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

A apresentação do projeto “Existe um lugar onde 
pode viver de uma forma feliz, a sua própria casa”, 
permitiu à Santa Casa da Misericórdia de Góis ser uma 
das Instituições contempladas pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, no âmbito do concurso Gulbenkian Cuida 
| Covid-19, com um financiamento aprovado no valor 
de 19.611,00 euros.

Com este projeto a SCM de Góis pretende reforçar e 
aumentar a prestação de serviços no apoio domiciliário 
que, face ao atual contexto da pandemia COVID-19, 
sofreu alterações.

A conversão da Resposta Social de Centro de Dia 
(CD) para Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) permite 
contribuir diariamente para gerar condições propiciadoras 
da autonomia possível de cada cidadão, estabelecendo 
regras gerais para a gestão de cuidados de higiene e 
imagem, saúde e reabilitação dos utentes. Este projeto 
visa um reforço significativo na prestação de cuidados 
individualizados no domicílio aos mais carenciados, por 
diversas razões e necessidades.

Com estas contratações, a par da equipa Multidisci-
plinar, a SCM de Góis garante um apoio adicional de 
valor incalculável aos beneficiários que, de outra forma, 
não eram garantidos pela resposta social. Permite o 
acompanhamento ao nível da saúde, mas também um 
acompanhamento às necessidades alternativas do utente, 
aquisição de medicação e/ou de bens essenciais.

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

O projeto iniciou, no final do mês de abril, com visita 
domiciliária da nossa Psicóloga Clínica e Estagiária – 
Técnica Auxiliar de Saúde aos utentes de CD e SAD e 
teve como objetivo perceber como os nossos utentes se 
encontravam emocional e fisicamente. Futuramente, a 
Misericórdia pretende levar a cabo mais ações similares 
com os vários técnicos da Instituição (enfermeiro, fisiote-
rapeuta e assistente social, etc.), de forma a minimizar 
a solidão e isolamento destes nossos utentes.

Dia do Trabalhador – 1.º de Maio
O Dia do Trabalhador é celebrado no dia 1 de maio 

em Portugal, este dia foi reprimido pela polícia durante 
a ditadura do Estado Novo e só voltou a comemorar-se 
livremente após a Revolução do 25 de abril, tendo-se 
tornado num feriado nacional. 

Este ano, de uma forma especial a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis não deixou passar a oportunidade 
de assinalar esta efeméride manifestando, uma vez 
mais, o seu agradecimento e gratidão a todas as suas 
colaboradoras e colaboradores que diariamente “vestem 
a camisola” desta Instituição.

Dia da Mãe assinalado no Lar/ ERPI da SCM de 
Góis 

O Dia da Mãe é uma data comemorativa que se cele-
bra, anualmente, no primeiro domingo do mês de maio. 
No nosso país, este dia chegou a ser comemorado a 
8 de dezembro (dia da Imaculada Conceição) mas foi 
alterado para o 1.º domingo de maio, em homenagem 
à Virgem Maria, tendo em conta as celebrações durante 
todo este mês. Sendo assim, no passado dia 3 de maio 
a Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou esta 
efeméride no Lar/ERPI da nossa Instituição.

Este ano foi diferente, mas, igualmente, especial. 
Realizámos uma sessão fotográfica com mensagens 
das nossas utentes/mães para os seus filhos e com o 
recurso às novas tecnologias efetuámos videochamadas, 
de forma a minimizar a separação física. 

Esta pequena celebração do Dia da Mãe, teve como 
intuito mimar e valorizar o papel importante das mães/
utentes institucionalizadas.

Oração do terço no Lar/ERPI da SCM de Góis - 
Mês de Maria 

Marcado na esfera cristã pelas aparições de Fátima, 
Maio é o mês dedicado à Virgem Maria.

Durante este mês as nossas utentes irão rezar o terço, 
diariamente, no Lar/ERPI da SCM de Góis, conduzido 
pela utente D. Dionilde Moreira.

