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VI Desfile de Materiais Recicláveis 
A Santa Casa da Misericórdia de Góis participou no 

VI Desfile de Materiais Recicláveis promovido pelo Grupo 
de Escoteiros 74 de Gois e que teve lugar no passado 
dia 4 de junho do Auditório da Casa da Cultura de Góis.

Esta iniciativa, aberta a toda a comunidade local 
consistiu na dinamização de um concurso de roupas de 
materiais recicláveis, estimulando em simultâneo essa 
mesma comunidade para as questões da educação am-
biental e da importância da reciclagem.

Lançado que foi o repto, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, através da sua Equipa de Animação desafiou os 
seus utentes da ERPI/LAR e do Centro de Dia na criação 
de um “modelito” em materiais recicláveis, designadamente 
caixas de ovos, lápis de cor, tecidos, ráfia, cd´s, jornais, 
plástico, arame, clips de latas, entre outras e como 
“verdadeiros costureiros dos tempos modernos”, criaram 
um sofisticado Vestido de Noiva em material reciclado.

Para partilhar com todos esta bela criação, convidámos 
a D. Maria de Lurdes Pascoal, D. Milu para os amigos e 
nossa utente da RS Centro de Dia para que na grande 
noite do desfile brilhasse na passerelle…. E brilhou…. 
Brilhou pela Simpatia, tendo sido aclamada como Miss 
Simpatia e brilhou ainda mais tendo ganho o 1.º Prémio 
do 4.º escalão – Rainha. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis congratula-
-se com a grande Vitória da D. Milu e da criação dos 
nossos utentes no VI Desfile de Materiais Recicláveis, 
agradecendo igualmente a todos quantos colaboraram 
na criação do nosso “Vestido de Noiva”, com especial 
destaque aos nossos idosos que mais uma vez deram 
um grande exemplo do verdadeiro envelhecimento ativo.

Bem Haja.

Promoção Medidas de Emprego- Integração Bene-
ficiária

A Santa Casa da Misericórdia de Góis integrou re-
centemente uma beneficiária de Medidas de Emprego 
através da celebração de Contrato Emprego Inserção. A 
D. Ana Maria Moreira Azevedo, residente no Nogueiro, 
Freguesia de Góis, irá desempenhar funções no setor da 
cozinha, reforçando mais uma vez o seu papel ao nível 
da capacitação profissional de desempregados.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis dá as boas 
vindas a esta nova colaboradora.

Ação de Formação “Sistema de Combate a Incên-
dios em Edifícios” 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu, à 
semelhança do que tem vindo a fazer nos últimos anos, 
de forma a cumprir as diretrizes em termos de segurança 
de edifícios, uma ação de formação com componente 
teórica e componente pratica e denominada “Sistema 
de Combate a Incêndios em Edifícios”, promovida pela 
Empresa SEGMON, destacando os seguintes temas 
Noções Gerais de Combustão; Classes de Fogo; Agen-
tes Extintores, Sistemas de Extinção Portátil e Móvel; 
Sistemas de Extinção Fixos e Manuais e Práticas de 
Extinção de Incêndio Urbano com Recurso a Meios de 
Primeira Intervenção.

Esta ação de formação, dirigida a um grupo de cola-
boradores, contou igualmente com a presença da Dr.ª 
Ana Rodrigues Vice-Provedora e com o Senhor Valentim 
Rosa, Tesoureiro da Mesa Administrativa.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis reforça a 
importância da capacitar os seus colaboradores na área 
do Combate e Incêndios a Edifícios, garantindo mais 
uma vez todas as condições de segurança e bem-estar 
a todos os seus utentes.

Santa Casa participa em “Oficina Sustentável 3: 
Ecologia, Consciência e Solidariedade” promovida 
pelo Município de Góis

No passado dia 2 de junho, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis recebeu nas suas instalações em Vila 
Nova do Ceira, a equipa do Município de Góis que tem 
vindo a dinamizar o atelier “Oficina Sustentável 3:Ecologia, 
Consciência e Solidariedade”, no âmbito da candidatura ao 
Galardão “Bandeira Azul 2022”, da Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE).

Neste dia, os Técnicos do Município construíram com 
os nossos idosos da ERPI um “Espanta Espíritos” que 
veio embelezar ainda mais o nosso lar.

Bem-haja pelos momentos de alegria e partilha com 
os nossos idosos.

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 associem 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-
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 Ad-
ministrativa, que ocorre mensalmente, será informad@ 
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 

D. Milu,  com Senhor 
Provedor e Senhora Vice-
-Provedora D. Milu com utente ERPI 

Emília Lopes
D. Milu com utentes ERPI;

D. Milu com Utentes Centro de Dia

 Utente ERPI  José Coelho na confeção do vestido 
de noiva

Utentes ERPI  Maximino Agostinho, Maria Barata e 
Lurdes Palrinhas  na confeção do vestido de noiva

Formação SCIE_ Sessão de Abertura

Utentes CDIA Ilda Bandeira, Zinia Alvarinhas e Júlia 
Barata na confeção do vestido de noiva;

Formação SCIE
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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 a D. Maria Augusta 

Baeta Garcia, a nossa Mariazinha, que completou 97 
anos no passado dia 12 de junho com votos de saúde, 
bem-estar pessoal, social e familiar.

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

Formação SCIE_ Sessão Prática Utentes ERPI no Atelier Oficina Sustentável

Utentes ERPI com Equipa CM Góis - Atelier Oficina 
Sustentável

Atelier Oficina Susten-
tável - Espanta Espíritos 
elaborado pelos idosos 
da ERPI

Senhor José Serra, D. Ana Azevedo e Dr.ª Ana Ro-
drigues

97.º Aniversário Utente ERPI Maria Augusta Garcia;

continuação da pág. 16


