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Celebração Mensal da Eucaristia na ERPI da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis

No passado dia 13 de setembro teve lugar no nosso 
Lar a Celebração da Santa Missa dirigida aos utentes 
da ERPI e do Centro de Dia, associando-se a esta 
celebração, em representação da Mesa Administrativa, 
a Dr.ª Ana Rodrigues, Vice-Provedora, o Senhor Alfredo 
Simões, Vogal e a D. Maria de Lurdes Pascoal, vogal 
Suplente do Conselho Fiscal que acolitou a Eucaristia.

Celebrada pelo Rev. Padre Manuel Martins esta Cele-
bração Eucarística, que tem ocorrido mensalmente, vem 
mais uma vez acautelar o conforto espiritual dos nossos 
idosos, que nela participam com muita fé e recolhimento.

Garantindo as devidas condições de segurança relati-
vamente à COVID 19, também os idosos que frequentam 
a RS Centro de Dia puderam participar na Missa, tendo 
sido criada para o efeito uma área própria para estes 
idosos, à semelhança do que tem ocorrido nas celebra-
ções anteriores.

Comemoração Dia Internacional da Paz
#Todos Juntos pela Paz na Ucrânia#
Integrado no nosso Plano de Atividades de Animação, 

a comemoração do Dia Internacional da Paz, que ocorreu 
no passado dia 21 de setembro, assumiu este ano um 
carácter ainda mais especial, porquanto atravessamos um 
delicado período em que a Paz na Europa e no Mundo se 
encontra ameaçada com a invasão da Ucrânia pela Rússia 
e pela situação de guerra que o Povo Ucraniano vive.

Atentos ao que se passa no Mundo e que diariamente 
nos entra “casa dentro” pelos Órgãos de Comunicação 
Social, os nossos Idosos da ERPI e do Centro de Dia 
não quiserem deixar passar em branco este dia e de-
dicaram a sua atividade ao Povo Ucraniano, através da 
elaboração dos símbolos da Paz nas cores da Bandeira 
Ucraniana, o azul do céu e o amarelo dos campos de 
cereais, fazendo votos para que este conflito termine 
em breve e que a Paz regresse à Ucrânia e ao Mundo.

Santa Casa realiza “Escapelada à Moda Antiga” 
com os seus idosos

No passado dia 23 de setembro, decorreu a já tradi-
cional Escapelada à Moda Antiga, permitindo aos nossos 
idosos da ERPI e do Centro de Dia recordar os tempos 
de outrora, os convívios entre vizinhos, familiares e amigos 
acompanhados de uma bela merenda.

Realizada no espaço exterior do nosso Lar, esta 
atividade junto os utentes em volta das maçarocas de 
milho, não faltando a partilha de recordações e muitas 
gargalhadas.

Mesmo ali ao lado a nossa Encarregada Helena Cerdei-
ra, dedicou-se à confeção de umas deliciosas filhós, que 
acompanhadas pelos figos e uma boa jeropiga deliciou 
todos os nossos utentes.

Para a realização desta atividade, contámos também 
com a colaboração do Sr. António Garcia e da Enc. Hele-
na Cerdeira, que gentilmente nos cederam as maçarocas 
para os nossos idosos “escapelarem”.

Bem-haja!

Comemoração Dia Mundial do Sonho
E porque o sonho comanda a vida, a Equipa de Ani-

mação não podia deixar de assinalar o Dia Mundial do 
Sonho, no passado dia 25 de setembro.

Os nossos idosos da ERPI e do Centro de Dia não 
quiseram deixar de partilhar com todos, familiares, amigos 
e colaboradores, quais os seus sonhos, tendo os mesmos 
sido partilhados na nossa página do Facebook.

Foi uma atividade divertida, mas igualmente nostálgi-
ca dado que alguns dos sonhos partilhados os fizeram 
recordar outros tempos e outras pessoas.

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 sistematicamente diversas atividades que permi-
tam em simultâneo a manutenção e melhoria das suas 
capacidades físicas, cognitivas, emocionais, nomeadamen-
te 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.

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: 14h30 – 15h00; 15h00 – 15h30; 15h30 – 16h00; 
16h00 – 16:30h; 16h30 – 17h00;

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); A visita será supervisionada por um profissional 
da Instituição.

Continuamos a apelar à paciência e compreensão de 
todos os utentes, familiares e 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).

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao 

Sr. Alfredo Simões, residente em Góis, oferta de 12 kg 
de pêssegos; à D. Alice Figueiredo, residente no Juncal, 

a oferta de 60 ovos e à empresa Geraldespeixe, Lda a 
oferta de 3kg de sardinha e 6kg de carapau.

Bem-haja pelo Vosso Gesto!

Celebração Eucaristia-ERPI Celebração Eucaristia-ERPI

Utentes ERPI - Amarilde Alípio, Maximino Agostinho 
e Helena Ferreira-Dia Internacional Paz

Utentes CDIA Júlia Barata, Luís Ribeiro, Zinia Alvarinhas 
e Júlia Dias-Dia Internacional da Paz

Utentes ERPI M.ª Ferreira e M.ª do Socorro-Dia Inter-
nacional da Paz

Utentes ERPI _ Palmira Fernandes, Lurdes Palrinhas e 
Adelaide Martins-Dia Internacional da Paz

Utentes CDIA_ Ermelindo Batista, Franclim Alexandre, 
Manuel Pais e Ilda Bandeira-Dia Internacional da Paz

Utentes ERPI Isabel Baixinho, Nazaré Seco e Maria 
Barata- Dia Internacional da Paz

Utentes ERPI e CDIA -Escapelada à Moda Antiga
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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 

Enc. Helena Cerdeira na confeção filhós-Escapelada 
à Moda Antiga

Utentes ERPI na Escapelada à Moda Antiga Utentes C Dia na Escapelada à Moda Antiga

Utente ERPI Ilda Matos-Dia Mundial 
do Sonho

Utente CDIA Luís Ribeiro_ Dia Mundial 
do Sonho

Utente ERPI Maximino Agostinho-Dia 
Mundial do Sonho

Utente CDIA Zinia Alvarinhas-Dia Mun-
dial do Sonho