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

A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou mais 
uma colaboradora, no âmbito das medidas do IEFP - 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, CEI +, 
Leila Marisa Pinheiro Monteiro, residente na Freguesia 
de Góis. Esta trabalhadora vai exercer funções na ERPI 
– Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira.

Em nome da Mesa Administrativa da SCM de Góis, o 
Sr. José Serra, Provedor, reitera-lhes votos de sucessos 
profissionais e pessoais.

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

Os nossos utentes de Lar/ERPI estão de quarentena 
e nós queremos continuar a trazer até eles o carinho 
dos seus familiares e amigos. Assim, encontramo-nos 
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.

Videochamadas com o Estagiário de Psicologia 
Clínica

Num tempo de confinamento e mais propício às 
saudades, os utentes do Lar/ERPI da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis mostraram que dominam o digital 

tão bem como os mais novos.
Enquanto não podemos estar perto uns dos outros, 

criamos forma de atenuar as saudades e a ansiedade 
destes tempos diferentes.

Durante este período de isolamento temos realizado 
várias videochamadas com o nosso estagiário de Psicolo-
gia, onde são partilhados sentimentos e muitos sorrisos. 

Agradecimento – limpeza de jardins da SCM de 
Góis

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis agradece, reconhecidamente, ao Executivo da 
Junta de Freguesia de Góis pela execução do serviço 
de limpeza de duas áreas que pertencem à Misericórdia, 
localizadas na Freguesia de Góis (área de Jardinagem 
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envolvente ao Centro de Saúde de Góis, Casa da Cari-
dade Rosa Maria, respetivos canteiros e logradouro/área 
de Jardinagem do Edifício onde funcionam os Serviços 
Administrativos - Sede, no Largo do Pombal, em Góis).

Donativos
AGRADECIMENTO

COVID 19 – Acão de Angariação de Donativos 
Nesta fase delicada que todos estamos a viver, a 

Santa Casa da Misericórdia de Góis vem, por este 
meio, agradecer a todos os que contribuíram, até ao 
momento, com equipamentos de proteção individual 
(EPI´S) e em apoio monetário.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
Centro Distrital de Segurança Social Coimbra- 165 

máscaras faciais cirúrgicas e 60 respiradores FFP2.

Face à doação da Misericórdia de Macau à União 
das Misericórdias Portuguesas (UMP), a SCM de Góis 
foi contemplada com: 30 caixas de máscaras.

Secretariado Distrital de Coimbra da UMP - 42 litros 
de gel desinfetante.

Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira- 6 caixas 
de luvas, 300 máscaras reutilizáveis, 20 viseiras de 
proteção individual, 5 litros de álcool gel, 5 litros de 
detergente desinfetante superfícies e 30 litros de hipo-
clorito de sódio.

Góis Moto Clube – 14 viseira de proteção individual.

Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do 
Ceira – 100 máscaras.

Farmácia Frota Carvalho – 12 viseiras de proteção 
individual, 7 frascos de álcool e 1 termómetro infra-
vermelhos.

Sr. José Francisco Nunes (utente de Centro de Dia) 
– 1 caixa de luvas, 1 frasco de álcool gel e 1 caixa 
de máscaras.

Apoio Monetário 
Município de Góis – 3000€
Farmácia Frota Carvalho – 300€
 

Aniversários

A Mesa administrativa parabeniza todos os seus uten-
tes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu no final do 
mês de abril, 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 Sr.ª Arminda de Jesus Brás Almeida, nascida 
a 27 de abril de 1950, festejou 70 anos de idade; a 
Sr.ª Maria Dionilde Moreira, nascida a 28 de abril de 
1930, celebrou 90 anos de idade.

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

A Mesa Administrativa 

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

Videochamadas com o Estagiário de Psicologia Clínica

Agradecimento à Junta de Freguesia de Góis pela 
limpeza de jardins da SCM de Góis

Sr. José Serra, Provedor, 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

Góis Moto Clube oferece viseiras de protecção indi-
vidual à SCM de Góis 

Sr.ª Maria Dionilde Moreira festejou 90 anos de idade


