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À Câmara Municipal de Góis, 
na pessoa do seu Presidente 
Sr. Rui Sampaio pela oferta 
de EPI’s – equipamentos de 
proteção individual, tais como 
fatos de proteção individual 
descartáveis, pezinhos, toucas, 
luvas nitril, máscaras cirúrgi-
cas e máscaras FFP2, batas 
em TNT. 

Aniversários
A Mesa Administrativa para-

beniza todos os seus Utentes 
aniversariantes, cujo aniversá-
rio ocorreu durante a segunda 
quinzena do mês de Fevereiro, 
com votos de saúde, bem-estar 
pessoal, social e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova 
do Ceira, Centro de Dia e Ser-
viço de Apoio Domiciliário, em 
Vila Nova do Ceira: a Sr.ª D. 
Marai do Socorro Silva Matos, 
nascida a 20 de Fevereiro de 
1941, celebrou 81 anos; a Sr.ª D. Amarilde Guerreiro Simões 
Alípio, nascida a 27 de fevereiro de 1933, festejou 89 anos, a 
Sr.ª D. Maria Clara Correia Nunes, nascida a 27 de fevereiro de 
1962, celebrou 60 anos.

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

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

SCM de Góis continua a promover a integração profissional
Apesar dos constrangimentos decorrentes da Pandemia da Covid 

– 19 que afetou o mundo e, muito em particular, o funcionamento 
das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, não obstante a 
Santa Casa da Misericórdia de Góis continuou a integrar profissio-
nais nesta resposta social, no sentido de enriquecer e fortalecer 
os seus recursos humanos destinados a prestar serviços àqueles 
que mais precisam, como é o caso da população idosa.

No dia 1 de dezembro de 2021, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis integrou o Sr. Leonel de Jesus Simões, com o qual 
estabeleceu um contrato de trabalho a termo certo, na área de 
serralharia civil, que vigorará até 30 de novembro de 2022.

No dia 10 de janeiro de 2022, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis integrou igualmente no seu quadro de pessoal, com 
contrato a termo certo, a profissional Catarina Sofia Coimbra 
Martins, na área do Apoio ao Idoso, cujo contrato irá vigorar até 
9 de Julho de 2022.

Também, no dia 25 de janeiro de 2022, a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis integrou mais dois profissionais, no âmbito 
das medidas de emprego promovidas pelo IEFP, nomeadamente 
o Sr. Augusto Manuel Caiado Mourão, para assegurar o serviço 
de motorista, em especial dos utentes das RS de Centro de 
Dia, bem como a Sr.ª D. Ana Isabel Lopes Cerejeiras para a 
área da limpeza.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por dispor 
de uma ampla equipa multidisciplinar que luta diariamente pela 
Missão que rege a Instituição que lidera, que é “Prestar serviços 
de qualidade junto da comunidade e 3.ª Idade.”

O Sr. José Serra, Provedor, em nome da Mesa Administrativa 
reitera a todos os novos funcionários, votos de sucessos profis-
sionais e pessoais.

Comunicado sobre a Situação COVID – 19 na ERPI da 
SCM de Góis

A SCM de Góis informa que, na sequência de surto Covid-19 
na nossa ERPI, a situação atual é a seguinte:

11 utentes que testaram sempre negativo;
1 utente que testou positivo a cumprir isolamento;
36 utentes recuperados, por já terem testado positivo e cum-

prido isolamento.
Os utentes em isolamento mantém-se assintomáticos e/ou com 

com sintomatologia ligeira.
No que diz respeito a profissionais temos à data:
2 colaboradoras com teste positivo, a cumprir isolamento;
Durante esta fase já positivaram 20 trabalhadoras.
Todo este processo continua em estreita articulação com o 

Delegado de Saúde Pública, Sr. Dr. Queimadela Baptista.
Continuaremos a realizar testes aos utentes e profissionais 

regularmente e sempre que houver exequibilidade para os fazer.

