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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Términus Surto Covid19 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis informa que já foi dado 

por terminado, pelo Dr. Queimadela Batista, Delegado de Saúde 
Publica do Concelho de Góis, o surto COVID 19 que assolou o 
nosso Lar no passado dia 4 de fevereiro.

A Mesa Administrativa agradece o apoio e compreensão de 
todos no momento delicado que atravessámos, nomeadamente 
da Autoridade de Saúde Publica Local, na pessoa do Dr. Quei-
madela Batista, do Município de Góis, na pessoa do Sr. Rui 
Sampaio, Farmácia Frota Carvalho, na pessoa do Dr. Pedro 
Simões, bem como todas as colaboradoras e familiares dos 
nossos utentes que desde a primeira hora manifestaram total 
apoio e disponibilidade.

Importa referir que todos os nossos utentes se encontram 
bem, tendo o nosso lar já retomado o seu normal funcionamento, 
situação de enorme regozijo para a Mesa Administrativa.

Integração Profissional de Beneficiários de Medidas de 
Emprego

A Santa Casa da Misericórdia de Góis continua a assumir-
-se como parceiro fundamental na promoção das medidas de 
emprego dirigidas quer a desempregados quer a beneficiários 
de medidas de apoio social, reforçando desta forma a sua 
autonomia e potenciando a entrada no mercado do trabalho. 
Neste sentido procedeu à integração profissional de 3 novas 
colaboradoras, as quais foram integradas nos diversos setores 
da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, reforçando desta 
forma a equipa de profissionais que diariamente prestam apoio 
aos nossos idosos.

No início deste mês de março, foram integradas neste âm-
bito, Miriam Ferreira Baptista David dos Santos, Ana Maria de 
Assunção Alves Parreira e Dina Bela Santos Cabrito.

Reabertura Centro de Dia
Reabriu no passado dia 2 de março a Resposta Social Cen-

tro de Dia, que havia suspendido a sua atividade presencial 
no passado dia 4 de fevereiro, quando foi detetado o surto de 
COVID 19, mantendo no entanto a prestação de serviços ao 
nível das refeições diárias, do apoio psicossocial e da prestação 
de cuidados de higiene Habitacional.

A fim de garantir todas as condições de segurança aos nossos 
utentes desta Resposta Social, a Santa Casa da Misericórdia, 
através da sua Equipa de Enfermagem, tem garantido a realiza-
ção semanal de testes à COVID19, os quais tem apresentado 
sempre resultados negativos.

Estágio de Nutrição
Terminou no passado dia 4 de março o Estágio da Nutricio-

nista, Dr.ª Raquel Anastácio. 
Com o objetivo de reconhecer a excelência do trabalho rea-

lizado por esta Técnica, que durante o mesmo dinamizou um 
conjunto de atividades junto dos utentes das diversas Respostas 
Sociais, a Mesa Administrativa congratula-se com o trabalho 
desenvolvido e realça a preocupação que esta Misericórdia 
mantém, mesmo em períodos de muita dificuldade, em reforçar a 
multidisciplinaridade das sua Equipa Técnica, tendo sempre como 
objetivo a qualidade dos serviços a prestar aos seus utentes.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Mantendo a tradição de assinalar o Dia Internacional da Mu-

lher, a Santa Casa da Misericórdia de Góis proporcionou aos 
seus utentes da ERPI e do Centro de Dia uma tarde de alegria 
e boa disposição, aproveitando esta efeméride para dinamizar 
atividade lúdicas e simultaneamente proporcionar uma Lanche 
Convívio entre todos.

Para além do Lanche Convívio foi igualmente assinalada a 
data junto dos colaboradores, na sua grande maioria mulheres, 
tendo o Senhor José Serra, Provedor; a Dr.ª Ana Rodrigues, 
Vice-Provedora e Diretora Técnica e a D. Helena Cerdeira, Vogal 
suplente da Mesa Administrativa procedido à entrega de 1 flor 
a todas as mulheres que integram os quadros de pessoal da 
Misericórdia de Góis. 

Esta efeméride, foi igualmente aproveitada pelos elementos 
da Mesa Administrativa para mais uma vez agradecerem o 
empenho e dedicação de todas as colaboradoras durante o 
surto covid19, que recentemente ocorreu na ERPI, realçando 
a forma ponderada e destemida com que as colaboradoras 
se disponibilizaram para garantir a prestação dos serviços aos 
nossos utentes da ERPI e a sua capacidade de adaptação às 
necessárias alterações que uma situação desta natureza obriga 
a criar numa estrutura com 49 idosos.

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e saídas 
ao exterior

Após um período de interregno, devido ao surto de Covid-19, 
as Visitas de familiares aos utentes da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas reiniciam no dia 2 de Março de 2022, 
seguindo a orientação do Delegado de Saúde Pública, Sr. Dr. 
Queimadela Baptista.

