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Nova etapa no processo de visitas aos nossos 
utentes de Lar/ERPI da SCM de Góis

Mantendo as normas da Direção Geral da Saúde, no 
que diz respeito ao distanciamento social, uso obrigató-
rio de máscara e etiqueta respiratória a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis providenciou uma sala própria e 
devidamente adequada ao recebimento de visitas numa 
“maior proximidade” aos seus queridos familiares.

Assim, as visitas passam para o piso do funcionamento 
de Lar/ERPI.

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, todos os dias, das 
15h30 às 17h00, uma vez por semana, com duração 
máxima de 15 minutos;

A visita é sempre acompanhada por um profissional 
da Instituição.

Implementação do projeto da SCM de Góis “Existe um 
lugar onde pode viver de uma forma feliz, a sua própria 
casa” apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian

Este projeto, como anteriormente noticiado, visa ter uma 
resposta inovadora que, além de satisfazer as necessidades 
básicas, procura garantir o bem-estar físico e emocional 
dos nossos utentes. 

O projeto tem estado em curso com a visita domici-
liária da nossa Psicóloga Clínica e Estagiária – Técnica 
Auxiliar de Saúde aos utentes de Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário, com a finalidade de perceber como os nossos 
utentes se encontram emocional e fisicamente.

Futuramente, a Misericórdia pretende levar a cabo mais 
ações similares com os vários técnicos da Instituição 
(enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social, etc.), de 
forma a prestar uma resposta multidisciplinar e integrada 
aos nossos utentes impedidos de frequência o Centro de 
Dia, na atual conjuntura.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do 
Sr. José Serra, Provedor, congratula-se por mais esta 
“grande” aposta que tem como importante finalidade mi-
norar o isolamento social e solidão dos nossos utentes.

Animação Musical na SCM de Góis
Salvaguardados as distâncias que o COVID-19 exige, 

mas sendo necessário o desenvolvimento de atividades 
que mantenham ocupados os nossos utentes, no passado 
dia 4 de junho, a Santa Casa da Misericórdia organizou 
uma tarde muito animada no Lar/ERPI. 

Ao som da concertinista Diana Marques (estagiária - 
técnica auxiliar de saúde da nossa Instituição) os nossos 
utentes tiveram a oportunidade de escutar várias músicas 
e cantarolar muitas delas.

A realização desta atividade proporcionou aos nossos 
utentes uma agradável e animada tarde.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, 
reconhecidamente, à estagiária Diana Marques por ter 
partilhado connosco os seus dotes musicais. 

SCM de Góis assinalou o Dia das Misericórdias
No passado dia 31 de maio, a Santa Casa da Misericór-

dia de Góis assinalou o Dia das Misericórdias, respondendo 
ao convite do Sr. Padre Vítor Melícias, Presidente Hono-
rário da União das Misericórdias Portuguesas “acendemos 
uma vela” na Capela do nosso Lar/ERPI, em Vila Nova 
do Ceira (junto ao vitral com a imagem da Nossa Sra 
das Misericórdias).

Esta iniciativa teve como objetivo o de recordar e ma-
nifestar o nosso apoio e solidariedade para com todas as 
vítimas da pandemia.

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

Continuamos disponíveis para quem quiser realizar 
videochamadas com o seu familiar, apenas tem de ligar 
para o nosso Lar ou enviar mensagem privada para a 
nossa Página de Facebook a solicitar. As videochamadas 
são realizadas entre as 15h30 e as 17h, todos os dias.

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

No passado dia 8 de junho, a Santa Casa da Misericór-
dia de Góis integrou mais duas colaboradoras, no âmbito 
das medidas do IEFP - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional. A Sr.ª Sandra Maria Ferreira Barata e a Sr.ª 
M.ª Isabel Dias das Neves, ambas residentes na Freguesia 
de Vila Nova do Ceira 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 
profissionais e pessoais.

Donativos

AGRADECIMENTO

COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos 
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, re-

conhecidamente, ao Executivo da Junta Freguesia de Vila 
Nova do Ceira pela a oferta de 200 batas descartáveis e 
por continuar 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 na primeira quin-
zena de junho, 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: Sr.ª 

Sala de visitas no Lar/ERPI da SCM de Góis Visita aos utentes do Lar de Idosos, em Vila Nova 
do Ceira

Projeto da SCM de Góis “Existe um lugar onde pode 
viver de uma forma feliz, a sua própria casa” - Visita 
domiciliária da Psicóloga e estagiária Técnica Auxiliar 
de Saúde 

Visita domiciliária aos utentes de SAD e Centro de 
Dia, no âmbito do projeto da SCM de Góis apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian 

Animação Musical no Lar/ERPI da SCMG, ao som da 
concertinista Diana Marques (estagiária Técnica Auxiliar 
de Saúde)

Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora 
Técnica, Dr.ª Adriana Pinto, Fisioterapeuta com a con-
certinista Diana Marques

Utentes da SCM de Góis animados ao som da con-
certina

Animação Musical no Lar/ERPI da SCMG
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Maria Henriques, nascida a 1 de junho de 1933, festejou 
87 anos de idade; o Sr. António Santos, nascido a 3 de 
junho de 1948, celebrou 72 anos de idade, a Sr.ª Maria 
Augusta Garcia, nascida a 12 de junho de 1925, celebrou 
95 anos de idade. 

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

A Mesa Administrativa 

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE GÓIS
CONVOCATÓRIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL 
DA IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERI-

CÓRDIA DE GÓIS

30 DE JUNHO DE 2020
No âmbito do Art.º 22, ponto n.º 2, alínea b), dos 

Estatutos da Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis, convoco a Assembleia Geral, para 
uma reunião ordinária, no dia 30 de Junho de 2020 
(terça-feira), pelas 16:30 horas, na Sede da Irman-
dade da Santa Casa da Misericórdia de Góis (Igreja 
da Misericórdia), no Largo do Pombal, Vila de Góis, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Proposta de Alteração dos Estatutos da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis;

2. Discussão e votação do Relatório de Activi-
dades e Contas de Gerência do ano de 2019, bem 
como, Parecer do Conselho Fiscal;

3. Proposta de Alienação (venda), de Artigos 
Rústicos inscritos na matriz predial de Vila Nova 
do Ceira, sob os números: R7260, R7535, R8329, 
R7161, R7324, R7538, R7755, R8268, R8775, R8791 
e R8827;

4. Proposta de Alienação (venda), de Artigo 
Urbano inscrito na matriz predial de Vila Nova do 
Ceira, sob o número U1649;

5. Proposta de Registo, por Escritura de Jus-
tificação, inscrito na matriz predial de Vila Nova do 
Ceira, sob o número R9247;

6. Outros assuntos de interesse para a Insti-
tuição;

A Assembleia reunirá à hora marcada, se estiver 
presente mais de metade dos associados com direito 
a voto, ou 30 (trinta) minutos depois, (17:00 horas) 
com qualquer número de presentes (Art.º 24 ponto 
n.º1 dos Estatutos).

Góis, 05 de Junho de 2020

SCM de Góis assinalou o Dia das Misericórdias

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

Sr. José Serra, Provedor, Sr. António Lopes, Tesoureiro, 
Dr.ª Ana Rodrigues, Diretora Técnica e Executivo da 
Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira - Oferta de 
EPI´s à SCM de Góis

Sr.ª Maria Augusta Garcia festejou 95 anos de idade  


