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Santa Casa da Misericórdia de Góis reforça Equipa de 
Enfermagem

A Santa Casa da Misericórdia de Góis alargou recentemente 
a sua Equipa de Enfermagem através da contratação a tempo 
inteiro de mais uma Enfermeira para o seu quadro de Pessoal.

A Enfermeira Solange Marques vem desta forma reforçar a 
Equipa existente, que passa a ser de 5 enfermeiras, duas a 
tempo inteiro e três a tempo parcial, permitindo desta forma 
um acompanhamento ainda mais sistemático aos nossos uten-
tes quer da ERPI quer do Centro de Dia quer do Serviço de 
Apoio Domiciliário.

Naturalmente que este reforço de prestação de serviços na 
área da enfermagem, será sobretudo centrado no apoio os 
utentes ERPI, dado o elevado grau de dependência de mais 
de 80% dos nossos utentes.

Santa Casa da Misericórdia de Góis agradece voluntária 
Carla Silva

A Santa Casa da Misericórdia de Góis agradece de forma 
sentida à D. Carla Silva, voluntária da nossa Instituição desde 
outubro de 2016, por todos estes anos de dedicação aos nossos 
queridos utentes. 

A D. Carla Silva semanalmente vinha ao nosso Lar dinamizar 
um atelier de música. Os nossos utentes ficavam sempre muito 
entusiasmados com as suas visitas, pois nutrem um carinho 
muito especial por ela. 

O entusiasmo e dedicação era tanto que foi criado um coro, 
“O Coro da Misericórdia”, onde atuavam sempre que havia festa 
na nossa Instituição. 

Por motivos pessoais, a D. Carla irá ausentar-se e não irá 
conseguir estar tão presente, no entanto estaremos à distância 
de um clique, ficando a promessa de realizarmos videochamadas 
e sempre que possível virá fazer uma visita. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, nas pessoas do 
Senhor Provedor e da Senhora Vice-Provedora, agradece, reco-
nhecidamente, toda a disponibilidade, carinho e gesto solidário 
da D. Carla Silva ao longo destes anos todos, contribuindo para 
o aumento da autoestima e autoconfiança dos nossos utentes. 

Bem-haja D. Carla por tudo o que fez pelos nossos idosos!

Dia Mundial da Fotografia 
No passado dia 19 de agosto, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis, assinalou com os seus idosos, o Dia Mundial da Fotografia.
A Equipa de Animação dinamizou uma sessão de fotografia 

com os nossos utentes da ERPI, tendo dado eco da mesma 
nas nossas redes sociais, através da publicação das fotos a 
preto e branco.

Esta atividade procurou igualmente partilhar momentos, 
eternizar imagens e recordar histórias passadas, realçando a 
importância da fotografia no registo futuro dos seus rostos, 
expressões e sorrisos de todos os nossos idosos.

Dia do Artista 
A vinte e quatro de agosto comemora-se o Dia do Artista. 

Para assinalar esta efeméride, a Equipa de Animação lançou 
um desafio aos nossos utentes da ERPI e do Centro de Dia 
no sentido destes pintarem 2 telas.

Lançado que estava o repto, os nossos utentes da ERPI 
e do CDIA, dedicaram-se com empenho à criação das suas 
próprias obras de arte.

Os utentes do Centro de Dia replicaram na sua tela 4 obras 
de grandes pintores, Mona Lisa (pintura de Leonardo Vinci), O 
Filho do Homem (pintura de René Magritte), O Grito (pintura de 
Edvard Munch) e O Anjo (pintura de Paula Rego), homenageando 
desta forma estes ícones da pintura internacional.

Os utentes da ERPI criaram na sua tela o “manifesto das 7 
artes”: Arquitetura, Escultura, Pintura, Musica, Dança, Poesia, 
Cinema, pintando caricaturas de Álvaro Siza Vieira, Joana Vas-
concelos, Almada Negreiros, Amália Rodrigues, Eugénio Salvador, 
Fernando Pessoa e Beatriz Costa.

