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Reforço Equipa Técnica e acolhimento de Estagiária em 
Contexto de Trabalho

A Santa Casa da Misericórdia de Góis reforçou recentemente 
a sua Equipa Técnica, através da contratação da jovem Goiense, 
Dr.ª Inês Filipa Neves Martins, Educadora Social, assumindo esta 
Técnica funções na área da animação socio cultural.

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assume mais uma vez 
a importância do acompanhamento sistemático aos seus utentes 
e promoção de uma ocupação saudável dos seus tempos livres 
como uma estratégia conducente a um processo de envelhe-
cimento ativo, saudável e potenciador das suas capacidades 
físicas e cognitivas.

Mesmo num período de enorme dificuldade, agravada pela 
situação pandémica, a Mesa Administrativa da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis continua a envidar todos os esforços 
para garantir aos seus utentes uma prestação de serviços de 
excelência.

Mantendo o seu papel de parceira ativa das entidades forma-
doras da região, a Santa Casa da Misericórdia de Góis acolheu 
recentemente uma jovem em “formação em contexto de trabalho” 
oriunda da aldeia de Campelo, Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

A jovem Tatiana Sofia Fernandes da Silva aluna do Curso 
Profissional de “Técnico Auxiliar de Saúde” da Escola Secundá-
ria de Arganil encontra-se a desenvolver o seu estágio por um 
período de 2 meses. Ao longo deste período esta jovem, que se 
encontra integrada na nossa Equipa de Saúde, irá desenvolver 
a sua atividade com os Serviços de Enfermagem e Fisioterapia, 
de forma a poder reforçar os conhecimentos teóricos adquiridos 
e solidificar o seu  know-how.

Santa Casa celebrou Eucaristia por intensão das Vitimas 
da guerra na Ucrânia e em homenagem às IPSS´s que 
combatem a pandemia covid19

No passado dia 26 de maio, foi retomada a Celebração da 
Eucaristia na Capela da Misericórdia, sita no Largo do Pombal 
em Góis, após o interregno forçado pela situação pandémica.

A Eucaristia celebrada pelo Rev.º Padre Orlando Guerra 
Henriques teve por intensão prestar homenagem às vítimas 
da guerra da Ucrânia e a todas as IPSS´s que diariamente 
combatem a pandemia covid19 com tanto esforço e dedicação. 
Este agradeceu o convite formulado pela Mesa Administrativa 
da SCM de Góis, na pessoa do Senhor José Serra, salientado 
o facto de ser a primeira vez que celebra Eucaristia na Capela 
da Santa Casa da Misericórdia.

O momento foi igualmente aproveitado pelo Senhor Provedor 
José Serra para agradecer a disponibilidade do Rev.º Padre Or-
lando face ao pedido que a Mesa Administrativa lhe apresentou 
e salientou a importância do reforço da fé num momento em 
que todos nos devemos unir em torno da Paz no Mundo e na 
manutenção da saúde e do bem- estar dos utentes de todas 
as IPSS´s que muito têm lutado contra a pandemia.

O Senhor José Serra convidou igualmente o Rev.º Padre 
Orlando a retomar a celebração da Eucaristia na Capela da 
ERPI em Vila Nova do Ceira, referindo que pese embora se 
tenha mantido a frequente reza do terço, seria muito importante 
para os idosos o regresso da Celebração Eucarística. O Pároco 
agradeceu o convite formulado pelo Senhor Provedor e referiu 
que irá em breve celebrar a Santa Missa na Capela do Lar, 
referindo igualmente que sempre que não possa estar presente, 
esta será celebrada pelo Rev.º Padre Manuel Martins e que 
em breve agendará com o Senhor Provedor a realização da 
mesma. Propôs ainda que ao longo do mês de Junho, mês do 
Coração de Jesus, e na perspetiva de viver intensamente este 
mês, possa ser rezado o terço diariamente de modo a que 
todas as Comunidades possam estar sintonizadas e unidas no 
mesmo motivo de adoração e de fé.

