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A SCM de Góis reuniu em Assembleia Geral
Seguindo todas as medidas de segurança, no passado dia 

26 de novembro, a Santa Casa da Misericórdia de Góis reuniu 
em Assembleia Geral, ordinária, na Capela da Misericórdia, no 
Largo do Pombal, tendo como pontos da Ordem de trabalhos 
a discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento 
Previsional para o ano de 2021,bem como, parecer do Con-
selho Fiscal e o processo eleitoral da SCM de Góis para o 
Quadriénio 2021/2024. 

Deu início à reunião a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, 
Presidente de Mesa que saudou todos os presentes, dirigindo 
um cumprimento especial aos irmãos que com ela compunham 
a Mesa da Assembleia Geral, nomeadamente, o Sr. José Serra, 
Provedor da Santa Casa, a Dr.ª Andreia Vidal, Vice-presidente da 
Assembleia Geral, a D. M.ª Emília Vidal, Presidente do Conselho 
Fiscal, o Sr. António Dias Santos, Secretário do Conselho Fiscal 
e a Dr.ª Fátima Pimentel, 2.º Suplente da Mesa Administrativa.

A reunião prosseguiu com a apresentação do orçamento 
previsional para o próximo ano dada pela Dr.ª Carina Roseiro, 
Técnica Oficial de Contas da SCM de Góis, bem como, com a 
explanação apresentada pelo Sr. José Serra, Provedor, sobre 
quais as ações que se prevê virem a ser desenvolvidas ao 
longo do ano 2021.

Durante o ano de 2021, a SCM de Góis continuará a desen-
volver as suas potencialidades enquanto Instituição Particular 
de Solidariedade Social, pugnando sempre pela melhoria e 
aperfeiçoamento dos serviços prestados, tendo sempre por 
base os princípios da Solidariedade e da Fraternidade, de 
forma a fomentar o Espírito da Cidadania, da Participação e 
do Humanismo.

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o Orçamento, o 
Plano das Atividades para 2021 e o Parecer do Conselho Fiscal.

Testes COVID-19 SCM de Góis
No âmbito da parceria existente entre a SCM de Góis e o 

Instituto da Segurança Social, deu-se início, no passado dia 
26 de outubro, a um rastreio preventivo a todos os nossos 
colaboradores.

Até agora todos os testes realizados (56 - via Zaragatoa), 
apresentaram resultado negativo.

Esta iniciativa conta com a parceria dos Laboratórios de 
Análises Clínicas da Universidade de Coimbra.

A SCM de Góis reúne todos os esforços no sentido de cumprir 
com as diversas medidas de prevenção da COVID-19 e assim 
garantir a segurança dos seus colaboradores e utentes.

No passado dia 23 de novembro, iniciou a segunda fase 
deste rastreio preventivo.

Preparativos Natalícios na SCM de Góis 
Durante o mês de novembro os utentes de ERPI da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis iniciaram os preparativos natalícios.
Começaram por construir uma árvore de natal (com rolos 

de papel) e a pintá-la. Depois iniciaram a construção dos 
adereços para a árvore: estrelas, meias, anjos, pai natal, etc. 
Estes adereços foram construídos com diferentes materiais de 
diversas cores. 

Os nossos utentes durante o atelier de expressão plástica 
estiveram preocupados e dedicados em criar os seus próprios 
adereços natalícios, para os poderem apetrechar o nosso Lar/
ERPI e outros serem oferecidos às suas famílias como sinal 
de carinho e agradecimento das suas visitas nesta altura es-
pecial do ano.  

Este é um trabalho que irá continuar durante o mês de 
dezembro.

Atribuída salva de prata à Colaboradora Paula Alves
A colaboradora da Santa Casa da Misericórdia de Góis Paula 

Alexandra Alves celebrou no passado dia 3 de outubro, 25 anos 
de serviço na nossa Instituição.

Por esse motivo e de acordo com a deliberação da Mesa, 
o Sr. José Serra, Provedor, e alguns membros da Mesa Ad-
ministrativa atribuíram uma salva de prata à referida colabora-
dora. A entrega desta salva de prata foi uma forma simbólica 
de manifestar gratidão à colaboradora pelos seus 25 anos ao 
serviço da Instituição e de reconhecimento pelo trabalho que 
sempre prestou com responsabilidade, zelo e profissionalismo.

A referida colaboradora celebrou contrato de trabalho com a 
SCM de Góis, no dia 3 de outubro de 1995, desempenhando 
as funções inerentes à categoria profissional de administrativa, 
cargo que continua a exercer atualmente, no Lar/ERPI, sito em 
Vila Nova do Ceira.

Visitas aos utentes do Lar/ERPI da SCM de Góis 
Na sequência da publicação do decreto de lei n.º 9/2020, 

publicado no dia 21 de novembro, em que “os cidadãos não 
poderão circular para fora do seu concelho de residência entre 
as 23 horas do dia 27 de novembro e as 05 horas do dia 2 
de dezembro 2020, bem como, entre as 23 horas do dia 4 de 
dezembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro 2020”.

A Mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 
Góis decidiu suspender as visitas aos nossos utentes de Lar/
ERPI, nos dias 29 de novembro, 1, 6 e 8 de dezembro 2020.

Assim como, decidiu restringir as visitas aos familiares resi-
dentes no concelho de Góis, nos dias 28, 30 de novembro, 5 
e 7 de dezembro 2020.

Nos restantes dias as visitas decorrem dentro da normalidade 
(estando sempre sujeitas a alterações devido à evolução local 
da pandemia), a Instituição efetua o agendamento prévio das 
visitas, através dos contatos telefónicos: 235 770 000 (2a a 6a 
feira em horário de funcionamento das 9h00 às 17h00) e 917 
469 854 (Encarregadas).

Os horários das visitas mantêm-se das 15h30 às 17h00, uma 
vez por semana, com duração máxima de 15 minutos e dois 

visitantes por utente. A visita continua a ser sempre 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).

Apelo aos Sócios/Irmãos da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da SCM de Góis apela a todos os 

Sócios/Irmãos desta Instituição, cujas quotas se encontram por 
regularizar, para se dirigirem aos Serviços Administrativos (no 
Largo do Pombal ou em Vila Nova do Ceira), para poderem 
efetuar o pagamento das mesmas.

Contudo e devido à situação pandémica que todos vivemos 
apelamos que procedam ao pagamento das suas quotas através 
de transferência bancária para o

 IBAN: PT50 003503450000011203010. 

Venha ser Sócio/Irmão da SCM de Góis
“Constituem a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis todos os seus atuais Irmãos e os que, de futuro, nela 
venham a ser admitidos.” (ponto 1, do Artigo 5.º dos Compro-
missos da SCM de Góis).

“Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de ambos 
os sexos que… sejam maiores de idade; sejam naturais ou 
residentes no Concelho de Góis ou a ele ligados por laços de 
afetividade ou outros; gozem de boa reputação moral e social; 
aceitem os princípios da doutrina e da moral cristã e revelem, 
pela conduta social ou pela sua atividade pública, respeito pela 
fé católica e seus fundamentos; se comprometam ao pagamento 
de uma quota mínima, de valores e periodicidade aprovados em 
Assembleia Geral” (ponto 1, do Artigo 6.º dos Compromissos 
da SCM de Góis).

Neste contexto, o apelo da Misericórdia de Góis, enquanto 

Instituição Particular de Solidariedade Social é sensibilizar todo 
e qualquer cidadão natural ou residente no Concelho de Góis 
ou a ele ligado por laços afetivos a tornar-se Irmão/Sócio desta 
Instituição, 

Para o efeito, devem os interessados em tornar-se Irmãos da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis dirigir-se à Secretaria de 
Góis, sita no Centro Cívico e Cultural de Góis (antigo edifício da 
Casa do Povo), no Largo do Pombal, em Góis ou à Secretaria 
do Lar da SCM de Góis, sita na Rua das Figueirinhas, em 
Vila Nova do Ceira, a fim de nesses locais efetuarem a sua 
inscrição, propondo-se a efetuar o pagamento de uma quota 
anual, no valor mínimo de 6 € (seis euros), sendo que esta 
inscrição será submetida à aprovação da Mesa Administrativa 
que se realiza com uma periodicidade mensal.

Faça parte da nossa Instituição!

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

da Misericórdia de Góis vem, por este meio, agradecer à nossa 
utente de ERPI, Sr.ª Ilda de Jesus Nunes o donativo de 1.230,00€ 
que será para contribuir no pagamento da despesa do novo 
fardamento dos colaboradores da SCM de Góis, tão necessário, 
particularmente, em tempos de combate ao COVID - 19.

Um Bem-haja pela generosa oferta!

Mesa da reunião da Assembleia Geral da SCM de Góis SCM de Góis reunida em Assembleia Geral 

Atelier de expressão plástica - Preparação da Época 
Natalícia    

 Utentes da SCM de Góis preparam a decoração de 
Natal do Lar

Sr.ª Adorinda e Sr. Carlos Barata junto à árvore de 
natal construída pelos utentes

 Sr.ª Amarilde Alípio (utente de ERPI) na elaboração 
do seu anjinho de natal 
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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
Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu no mês de novembro, 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 Maria 
Piedade Ferreira, nascida a 14 de novembro de 1930, celebrou 
90 anos de idade. 

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

A Mesa Administrativa 

Sr. José Serra, Provedor na entrega da salva de prata 
“25 anos de serviço” à colaboradora Paula Alves

SCM de Góis oferece salva de prata a colaboradora 
pelos seus 25 anos de antiguidade

 Visitas e videochamadas aos utentes de Lar/ERPI Sr.ª M.ª da Piedade Ferreira festejou 90 anos de idade


