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Visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Góis à SCM de Góis

Com a intenção de reforçar o relacionamento com as 
Entidades parceiras, a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis promoveu, no passado dia 22 de julho, na ERPI 
em Vila Nova do Ceira, uma visita do Sr. Rui Sampaio, 
Presidente do Município de Góis à nossa Instituição. 

Durante a visita ocorreu uma reunião de trabalho, na 
Sala da Provedoria em Góis, para dar a conhecer ao 
Sr. Presidente algumas das preocupações e projetos da 
nossa Instituição.

Para o Provedor, Sr. José Serra, “foi uma jornada de 
trabalho muito proveitosa para a Santa Casa da Miseri-
córdia de Góis”, e afirma sentir-se muito honrado, agra-
decendo a presença do Sr. Presidente, Rui Sampaio, e 
expressando o seu regozijo pela realização deste encontro.

No final da reunião, houve, ainda, oportunidade para 
o Sr. Presidente visitar as instalações do nosso Lar e 
Centro de Dia. 

Após o encerramento da visita, congratulamo-nos pelo 
registo exarado no Livro de Honra da SCM Góis, pelo Sr. 
Rui Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de Góis, 
do qual se transcreve o seguinte excerto “Reconheço 
a nobreza e a excelência do trabalho que de forma 
empenhada e profissional, desenvolvem junto da comu-
nidade sénior. Contudo, importa salientar que a ação da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis vai para além das 
suas valências, tendo vindo a desenvolver um trabalho 
de proximidade e em estreita parceria, com inúmeras 
instituições e entidades concelhias e regionais, nas mais 
variadas problemáticas, seja no apoio indireto ao combate 
aos incêndios, na colaboração em iniciativas culturais, em 
repostas sociais a vários níveis, ou, mais recentemente, 
no processo de acolhimento de desalojados da Ucrânia”. 

Comemoração do Dia dos Avós 
No dia 26 de julho, os utentes das respostas de Lar/

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e de 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
celebraram o Dia dos Avós.

Esta data foi escolhida por ser o dia de Santa Ana 
e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 

Os utentes do Centro de Dia e de ERPI/LAR cele-
braram a data com a realização de diversas atividades, 
nomeadamente, sessão fotográfica alusiva à efeméride 
por forma a chegarmos a todos os netos e bisnetos dos 
nossos queridos utentes, conversas informais e um atelier 
de expressão plástica, onde elaboraram uns imanes. 

A Mesa Administrativa, nas pessoas do Sr. José Serra, 
Provedor e Dr.ª Ana Paula Rodrigues, Vice-Provedora, 
endereça um Feliz Dia dos Avós a todos avôs e a to-
das avós.

Visita da Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Góis à SCM de Góis

Prosseguindo na sua intenção de reforçar o relaciona-
mento com as Instituições Parceiras com as quais interage 
diariamente, desta feita a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis recebeu, no dia 26 de julho, a Dr.ª Cristina 
Martins, Diretora do Agrupamento das Escolas de Góis 
e a Educadora Graça Alves.

Durante a visita ocorreu uma reunião de trabalho, na 
Sala da Provedoria, de forma a dar-lhes a conhecer, 
não somente as respostas sociais e instalações de que 
a SCM de Góis dispõe, mas também aprofundar laços 
entre equipas de trabalho de ambas as Instituições.

O Sr. José Serra, Provedor da SCM de Góis, fez 
as honras da casa, mostrando as instalações do Lar 
e reforçou que a Missão desta Instituição é “apoiar e 
prestar serviços de qualidade junto da Comunidade, 3.ª 
Idade e Saúde”.

Desta curta, mas profícua jornada de trabalho, emergi-
ram importantes trocas de impressões entre os dirigentes 
de ambas Entidades, fazendo um balanço bastante po-
sitivo do ano letivo 2021/2022, que acabou de terminar. 

Atelier de Nutrição – Águas aromatizadas 
No passado dia 13 de julho, a nossa estagiária de 

dietética e nutrição Dr.ª Ana Ferreira com a ajuda de 
alguns dos nossos utentes de Centro de Dia prepararam 
e degustaram algumas águas aromatizadas, que são 
uma ótima alternativa para aumentar a ingestão de água 
durante todo o ano.