Processo de vacinação covid19 – administração da 4.ª 
dose aos utentes da SCMGóis

Decorreu no passado dia 26 de maio a administração da 
quarta dose da vacina contra a Covid-19 aos Utentes da ERPI 
e do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis que, 
nesta data, já cumpriam os critérios definidos pela DGS para o 
efeito, designadamente não ter contraído infeção por covid19  ou 
tê-lo feito há mais de 4 meses e, no caso dos utentes da RS 
Centro de Dia, para além do cumprimento dos 4 meses após 
infeção ter idade igual ou superior a 80 anos.

A Santa Casa da Misericórdia  de Góis agradece ao Dr. Pinto 
Faustino e à Enf. Isabel Afonso do Centro de Saúde de Góis a 
disponibilidade e profissionalismo neste processo de Vacinação.

Bem-haja!

Visitas Domiciliárias de Enfermagem
No âmbito do acompanhamento efetuado aos utentes da 

RS Serviço de Apoio Domiciliário – SAD- e tendo presente o 
desagravar das condicionantes impostas pela situação pandémi-
ca, foram recentemente retomadas, as Visitas Domiciliárias da 
Equipa de Enfermagem.

Estas visitas ocorrem em simultâneo com a visita da Técnica 
de Referência da RS SAD, Dr.ª Sandra David, visando não só a 
manutenção do Apoio Psicossocial prestado aos nossos utentes, 
mas igualmente validar a adequação dos serviços prestados 
face às suas necessidades e reforçar a prestação de apoio. 
Para além da Enfermeira e da Técnica de referência podem 
integrar a equipa que visita os utentes a Psicóloga Clínica, a 
Nutricionista e mesmo a Fisioterapeuta.

Importa referir que a visita da Equipa de Enfermagem aos 
utentes de SAD não substitui os serviços de enfermagem con-
vencionais e da responsabilidade dos serviços afetos ao Centro 
de Saúde de Góis, mas visa apenas uma avaliação da situação 
de saúde, nomeadamente sinais vitais - frequência cardíaca, 
frequência respiratória, pressão arterial e temperatura corporal; 

bem como confirmar a toma correta da medicação prescrita 
pelo Médico de Família e, sempre que for detetada situação 
anómala, proceder ao encaminhamento da/o utente para os 
Serviços de Saúde Locais.

Santa Casa colabora com jovem estudantes universitários 
na realização de flores para o Carro do Cortejo dos Quar-
tanistas da Queima das Fitas de Coimbra

A pedido dos jovens goienses Mariana José e Francisco Al-
voeiro, os nossos idosos da Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas/Lar e do Centro de Dia dedicaram-se com empenho e 
diversão à elaboração das flores que adornaram os carros do 
Cortejo dos Quartanistas da Queima das Fitas de Coimbra 
que teve lugar no passado dia 22 de maio. Esta atividade 
proporcionou-lhes momentos de jovial convívio e alegria onde 

não faltaram as cantorias e a boa disposição, tendo sido ela-
boradas mais de mil flores.

A Mesa Administrativa da Santa Casa congratula-se pelo apoio 
prestado aos jovens estudantes, pela aceitação do desafio lançado 
a utentes e colaboradores e deseja à Mariana e ao Francisco 
votos de muito sucesso pessoal, escolar e profissional!

Dia Mundial da Hipertensão Arterial

Senhor José Serra, Dr.ª Inês Martins e Dr.ª Ana Ro-
drigues

Senhor José Serra, estagiária Tatiana Silva e Dr.ª Ana 
Rodrigues

Dr.º Pinto Faustino, Dr.ª Ana Rodrigues, Enf. Isabel 
Afonso e Dr.ª Sandra David

Vacinação COVID 19_Utente ERPI Leopoldina Siva

 Vacinação COVID 19_Utente CDIA Zinia Alvarinhas

 Enf Márcia com Utente SAD Manuela Barata

Utente SAD Cidália Fernandes com Enf. Márcia Fran-
cisco

 Revº Padre Orlando_Celebração Eucaristia 
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Para assinalar o Dia Mundial da Hipertensão Arterial, a Es-
tagiária de Nutrição, Dr.ª Ana Ferreira, dinamizou em conjunto 
com a Equipa de Animação uma atividade sobre a relação entre 
a alimentação e a hipertensão arterial. Esta atividade, dinamiza-
da com os utentes da ERPI e do Centro de Dia, consistiu na 
identificação de alimentos que os idosos podem consumir sem 
preocupação, de alimentos que podem consumir ocasionalmente 
e os que devem evitar consumir, reforçando mais uma vez a 
importância da alimentação saudável na promoção da saúde e, 
por conseguinte, do seu bem-estar.