O local de Visitas mantêm-se no hall de entrada do Lar, de 
segunda-feira a sábado, nos seguintes períodos horários:

14:15h – 14:45h;
14:50h -15:20h;
15:25h – 15:55h;
16:00h – 16:30h;
16:35 h - 17:05h;
De reforçar, que as visitas continuam a ser efetuadas mediante 

agendamento prévio, por contacto telefónico, para o número 
917469854, entre as 9h e as 17h30m.

- A duração da visita: 30 minutos;
- Número de visitas: 1 visita por utente/semana (máximo de 

4 visitantes por utente);
- A visita será supervisionada por um profissional da Instituição.

Continuamos a apelar à paciência e compreensão de todos 
os utentes e familiares visitantes;

- Mantêm-se a necessidade dos visitantes apresentarem 
Certificado Digital de Vacinação COVID – 19, com Plano de 
vacinação completo (dose de reforço);

- Os visitantes que não tenham Plano de vacinação completo 
(com dose de reforço), têm que apresentar um Relatório labo-
ratorial comprovativo da realização de um teste PCR (validade 
de 72 horas), ou de um teste antigénio (validade 24 horas) 
ou a realização de um autoteste, adquirido previamente pelo 
visitante, efetuado cerca de 15 minutos antes da hora da visita 
e verificado o resultado por Profissional do Lar. 

Mantém-se a obrigatoriedade do uso da máscara e do respeito 
pelas normas sanitárias em vigor.

Para mais informações, podem consultar o site: https://www.in-
farmed.pt/web/infarmed/lista-de-farmacias-de-oficina-que-realizam-
-testes-rapidos-antigenio-trag-de-uso-profissional

Reiteramos 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).

Venda de Filhós
A Santa Casa da Misericórdia de Góis mantem a Venda de 

filhós confecionadas na cozinha do Lar desta Instituição.
Esta Venda decorrerá todas as segundas-feiras entre as 

15h15m e as 17h15m, no Largo do Pombal, em Góis. 
Aceitamos encomendas através dos contactos 235 770000 e 

917469854 ou para o endereço de e-mail: stcasa.gois.admn@
gmail.com.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 
quinzena 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 Serviço 
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a D. Minervina 
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O Sr. Provedor a agradecer o empenho das colabo-
radoras durante o surto covid19

Sr. Provedor e Sr.ª Vice-Provedora com Encarregadas, 
na comemoração do Dia Internacional da Mulher

Utente Estela Ferreira parte o Bolo do Dia Interna-
cional da Mulher

Idosas da ERPI a comemorar o Dia Internacional da 
Mulher

Sr. Provedor e Vice- Provedora com utentes do Centro 
de Dia a comemorar do Dia Internacional da Mulher

Sr. Provedor e Vice-Provedora com a utente Natália 
Figueiredo e Filha

Senhor Provedor com colaboradoras

Senhora Vice-Provedora com colaboradora
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Silva, que completou 80 anos no passado dia 1 de março; a 
D. Zinia Alvarinhas, que completou 83 anos no passado dia 11 
de março; o Sr. Maximino Agostinho, que comemorou 84 anos 
no passado dia 12 de março e a D. Lucília Dias que completou 
99 anos, no passado dia 13 de março.

A mesa administrativa

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE GÓIS
CONVOCATÓRIA DA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 
DA IRMANDADE DA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS

31 DE MARÇO DE 2022

No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea b), dos 
Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, convoco a Assembleia Geral, para uma reunião 
ordinária, no dia 31 DE MARÇO DE 2022 (quinta-feira), 
pelas 17:00 horas, nas Instalações da “Capela da Igreja 
da Misericórdia”, no Largo do Pombal, Vila de Góis, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do Relatório de Actividades e 
Contas de Gerência do ano de 2021, bem como, Pare-
cer do Conselho Fiscal do Exercício do ano de 2021;

2. Outros assuntos de interesse para a Instituição;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver 
presente mais de metade dos associados com direito 
a voto, ou 30 (trinta) minutos depois, (17:30 horas) 
com qualquer número de presentes (Art.º 24 ponto 
n.º1 dos Estatutos).

Nota: A Assembleia Geral decorrerá com o cumpri-
mento das diretrizes emanadas pela Direcção-Geral 
de Saúde.

Góis, 14 de Março de 2022
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Mesa Administrativa com Dr.ª Raquel Anastácio

D. “Mariazinha” a assinalar o Dia Internacional da 
Mulher

Encarregada Helena Cerdeira com Enf. Márcia Francisco

81.º Aniversário D. Maria do Socorro

89.º Aniversário D. Amarilde Alípio

80.º Aniversário D. Minervina Silva

83.º Aniversário D. Zinia Alvarinhas

Sr. Provedor e colaboradoras Dina Cabrito e Ana 
Parreira

D. Lucília Dias completou 99 anos

84.º Aniversário Sr. Maximino Agostinho