Centro de Dia Suspenso
O Centro de Dia irá reabrir no próximo dia 2 de Março de 

2022, quarta – feira.

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 e 
16:35 h - 17:05h;

De reforçar, que as visitas continuam a ser efetuadas median-
te 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 Certifi-

cado 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 labora-
torial 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.
infarmed.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).

Retoma do Serviço de Apoio Domiciliário 
No dia 23 de Fevereiro foi retomado o SAD – Serviço de 

Apoio Domiciliário, nas vertentes de higiene pessoal, higiene 
habitacional, e fisioterapia. De ressalvar que o SAD de refeições 
foi sempre assegurado.

Venda de Filhós
A Santa Casa da Misericórdia de Góis retoma, no dia 28 de 

Fevereiro, a Venda de filhós confeccionadas 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 enco-
mendas através dos contactos 235 770000 e 917469854 ou para 
o endereço de e-mail: stcasa.gois.admn@gmail.com.

Voto de Recuperação ao médico da Instituição
Em reunião realizada no dia 18 de Fevereiro de 2022, sob 

proposta do Senhor Provedor José Serra, a Mesa Administrativa 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis deliberou, por unanimidade, 
um Voto de Recuperação ao Sr. Dr. Manuel Enéscio de Almeida 
Gama, Médico da Instituição, na sequência do acidente ocorrido 
no passado dia 9 de Fevereiro.

Estamos certos que o seu restabelecimento ocorrerá em breve, 
face à sua, já habitual, resiliência e determinação, pelo que se 
endereça uma especial saudação da parte de todos os Dirigentes, 
Colaboradores e Utentes da Santa Casa da Misericórdia de Góis.

Voto de Reconhecimento
Pelo empenho e dedicação dos Profissionais da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis aprovou, igualmente, 

por unanimidade, na reunião realizada a 18 de Fevereiro de 2022, 
um Voto de Reconhecimento dirigido a todos os Profissionais do 
Lar/ERPI da Instituição. 

Este voto foi proposto pelo Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª 
Ana Rodrigues, Sr.ª Vice - Provedora, com intuito de exaltar o 
trabalho executado com dedicação, empenho, união e sentido de 
responsabilidade levado a cabo pelas profissionais da Instituição, 
particularmente durante o período do surto Covid-19, detectado 
no Lar no dia 4 de Fevereiro de 2022. 

Mais agradece a Mesa Administrativa a disponibilidade mani-
festada pelas colaboradoras face às necessárias adaptações de 
escala para continuarmos a garantir o bom funcionamento da 
RS de ERPI.

Donativos à nossa Instituição
A Mesa Administrativa agradece reconhecidamente a todos 

aqueles que tem realizado ofertas/donativos, quer em numerário, 
quer em bens materiais, alimentares ou outros à SCM de Góis:

À Sr. D. Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata pela oferta 
no valor de 100€, cem euros, destinados à aquisição de EPI’s 
– equipamentos de proteção individual, no âmbito da Campanha 
de angariação de fundos para Combate à Covid-19;

Integração profissional - Sr. José Serra Provedor com os 
no-vos profissionais: (da esq para dirta) Sandra Barata, 
Catarina Martins e Leonel Simões

Integração profissional - Sr. José Serra Provedor com 
a colaboradora Ana Cerejeirinhas

O Dr. David Marques, psicólogo clínico e a Dr.ª Inês 
Martins, animadora ocupam o tempo livre dos nossos 
Utentes 

A Enfermeira Márcia Francisco durante a fase do surto 
COVID-19

A distribuição de re-
feições aos utentes foi 
adaptada ao con-texto de 
surto COVID - 19

A Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica em diligências 
e con-tactos com o Delegado de Saúde local, durante 
o surto COVID-19

Profissionais apetrechadas com EPI’s para intervir na 
ala de infetados aquando do surto COVID-19


