
16 O VARZEENSE
15 de maio de 2022

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

Formação Modular de Prestação de Cuidados Hu-
manos Básicos – Alimentação

Terminou no passado dia 27 de abril a formação “Pres-
tação de Cuidados Humanos Básicos – Alimentação”, 
ministrada pela Associação Empresarial da Serra da Lousã 
e com uma carga horária de 25 horas. Participaram nesta 
ação 16 colaboradoras dos diversos setores.

Na Sessão de Encerramento da mesma estiveram 
presentes, para além da formadora Dr.ª Joana Tomás, a 
Dr.ª Ana Silva da AESL, bem como o Senhor Provedor 
José Serra, a Vice Provedora Dr.ª Ana Rodrigues e a 
Secretária da Mesa Administrativa, Dr.ª Fátima Pimentel. 
Usou da palavra o Senhor José Serra que, em nome da 
Mesa Administrativa, agradeceu o empenho e profissio-
nalismo às colaboradoras presentes ao longo de toda a 
formação e à AESL pela dinamização da presente ação 
de formação modular que vem permitir à Misericórdia de 
Góis continuar a proporcionar aos seus colaboradores a 
aquisição de instrumentos que potenciem as suas boas 
práticas e a prestação de cuidados de excelência aos 
seus utentes. Referindo igualmente que a Santa Casa 
continuará a envidar todos os esforços no sentido de 
continuar a proporcionar formação aos seus colaboradores.

Hora do Conto - Livro “...Histórias que ouvi e outras”
No passado dia 28 de abril, decorreu nas nossas ins-

talações da ERPI mais uma Sessão da Hora do Conto 
dinamizada pela Equipa da Biblioteca Municipal António 
Francisco Barata.

Durante a sessão foram lidas histórias “A chuva”, “Esper-
talhona”, “O Terreiro das Bruxas” e “O Zé e o Henrique” 
do Livro “Histórias que ouvi e outras” da autora Maria 
da Graça Simões, proporcionando aos nossos utentes da 
ERPI momentos de boa descontração e alegria.

Dia da Mãe
Para assinalar o Dia da Mãe a Equipa de Animação da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis dinamizou com os 
utentes ERPI e do Centro de Dia uma Sessão Fotográ-
fica alusiva ao tema, proporcionando-lhe desta forma o 
reconhecimento e reforço da importância da sua condição 
de “Mãe” e simultaneamente “presentear” os seus filhos 
com mais uma sessão fotográfica, divulgada no dia da 
Mãe na nossa página do Facebook. Em simultâneo as 
nossas “Mães” partilharam entre si histórias que passaram 
com os seus filhos, originando momentos de alegria e 
boa disposição.

Também a Mesa Administrativa da SCMG, na pessoa da 
sua Vice-Provedora, Dr.ª Ana Rodrigues, dedicou a todas 
as mães/utentes da nossa Instituição, uma mensagem 
apreço e reconhecimento: “Porque as mães têm um papel 
essencial na vida de todos nós, não podíamos deixar de 
assinalar esta data, proporcionando um dia ainda mais 
feliz a todas as nossas utentes – Mães”.

Dia do Trabalhador
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

de Góis, através da sua Vice-Provedora, Dr.ª Ana Rodri-
gues, deixou uma mensagem de reconhecimento a todas 
as suas colaboradoras na nossa página do Facebook. 
“A Santa Casa da Misericórdia de Góis reconhece a im-
portância de, como entidade empregadora, proporcionar 
aos seus trabalhadores e colaboradores justas condições 
de trabalho e salário, para que em conjunto possamos 
contribuir com a excelência do nosso serviço para o 
bem-estar dos nossos utentes. “

Visita dos Utentes da ERPI e do Centro de Dia ao 
Cerro da Candosa

Com a o regresso do bom tempo e dos dias ensolarados 
retomamos os pequenos passeios com os nossos uten-
tes ao exterior, não esquecendo as normas de proteção 
emanadas pela DGS.

Desta vez os utentes da ERPI visitaram o Cerro da 
Candosa, em Vila Nova do Ceira e ficaram a conhecer 
os “Passadiços do Cerro Candosa”. Pese embora não 
tenha sido possível, face às suas condições de mobilida-
de percorrer os passadiços, os nossos utentes puderam 
observar in loco a rara beleza do Cabril de Ceira.

