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

Lar de Idosos o Sr. Ermelindo Batista que completou 
91 anos no passado dia 28 de julho. Serviço de Apoio 
Domiciliário a D. Maria Regina Simões que completou 78 
anos no passado dia 8 de agosto.

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 19

Visita à Exposição Coletiva – GoisOrosoArte
No passado dia 28 de julho, um grupo de idosos 

integrados na nossa ERPI visitou a Exposição Coletiva 
patente nas Galerias Casa do Artista em Góis, integrada 
no GoisOrosoArte2022.

Mais uma vez a Santa Casa associa-se às atividades di-
namizadas na Comunidade Local, desta vez pelo Município 
de Góis e, em simultâneo, proporciona aos seus idosos 
a possibilidade de apreciarem as obras de arte expostas, 
tendo o Senhor Provedor José Serra se associado a esta 
visita acompanhando também ele os nossos idosos.

Celebração de Eucaristia na ERPI
Foi celebrada no passado dia 27 de Julho Eucaristia 

nas instalações da ERPI em Vila Nova do Ceira.
Mais uma vez a SCM Góis em estreita articulação com 

o Rev. Padre Orlando Henriques, proporcionou aos utentes 
das Respostas Sociais Estrutura Residencial de Pessoas 
Idosos e Centro de Dia a possibilidade de participarem 
na Celebração Eucaristia, que voltará a realizar-se men-
salmente.

Associaram-se a esta Celebração o Senhor Provedor 
José Serra, a Dr.ª Ana Rodrigues, Vice-Provedora e Diretora 
Técnica, o Senhor Valentim Rosa, Tesoureiro e o Senhor 
Alfredo Simões, Vogal da Mesa Administrativa.

A Eucaristia foi celebrada pelos Rev. Padres Manuel 
Martins e Orlando Henriques, acolitados pela D. Maria 
de Lurdes Pascoal, nossa utente da RS Centro de Dia, 
tendo as Leituras ficado à responsabilidade da Senhora 
Vice-Provedora.

No final todos os idosos agradeceram ao Senhor Prove-
dor ter-lhes proporcionado a participação na Santa Missa 
regozijando-se pelo regresso da celebração mensal das 
Eucaristias ao nosso Lar.

Comemoração Dia do Cheesecake
 No passado dia 29 de julho assinalou-se o Dia do 

Cheesecake e nada melhor para assinalar esta efeméride 
que a confeção de um delicioso Cheesecake

A nossa Nutricionista, em articulação com a Equipa de 
Animação dinamizou uma prazenteiro atelier de culinária 
com os nossos utentes da ERPI e do Centro de Dia, 
confecionando com eles esta sobremesa

Importa referir que na preparação da sobremesa foram 
utilizados ingredientes saudáveis, como Bolachas de Aveia, 
Gelatina, queijo Quark e Leite Magro, permitindo desta 
forma que todos, sem exceção, pudessem saborear esta 
iguaria.

Piquenique na Praia Fluvial das Canaveias
Retomando aos poucos os hábitos de sair e proporcionar 

aos nossos idosos dias diferentes, no passado dia 4 de 
agosto, os nossos idosos da RS Centro de Dia fizeram 
um magnífico piquenique na Praia Fluvial das Canaveias, 
permitindo-lhes um almoço ao ar livre numa nas praias 
fluviais mais bonitas da nossa região.

Após o almoço foram dinamizados atividades propor-
cionando aos nossos idosos, momentos de alegria e boa 
disposição.

Também os nossos idosos da ERPI visitaram a Praia 
Fluvial das Canaveias no passado dia 9 de agosto e 
desfrutado de uma tarde de alegria e animação nesta 
praia fluvial.

Após o lanche, um delicioso gelado, foram dinamizadas 
algumas atividades onde imperou a boa disposição e a 
alegria pelo regresso às atividades externas, ficando a 
promessa de voltar ainda este verão desfrutar de mais 
uma tarde tão prazerosa.

Comemoração Dia Nacional do Combate ao Colesterol
Para assinalar este dia a nossa estagiária de Nutrição 

dinamizou junto dos nossos utentes da RS ERPI e CDIA 
uma ação de sensibilização e alguns jogos alusivos a esta 
temática com o objetivo de sensibilizar os mais idosos 
para a importância do controlo do colesterol e das pato-
logias que a ele estão associadas, sobretudo as doenças 
cardiovasculares.

