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Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Góis
Decorreu no passado dia 31 de março a Assembleia Geral da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis para aprovação do Relatório 
de Atividades e Contas da Instituição relativas ao ano 2021 e 
respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Presidida pela Dr.ª Andreia Vidal e secretariada pelos Irmãos 
José Bandeira e Dr.ª Ana Rodrigues, a reunião decorreu na 
Igreja da Misericórdia, sita no Largo do Pombal e visou dar a 
conhecer aos irmãos presentes as atividades desenvolvidas ao 
longo do ano 2021 pela SCMGóis, através das diversas Res-
postas Sociais dinamizadas, bem como apresentar as Contas 
de Gerência deste mesmo ano.

Das intervenções realizadas salienta-se a partilha, por parte 
do Senhor Provedor, das dificuldades sentidas ao longo de um 
ano marcado de forma intensa pela situação pandémica que 
o País atravessa e que originou uma grande adaptação por 
parte de dirigentes e colaboradores da Santa Casa, sempre 
com o objetivo de proporcionar aos seus utentes condições 
de bem-estar e segurança. Realçou igualmente o facto de, por 
imposição da DGS, ter mantido suspenso o funcionamento da 
RS Centro de Dia até julho, mas garantido de forma ininterrupta 
a prestação dos serviços aos idosos no seu domicílio, bem 
como o facto de ter igualmente mantido sempre a prestação 
de cuidados aos idosos que integram a RS Serviço de Apoio 
Domiciliário. Foi igualmente destacado pelo Senhor Provedor 
os custos associados à aquisição de EPI´s e à adaptação dos 
diversos espaços, nomeadamente a criação de um novo espaço 
para o funcionamento da RS Centro de Dia, garantindo desta 
forma segurança aos idosos, às colaboradoras, aos utentes das 
restantes respostas sociais. Regista-se igualmente o Parecer da 
Técnica Oficial de Contas, relativamente ao rigor com que a 
Mesa Administrativa efetua a gestão da Instituição e Parecer de 
Aprovação das Contas por Parte do Conselho Fiscal. Todos os 
documentos foram aprovados pela unanimidade dos presentes.

No decurso da Assembleia Geral, foram aprovados por una-
nimidade Voto de Louvor ao Senhor Provedor e a toda a Mesa 
Administrativa, sob proposta da Dr.ª Andreia Vidal, Voto de Re-
cuperação ao Dr.ª Manuel Enéscio de Almeida Gama, Médico 
da Instituição, proposto pela Presidente da Assembleia Geral e 
subscrito pelo Senhor Provedor e Voto Felicitação, Agradecimento 
e Reconhecimento a todos os colaboradores da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, igualmente proposto pela Presidente da 
Assembleia Geral e subscrito pelo Senhor Provedor.

Dia Mundial do Café
A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou no passado 

dia 14 de Abril a comemoração do Dia Mundial do Café.
Neste âmbito foi dinamizado um Atelier de Doçaria alusivo ao 

tema, onde os nossos Utentes da ERPI e do Centro de Dia, sob 
a supervisão da Nutricionista, prepararam um delicioso “Tiramisu 
de Café”, que mais tarde foi saboreado por todos! Esta atividade 
foi, para muitos dos nossos utentes, uma descoberta ao utilizar 
este e outros ingredientes na preparação de sobremesas.

Dia Mundial da Arte
E porque a Arte é vida, os nossos utentes da ERPI foram os 

modelos na recreação da emblemática obra “A Última Ceia” do 
grande Leonardo da Vinci, com esta iniciativa a Equipa de Ani-
mação da SCM Góis pretendeu assinalar o Dia Mundial da Arte.

Foi uma atividade que todos acolheram com entusiasmo, sendo 
que o facto de ter decorrido na semana Santa teve para todos 
um especial significado!