Esta atividade teve como principal objetivo promover 
o reforço hídrico, capacitando os utentes para a adoção 
de boas práticas estimulando estilos de vida saudáveis. 
As águas aromatizadas tinham na sua constituição in-
gredientes que os utentes de Centro de Dia, facilmente, 
possuem em suas casas, tais como, limão, canela e 
laranja. Desta forma, os nossos utentes de Centro de 
dia poderão fazer nas suas casas. 

Atelier – Pintura de “Mandalas” no Lar de Idosos 

da SCM de Góis 
Todas as semanas a Santa Casa da Misericórdia rea-

liza atelieres de Pintura de Mandalas, no Lar/ERPI e no 
Centro de Dia. 

A “mandala” é um desenho de origem sagrada que tem 
um ponto central e ao seu redor um desenvolvimento 
em geral, mais ou menos, simétrico. Ao realizarem este 
exercício são vários os benefícios para os nossos utentes 
a nível cognitivo, estimulando a concentração, praxia e 
psicomotricidade através de movimentos finos, o pla-
neamento e a atenção. Este é um ótimo exercício para 
todos os nossos utentes, em especial para os utentes 
que sofram de doenças neurológicas, pois contribui para a 
melhoria da coordenação motora e da orientação espacial. 

Além de todos os benefícios a nível cognitivo, o atelier 

de pintura, promove o convívio e a interação em grupo.

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 as-
sociem 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 Adminis-

Visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Góis à SCM de Góis

Visita do Sr. Presidente da CM de Góis ao Centro de Dia da nossa Instituição

Sr. José Serra, Provedor da SCMG e o Sr. Rui Sampaio, 
Presidente do Município de Góis

Reunião de trabalho - Corpos Sociais da SCM de Góis 
e o Sr. Presidente do Município 

Visita pelas instalações do Lar/ERPI da SCM de Góis 

Comemoração do Dia 
dos Avós - Utente de Lar/
ERPI Sr. Maximino Agos-
tinho

 Dia dos Avós assinala-
do na SCM de Góis - Uten-
te Sr.ª M.ª Emília Lopes
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trativos 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 
Administrativa, que ocorre mensalmente, será informada 
da sua admissão.

Contamos consigo para ir ainda mais longe!

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e 
saídas ao exterior

Mantém-se as visitas aos Utentes ERPI e as saídas 
temporárias 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 

videochamadas com os vossos familiares devendo, para 
o efeito, proceder a marcação prévia (ligando para o 
nosso Lar ou enviando mensagem privada para a nossa 
Página de Facebook a solicitar).

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segun-
da quinzena de julho, 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 Maria Isabel da Conceição Aleixo Baixinho, nascida 
a 24 de julho de 1948, celebrou 74 anos de idade. 

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

funcionamento 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 Domicílio;

- 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

SCM de Góis - Dia dos 
Avós - Utente Sr.ª M.ª 
Conceição Batista

Comemoração do Dia 
dos Avós - Utente de Lar/
ERPI Sr. José Coelho

Utente Sr.ª Alice Serôdio. 
no Dia dos Avós 2022

Utentes de Centro de Dia - Atelier de Expressão Plás-
tica - Dia dos Avós 2022

Dia dos Avós assinalado 
no Centro de Dia da SCM 
de Góis - Utente Sr.ª Júlia 
Barata

Visita do Agrupamento de Escolas de Góis à SCM 
de Góis

Reunião de trabalho - Entidades Parceiras - Agrupa-
mento de Escolas de Góis e a SCM de Góis, na Sala 
da Provedoria 

Atelier de Nutrição -Águas Aromatizadas 

 Atelier Pintura - utente de ERPI Sr.ª Adelaide Martins 

Sr.ª M.ª de Lurdes Palrinhas, utente de Lar durante a 
pintura de Mandalas 

Comemoração do 74º aniversário da Sr. ª M.ª Isabel 
Baixinho, utente de Lar/ERPI