 
Cooperação entre Santa Casa da Misericórdia de 

Góis e Santa Casa da Misericórdia da Lousã
Com o objetivo de reforçar a cooperação entre as 

Misericórdias de Góis e da Lousã, no passado dia 9 de 
agosto, foi realizada nas nossas instalações da ERPI de 
Vila Nova do Ceira uma reunião de trabalho entre o Senhor 
Provedor José Serra e o Senhor Provedor João da Franca.

Esta reunião teve como pontos de análise dos Apoios 
Extraordinários e Adenda ao Compromisso de Coopera-
ção para o Setor Social e Solidário- biénio 2021/2022, 
bem como delinear estratégias de atuação no âmbito de 
projetos em que estas Misericórdias são parceiras, como 
o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Ca-
renciadas,  neste período delicado que o nosso País e a 
Europa atravessa, assumindo as Misericórdias mais uma 
vez um importante papel no suporte ao Estado no apoio às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

No final da reunião, honraram-nos com a sua presença 

o Dr. José Coroa e o Irmão da SCMG Pedro Barata a fim 
de, em conjunto, analisarem alguns assuntos relacionados 
com os serviços de ambas as Santas Casas.

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis – NOVO 
FORMATO

Em AGOSTO, as VISITAS serão de SEGUNDA a DO-
MINGO

O local de Visitas mantêm-se no hall de entrada do Lar, 
nos seguintes períodos horários:

14:30h – 15:00h; 15:00h -15:30h; 15:30h – 16:00h; 
16:00h – 16:30h; 16:30 h - 17:00h;

De reforçar, que as visitas continuam a ser efetuadas 
mediante agendamento prévio, por contacto telefónico, 
para o número 917469854, entre as 10h e as 17h (de 
segunda a sexta)

Duração da visita: 30 minutos; Número de visitas: 2 
visitas por utente/semana; A visita será supervisionada 
por um profissional da Instituição; Mantém-se a obrigato-
riedade do uso da máscara e do respeito pelas normas 
sanitárias em vigor.

Este formato de visitas poderá sofrer alterações.
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 

Utentes ERPI_Visita Exposição GoisOrosoArte com 
Senhor Provedor

Sr. José Serra com utente ERPI Lurdes Palrinhas na 
Exposição GoisOrosoArte

Utentes ERPI Lurdes Palrinhas e Adelaide Martins com 
Enc. Helena Cerdeira na Exp. GoisOrosoArte

Casal Emília Lopes e José Pascoal- Utentes ERPI e SAD_ 
Exp. GoisOrosoArte

Valentim Rosa. Alfredo Simões, José Serra e Dr.ª Ana 
Rodrigues-Celebração Eucaristia ERPI

Utentes ERPI na Eucaristia

Utentes ERPI_ Dia do Cheesecake

Utentes CDIA Luís Ribeiro e Franclim Alexandre_Dia 
do Cheesecake

Utentes CDIA_Piqueninque Praia Fluvial Canaveias
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Donativos
A Santa Casa da Misericórdia de Góis agradece de forma 

reconhecida a oferta de bens alimentares destinados à 
ERPI, designadamente Batatas, Ovos, Courgettes.

Agradecemos desta forma à D. Teresa Barata, ao Senhor 
Augusto Neves e à D. Isaura Carvalho de Vila Nova do 
Ceira, bem como à Anónima de Góis.

Bem-haja pela vossa colaboração
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 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 ser-
viços às necessidades de cada idoso.

Contacte-nos através do número 235770000
A mesa administrativa

Utente ERPI Estela Ferreira_Piquenique Praia Fluvial 
Canaveias;

Utentes CDIA_Piquenique Praia Fluvial Canaveias;

Utentes ERPI Gracinda Torres e Mário Cruz_Piquenique 
Praia Fluvial Canaveias

Utente ERPI M.ª Augusta Garcia_Dia Nacional Combate 
ao Colesterol

Utentes CDIA_Dia Nacional do Combate ao Colesterol

91.º Aniversário Utente CDIA - Ermelindo Batista

Prov. João da Franca, Prov. José Serra com José Coroa 
e Pedro Barata_ Reunião InterMisericórdias Gois e Lousã


