», esta 
temática tem como pretensão destacar o papel das mulheres no 
combate a um dos maiores desafios atuais para a Humanidade. 

Neste contexto, a Santa Casa da Misericórdia de Góis, na 
pessoa do seu Provedor José Serra, congratula-se pelo trabalho 
de excelência que tem sido desenvolvido tanto por esta, como 
por todas as IPSS’s e/ou outras Entidades do concelho.

O sector associado aos cuidados geriátricos é maioritariamen-
te, no nosso concelho, desenvolvido por MULHERES, a todas 
elas, e neste dia em particular, um reconhecido agradecimento 
pelo empenho, entrega, resiliência e espírito de entreajuda que 
têm demonstrado desde sempre, mas que se destaca particu-
larmente neste momento delicado (que se prolonga por quase 
um ano) no combate à COVID 19.

E apesar de ser o Nosso Dia, não podemos baixar os braços 
e temos que continuar a nossa luta, por nós, pelos nossos 
idosos e suas famílias e por todas vós.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher na SCM 
de Góis

O Dia Internacional da Mulher celebra-se todos os anos, no 
dia 8 de março, tendo o seu início no século XX, no contexto 
da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, 
quando ocorre a incorporação da mão-de-obra feminina, em 
massa, no setor operário. Esta data foi assinalada no contexto 
das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, 
e pelo direito de voto. Em 26 de agosto de 1910, durante a 
Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas 
em Copenhaga, a líder socialista alemã Clara Zetkin propôs a 
instituição de uma celebração anual das lutas por direitos das 
mulheres trabalhadoras.

Em 1975, o dia 8 de março foi adotado como o Dia Inter-
nacional da Mulher pelas Nações Unidas, tendo como objetivo 
lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mu-
lheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, 
culturais ou políticas. 

Para assinalar esta data realizámos um “Atelier de Beleza” 
onde as nossas queridas utentes puderam usufruir de serviços 
de manicure, cabeleireiro, maquilhagem e tratamento de pele. 
Estes serviços, que elevam a auto-estima, ao mesmo tempo 
que cuidam do corpo e da mente são ainda muito gratificantes, 
tanto para quem os recebe como para quem os pratica. 

Esta atividade teve como objetivo mimar as nossas queridas 
utentes neste dia especial.

No final da atividade, o Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana 
Rodrigues, na dupla qualidade de Vice-Provedora e Diretora 
Técnica e a Dr.ª Fátima Pimentel, Secretária da Mesa Admi-
nistrativa, juntaram-se a esta comemoração, onde se cortou e 
degustou uma fatia de bolo alusivo a esta efeméride com a 
presença das nossas utentes e colaboradoras que se encon-
travam ao serviço.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, com o desenvol-
vimento destas iniciativas, pretendeu sensibilizar e incentivar 
as pessoas para a importância da mulher na sociedade, bem 
como chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher.

Caminhadas pelo Jardim do Lar/ERPI da SCM de Góis
Aproveitando os dias de sol, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis tem organizado passeios pelo jardim do nosso Lar/
ERPI, com os nossos utentes institucionalizados.

Estas caminhadas são importantes para a saúde dos utentes 
e é um tipo de exercício muito simples e de baixo impacto, 
mas que ajuda e muito na diminuição e prevenção do desen-
volvimento de incapacidades físicas, muito comum na terceira 
idade, além de manter a mente e o corpo sempre ativos.

Esta atividade é muito apreciada pelos utentes e quando o 
tempo não permite deslocações ao exterior as caminhadas são 
realizadas no interior do Lar/ERPI pela equipa da fisioterapia 
e/ou animadora da Instituição.

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

No início do mês de março, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis integrou mais uma colaboradora, no âmbito das medidas 
do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI+. 
A Sr.ª Sílvia Helena Palminhas Martins, residente na Freguesia 
de Góis e a exercer funções no Lar de Idosos da SCM de Góis.

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o Sr. 
José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos profissio-
nais e pessoais.

COVID-19
Testes COVID-19
No âmbito da parceria existente entre a Santa Casa da Miseri-

córdia de Góis e o Instituto da Segurança Social, semanalmente, 
um grupo de colaboradoras da nossa Instituição é testado.

Até agora todos os testes realizados (via Zaragatoa), apre-
sentaram resultado negativo.

Este rastreio preventivo conta com a parceria dos Laboratórios 
de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.

Videochamadas com familiares dos utentes de Lar/ERPI da 
SCM de Góis

Continuamos disponíveis para realizar videochamadas com os 
utentes de ERPI devendo, para o efeito, os familiares/amigos 
interessados proceder a marcação prévia (ligando para o nosso 
Lar ou enviando mensagem privada para a nossa Página de 
Facebook a solicitar). 

COVID 19 – Ação de Angariação de Donativos
AGRADECIMENTO
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a Santa Casa 

da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer a todos 
os que contribuíram, até ao momento, com equipamentos de 
proteção individual (EPI´S) que serão usadas para garantir as 
melhores condições de segurança aos colaboradores e utentes 
desta Instituição.

À empresa Olegário Fernandes - Artes Gráficas, SA agradece 

a generosa oferta de 500 máscaras de proteção KN95 e 500 
máscaras cirúrgicas.

Ao Sr. Carlos Alberto Sarmento agradece a doação de 2 
caixas de máscaras FFP2, 4 caixas de máscaras cirúrgicas, 25 
unidades de máscaras KN95 e variados materiais de escritório 

Um Bem-haja pelas generosas ofertas!

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, 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
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do mês de 
fevereiro e inicio do 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 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

SCM de Góis assinalou o Dia Internacional da Mulher 
com um bolo alusivo a este dia especial 

Comemoração do Dia da Mulher - Atelier de Beleza 
- serviço de cabeleireiro 

Atelier de Beleza dinamizado no Lar/ERPI da SCM 
de Góis

Algumas das nossas utentes no Dia da Comemoração 
do Dia Internacional da Mulher 2021

Caminhada pelo Jardim do Lar/ERPI da SCM de Góis 

Utentes Sr.ª Celina Figueiredo e Sr. Natália Manuel no 
Jardim do nosso Lar de Idosos, em Vila Nova do Ceira
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Serviço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª 
Amarilde Guerreiro Simões Alípio, nascida a 27 de fevereiro de 
1933, festejou 88 anos de idade; a Sr.ª Minervina Rita Antunes 
Silva, nascida a 1 de março de 1942, celebrou 79 anos de 
idade; o Sr. Luiz Augusto Carvalho, nascido a 3 de março de 
1941, festejou 80 anos de idade; a Sr.ª Maria do Céu Martins 
Figueiredo, nascida a 7 de março de 1942, festejou 79 anos 
de idade. 

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

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

Videochamadas realizadas no Lar/ERPI com os utentes 
da SCM de Góis

Sr.ª Amarilde Alípio celebrou 88 Primaveras 

 Sr.ª Minervina Silva festejou 79 anos de idade

80.º Aniversário do Sr. Luiz Carvalho
Sr.ª M.ª do Céu Figueiredo festejou 79 Primaveras 