Dia Internacional da Literacia
Como o objetivo da data é destacar a importância da litera-

cia para as pessoas e para as sociedades, a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis comemorou no passado dia 8 de setembro 
o Dia Internacional da Literacia, destacando desta forma a im-
portância do saber ler e escrever no acesso a uma sociedade 
cada vez mais global e ao verdadeiro exercício de uma Cida-
dania Ativa e Participativa. De forma a recordar e manter vivos 
os seus conhecimentos, a Equipa de Animação dinamizou com 
os nossos utentes Ateliers de Escrita e Leitura, estimulando as 
suas capacidades e reforçando a importância do hábito de ler 
e escrever para o seu bem-estar.

Visitas Domiciliárias aos Utentes da RS SAD
No âmbito do acompanhamento sistemático aos seus utentes 

da Resposta Social Serviço de Apoio Domiciliário, a Santa Casa 
da Misericórdia de Góis dinamizou a já habitual visita mensal 
da Equipa de Enfermagem aos idosos. Desta vez a Enfermeira 
Márcia Francisco foi acompanhada pela Dr.ª Sandra David, 
Técnica de Referência desta RS. 

No decorrer de cada uma das visitas foi efetuada avaliação de 
parâmetros vitais por parte da Enfermeira bem como avaliação 
do cumprimento das prescrições da medicação medicamentosa 
efetuada pelo Médico de Família, bem como aconselhamento 
face a situações especificas.

Foi igualmente avaliada a satisfação face aos serviços pres-
tados por parte da Técnica de Referência, da necessidade ou 
não de reforço de serviços no âmbito do SAD, entre outros, 
conforme Plano Individual de Intervenção de cada idoso.

Ocupação Saudável dos Tempos Livres dos nossos Utentes
Com vista a promover uma ocupação saudável dos tempos 

livres dos nossos utentes, a Equipa de Animação promove siste-
maticamente diversas atividades que permitam em simultâneo a 
manutenção e melhoria das suas capacidades físicas, cognitivas, 
emocionais, nomeadamente Atelier de Motricidade Fina, Reza do 
Terço, Classe de Movimento, Fisioterapia, Sessão de Estimulação 
Cognitiva, Atelier de Alfabetização, Atelier de Beleza, Atelier de 
Culinária e Atelier de Expressão-Plástica.

Estas atividades contribuem de forma inequívoca para o bem-
-estar dos nossos utentes, proporcionando-lhes momentos de 
convívio e boa disposição entre todos.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

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

Lar de Idosos a D. Alice Serôdio que completou 90 anos no 
passado dia 21 de agosto; D. Lurdes Palrinhas, que completou 
83 anos no passado dia 13 de agosto; a D. Ilda Matos que 
completou 91 anos no passado dia 29 de agosto e o Sr. Ângelo 
Simões que completou 79 anos no passado dia 31 de agosto. 
Serviço de Apoio Domiciliário o Sr. Franclim Conceição Alexandre, 

que completou 90 anos no passado dia 5 de setembro.

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

namento 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;

Senhor José Serra, Enf.ª Solange Marques e Dr.ª Ana 
Rodrigues;

Senhor José Serra, Dr.ª Rodrigues, D. Carla Silva e 
Dr.ª Fátima Rodrigues

Utente ERPI Estela Ferreira- Pintura tela Dia do Artista Utente CDIA Luís Ribeiro -Pintura tela Dia do Artista

Utentes ERPI _ com a sua “Obra de Arte”

Utentes CDIA com a sua Pintura

Tela Utentes ERPI

Tela Utentes CDIA
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- 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 serviços às 
necessidades de cada idoso.

Contacte-nos através do número 235770000

A mesa administrativa

Utente ERPI_ Carminda Ferreira _ Fisioterapia

Utentes ERPI_ Emília Lopes e Alice Serôdio - Dia In-
ternacional da Literacia

Utente CDIA_ Júlia Barata - Dia Internacional da 
Literacia

Utentes ERPI_ Dia Internacional da Literacia

Utente ERPI Dionilde Moreira_ Atelier Expressão 
Plástica

Utentes ERPI _Atelier Leitura

Utentes CDIA_ Atelier Leitura

Utente ERPI -Alice Serôdio - 90.º Aniversário;

Utente ERPI Lurdes Palrinhas_83.º Aniversário

Utente Ilda Matos_91.º Aniversário

Utente ERPI Ângelo Simões