.
Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e saídas 

ao exterior
Mantém-se as visitas aos Utentes ERPI e as saídas tempo-

rárias dos idosos, com marcação prévia.
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 17h00m.

- A duração da visita: 30 minutos;
- Número de visitas: 2 visita por utente/semana (máximo de 

4 visitantes por utente/visita);
- A visita será supervisionada por um profissional da Instituição.
Continuamos a apelar à paciência e compreensão de todos 

os utentes e familiares visitantes;
Mantém-se a obrigatoriedade do uso da máscara e do respeito 

pelas normas sanitárias em vigor.
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.

Campanha de Angariação de Novos Irmãos/ Sócios
A Santa Casa da Misericórdia de Góis encontra-se a dinamizar 

uma Campanha de Angariação de novos Irmãos/Sócios, pelo que 
apelamos a todos os naturais, residentes ou amigos do Concelho 
de Góis que se associem a esta nossa campanha tornam-se 
associados e ajudando-nos a alargar o apoio aos nossos idosos.

Pode fazê-lo dirigindo-se aos nossos Serviços Administrativos 
do Lar de Idosos, na Rua das Figueirinhas n.º 20, em Vila Nova 

do Ceira ou preenchendo o impresso disponível no nosso sitio 
da internet –  http://www.scmgois.pt/data/uploads/instituicao/scmg-
-proposta-para-irmao.pdf -, e remetendo-o para o e-mail stcasa.
gois.admn@gmail.com.

Após a aprovação em sede de Reunião da Mesa Administrati-
va, que ocorre mensalmente, será informad@ da sua admissão.

Contamos consigo para ir ainda mais longe!

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

aniversariantes, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social 
e familiar.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira: o Sr. Carlos Dias, que 
completou 74 anos no passado dia 18 de mio e a D. Jovita 
Quental, completou 91 anos, no passado dia 26 de maio. Bem 
como a nossa utente de Serviço de Apoio Domiciliário D. Fátima 
de Jesus, residente no Carapinhal, que completou 82 anos no 
passado dia 13 de maio.

Serviços Prestados à Comunidade
A Santa Casa da Misericórdia de Góis mantém em funcio-

namento as Respostas Sociais de Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário, através do qual presta um leque de serviços 
personalizados aos seus utentes.

- Frequência presencial das atividades nas nossas instalações;
- Prestação de  Refeições nas nossas instalações;
- Prestação de  Higiene Pessoal nas nossas Instalações;
- Participação em atividades de animação;
- Prestação de Refeições no Domicílio;
- Prestação de  Higiene Pessoal no Domicilio;
- Prestação de Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas; 
- Apoio no acesso a bens e serviços;
- Apoio Social e Psicológico;
- Fisioterapia;
- Acompanhamento personalizado;
- Outros serviços.

Estamos disponíveis para adequar a prestação de serviços 
às necessidades de cada idoso.

Contacte-nos através do número 235770000

A mesa administrativa

Senhor Provedor José Serra_ no uso da Palavra
Senhor José Serra_ Eucaristia Capela da Misericórdia Dr.ª Ana Rodrigues _ Eucaristia Capela Misericórdia

Utentes ERPI na confeção Flores para Queima das Fitas

Utentes ERPI com Flores para Carro do Cortejo da 
QFitas22

utentes CDIA com Flores Cortejo da QFitas 22

Dia Mundial da Hipertensão - Utentes CDIA

74.º Aniversário Utente ERPI Carlos Dias

91.º Aniversário Utente ERPI Jovita Quental