Ocupação Saudável de Tempos Livres – Dinamização de 
Ateliers

Com o objetivo de proporcionar aos seus utentes quer da 
ERPI quer do Centro de Dia uma ocupação saudável dos seus 
tempos livres, a Santa Casa da Misericórdia de Góis continua a 
dinamizar com os seus idosos ateliers de estimulação cognitiva, 
expressão plástica, leitura, classe de movimento, alfabetização, 
jogos de grupo, memória, reza do terço, entre outros. 

Para criar ainda melhores condições à dinamização destas 
atividades, criou recentemente uma Sala de Atividades, na 
qual os nossos utentes da ERPI podem dedicar-se a algumas 
destas atividades.

Comemoração do 25 de Abril
A Santa Casa da Misericórdia de Góis, à semelhança dos 

anos anteriores, assinalou o 25 de Abril, Dia da Liberdade.
Para além da apresentação do documentário “25 minutos de 

uma Revolução”, aos nossos idosos da ERPI e do Centro de 
Dia que os fez recordar os acontecimentos desta data e as 
suas vivências. 

Os nossos idosos participaram igualmente na realização de 
um vídeo alusivo ao tema, o qual sob o som do “Grândola 
Vila Morena” de José Afonso, partilharam frases deste Hino da 
Revolução e o qual pode ser visualizado no nosso Facebook.

A esta iniciativa associaram-se o Senhor Provedor José Serra 
e a Diretora Técnica, Dr.ª Ana Rodrigues.

Visitas aos Utentes da ERPI da SCM de Góis e saídas 
ao exterior

Mantém-se as visitas aos Utentes ERPI e as saídas tempo-
rárias 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 17h30m.

-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 video-

chamadas com os vossos familiares devendo, para o efeito, pro-
ceder 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 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: o Sr. Pompeu Francisco, 
que completou 87 anos no passado dia 14 de abril, a D. Ado-
rinda Barata, completou 97 anos, no passado dia 20 de abril e 

Mesa da Assembleia Geral SCM Góis Assembleia Geral da SCM Góis

Dia Mundial do Café

Utentes Carminda, Ilda e Minervina -Dia Mundial do 
Café

Dia Mundial do Café - Utente Adelaide Martins

Dia Mundial do Café_ Utentes CDIA

Utentes Mariazinha, Dionilde, Adelaide e M.ª do So-
corro - Dia Mundial do Café

 Idosos ERPI-Dia Mundial da Arte

Dia Mundial do Café
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a D. Carminda Ferreira, que comemorou 76 anos no passado 
dia 25 de abril. Bem como os nossos utentes de Centro de Dia 
D. Júlia Figueiredo Dias que completou 78 anos no passado 
dia 16 de abril e a D. Júlia Barata, que completou o seu 90.º 
aniversário no passado dia 18 de abril.

Donativos
A Mesa Administrativa da SCMG agradece também à nossa 

utente da ERPI Ilda de Jesus Nunes a oferta de amêndoas 
de Páscoa a todos os dirigentes, colaboradores e utentes da 
nossa Instituição

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;
- Prestação de Higiene Pessoal nas nossas Instalações;
- Participação em atividades de animação;
- Prestação de Refeições no Domicílio;
- Prestação de Higiene Pessoal no Domicílio;
- 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

Idosos ERPI - Atelier Nutrição Atividades da Páscoa

Atividades Pascoa_ utente Zinia Alvarinhas

Classe Movimento- Utentes Mário Costa e Estela 
Ferreira

Utentes ERPI_ Sala Atividades

Utente Juvenália Martins _ Fisioterapia

Nutricionista com Idosos - Centro de Dia _ Atelier 
Nutrição

Comemorações 25 abril - Documentário “25 minutos 
de uma Revolução”

87.º Aniversário Pompeu Francisco

97.º Aniversário Adorinda Barata

Utentes ERPI Palmira Fernandes, Lucília Dias e Adelaide 
Souza- “making of” - 

Sr. José Serra e Utente Mário Cruz_ Comemoração 
25 Abril

90.º Aniversário Júlia Barata

76.ª Aniversário Carminda Ferreira