Uns dias depois, os nossos utentes da RS Centro 
de Dia também visitaram o Cerro da Candosa, ficando 
também eles a conhecer esta magnifica infraestrutura 
da sua Freguesia. Para além da visita ao terraço dos 
passadiços, foi-lhe proporcionado um magnífico almoço 
convívio ao ar livre que os fez recordar as romarias à 
Senhora da Candosa com os seus piqueniques e muitos 
momentos de convívio.

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).

Venda de Filhós
A Santa Casa da Misericórdia de Góis mantem a Venda 

de filhós confecionadas na cozinha do Lar desta Instituição.
Esta Venda decorrerá todas as segundas-feiras entre 

Encerramento Formação Modular

Colaboradoras SCMGóis -Encerramento Formação 
Modular

Utentes ERPI - Hora do Conto

Utente ERPI - M Jesus Fer-
reira - Sessão Dia da Mãe

Utente ERPI Maria Au-
gusta - Sessão Dia da Mãe

Utente CDIA - Juvenália 
Martins - Sessão Dia da Mãe

Utentes ERPI - Hora do Conto

Utente ERPI Leopoldina 
Silva - Sessão Dia da  Mãe

Utente ERPI - Emília Lo-
pes - Sessão Dia da Mãe

Utente ERPI Adorinda 
Barata - Sessão Dia da Mãe

Utentes ERPI - Estela Ferreira, Gracinda Torres e Lurdes 
Palrinhas - Cerro da Candosa

Utente ERPI -Lurdes Palrinhas - Cerro de Candosa Utentes CDIA Ermelindo Batista e Maria Lurdes Pascoal 
- Cerro da Candosa
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as 15h15m e as 17h15m, no Largo do Pombal, em Góis. 
Aceitamos encomendas através dos contactos 235 

770000 e 917469854 ou para o endereço de e-mail: 
stcasa.gois.admn@gmail.com.

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

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

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira: a D. Arminda 
Almeida, que completou 72 anos no passado dia 27 de 
abril e a D. Dionilde Moreira, completou 92 anos, no 
passado dia 28 de abril. Bem como os nossos utentes de 
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário D. Maria 
Manuela Barata que completou 84 anos no passado dia 
2 de maio e o Sr. Luís Ribeiro que completou o seu 73.º 
aniversário no passado dia 6 de maio.

A Mesa Administrativa parabeniza igualmente o Senhor 
Provedor José Serra pela comemoração de mais um 
aniversário, que ocorreu no passado dia 6 de maio.

Donativos
A Mesa Administrativa da SCMG agradece as ofertas 

que gentilmente foram doadas à nossa Instituição, de-
signadamente à D. Teresa Rodrigues, da Vila Nova do 
Ceira, a oferta de 24 ovos; ao Sr. Luís Bandeira, residente 
em Alagoa, a oferta de 60 ovos e à D. Alice Figueiredo, 
residente no Juncal a oferta de 50 ovos.

Bem-haja pela Vossa oferta!

Voto de Louvor / Agradecimento / Reconhecimento
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

de Góis aprovou, por unanimidade, a atribuição de um 
Voto de Louvor, Agradecimento e Reconhecimento, Dr.ª 
Dina Marlene Bandeira Carvalho, pelo apoio jurídico pro 
bono que gentilmente tem cedido a esta Instituição

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 
serviços às necessidades de cada idoso.

Contacte-nos através do número 235770000

A mesa administrativa

Utente CDIA Zinia Alvarinhas - Passadiços Cerro 
Candosa

Utentes CDIA  - Almoço Cerro da Candosa

Utentes ERPI - Isabel Baixinho e Ana Antunes - Cerro 
da Candosa

72.º Aniversário - Utente ERPI Arminda Almeida

92.º Aniversário -  Utente ERPI - Dionilde Moreira

73,º Aniversário Utente CDIA - Luís Ribeiro

Senhor José Serra e Senhor Luís Ribeiro em dia de 
aniversário

Foto de Arquivo


