
16 O VARZEENSE
30 de outubro de 2022

Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

continua pág. 17

Lar Santa Casa Comemorou 17.º Aniversário
No passado dia 14 de outubro a Mesa Administrativa da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou o 17.º aniversário 
da nossa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  em Vila 
Nova do Ceira.

A Comemoração teve início com a Celebração da Santa Mis-
sa, pelos Rev.os Padres Manuel Martins e Orlando Henriques, 
onde participaram os nossos idosos da ERPI e do Centro de 
Dia, Mesa Administrativa e Colaboradores.

Após a Celebração Eucarística, teve lugar o descerrar de 
uma Placa alusiva a esta efeméride, onde constam nomes dos 
elementos que, nesta data, compõem os Órgãos Sociais da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis – Assembleia Geral, Mesa 
Administrativa e Conselho Fiscal.

O Senhor Provedor José Serra usou da palavra e em nome da 
Mesa Administrativa agradeceu a todos quantos o acompanham 
nos Órgãos Sociais da Instituição o apoio e a capacidade de 
resiliência para, de forma voluntária, continuar a pugnar pelo 
bem-estar dos nossos idosos, sejam eles da ERPI, do Centro 
de Dia ou do Apoio Domiciliário, salientando o serviço de ex-
celência que esta Instituição presta diariamente a perto de uma 
centena de idosos. Fazendo igualmente menção ao papel da 
Misericórdia de Góis na comunidade onde se insere, por ser o 
maior empregador da Freguesia de Vila Nova do Ceira e um 
dos maiores do Concelho de Góis.

Referiu também que os tempos que se avizinham não serão 
fáceis, face à situação económica do Pais e da Europa, salien-
tando que a Santa Casa tem vindo a ver aumentados de forma 
significativa os custos com os bens materiais que necessita para 
a prestação de serviços, sejam eles ao nível da alimentação, 
da energia, dos combustíveis e de tantos outros bens que 
adquire, pelo que nas palavras que dirigiu aos colaboradores 
apelou a que todos reforcem o seu compromisso e dedicação 
no desempenho das suas tarefas, referindo que só assim a 
Santa Casa pode continuar a afirmar a qualidade de serviço 
que presta aos seus utentes e, por conseguinte, salvaguardar 
o número de postos de trabalho.

Terminou recordando o crescimento que este Equipamento 
Social tem sofrido nos últimos anos, sobretudo ao nível do 
número de vagas na ERPI, que em 2005 abriu portas com 35 
vagas e hoje pode acolher 49 idosos, facto que muito o orgulha.

Esta comemoração terminou com o “apagar das velas” de um 
delicioso bolo de aniversário com todos os idosos, Dirigentes 
e Colaboradores, que em conjunto cantaram os Parabéns ao 
nosso Lar.

Homenagem Dr.ª Ana Rodrigues – 25 anos ao serviço 
da Instituição

Integrado na Comemoração do 17.º Aniversário da ERPI, 
ocorreu uma homenagem à Dr.ª Ana Paula Rodrigues Gonçalves, 
assinalando os 25 anos de serviço nos quadros da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis.

Esta homenagem, ainda que simbólica, consubstanciou-se na 
entrega de uma salva de prata pela Mesa Administrativa, assi-
nalando o quarto de século ao serviço da Instituição e reconhe-
cendo o trabalho de excelência que tem vindo a desempenhar.

Usou da palavra o Senhor José Serra que agradeceu à Dr.ª 
Ana Rodrigues o empenho e dedicação no desempenho das 
suas funções, salientando o seu desempenho não só enquanto 
Diretora Técnica, mas também como Vice-Provedora.

Usou da palavra a Dr.ª Ana Rodrigues referindo que “Hoje 
assinala-se o 17º aniversário do nosso lar, um equipamento de 
excelência cuja história resulta do cuidado humanizado e trabalho 
abnegado de várias mesas administrativas e respetivos provedo-
res que, ao longo destes anos, contribuíram, sobremaneira, para 
a sua edificação, e a quem presto a minha sentida homenagem.

É também nesta cerimónia comemorativa que assinalamos um 
projeto de vida, são 25 anos de histórias, vivências, empenho, 
determinação e muito sentimento vividos nesta nobre e secular 
instituição. 

Permitam-me que vos diga que é com orgulho e sentido de 
dever e missão cumpridos que desempenho de forma dedicada 
e altruísta o melhor das minhas funções, para contribuir, diaria-
mente, para o bem-estar dos nossos utentes e para o engran-
decimento da imagem da Santa Casa da Misericórdia de Góis.

Ao longo da minha carreira tenho vindo a assumir vários 
cargos, vi o cimentar de todo um trabalho com designação de 
Diretora Técnica em 1 de maio de 2019, mudando somente o 
grau de responsabilidade, pois a forma de trabalhar mantem-se 
inalterada, pois posso dizer-vos que vivo, intensamente, cada 
minuto que passa dentro e fora desta instituição. 

O culminar deste percurso ocorre com a minha integração 
na mesa administrativa, na qualidade de vice-provedora no 
presente mandato 2021/2024. Mais uma função que tenho vindo 
a desempenhar com orgulho e dedicação”. Terminou referindo 
que “o sucesso desta instituição está nas mãos de toda uma 
equipa, pelo que presto aqui também a minha homenagem aos 
nossos colaboradores por colocarem as suas mãos, os seus 
ouvidos, o seu coração ao serviço dos que mais necessitam 
e serem capazes de amenizar o sofrimento e proporcionar o 
conforto necessário nesta nova etapa do desenvolvimento da vida 
humana. Partilho este dia convosco e com os restantes colegas 
da Mesa Administrativa e demais corpos sociais, parceiros e 
utentes. A todos um bem-haja.”

Santa Casa proporciona formação profissional dos seus 
colaboradores

Com o objetivo de reforçar a formação dos seus colaborado-
res, com vista à capacitação do seu desempenho profissional, 
a Santa Casa da Misericórdia de Góis, fruto da parceria que 
mantém com a ADIP – Associação de Desenvolvimento Inte-
grado de Poiares e do seu Centro de Formação Profissional, 
proporcionou a 5 colaboradoras a possibilidade de poder integrar 
uma formação Modular sobre o tema “Saúde Mental na Terceira 
Idade”, com uma carga horária de 25 horas, que se encontra a 
decorrer na Junta de Freguesia de Góis, destinada às IPSS´s 
do Concelho de Góis.

Idosos da Misericórdia de Góis visitam exposição de Banda 
Desenhada de Stuart Carvalhais

No passado dia 2 de outubro um grupo de idosos da nossa 
ERPI e do Centro de Dia visitaram a Exposição de Banda De-
senhada de Stuart Carvalhais, patente na Casa da Cultura de 
Góis. Esta exposição, que ocorre no âmbito da comemoração 
do Centenário da Olegário Fernandes, Artes Gráficas, dá a 
conhecer as personagens da primeira Banda Desenhada Por-
tuguesa. Acompanharam os idosos na visita o Senhor Provedor 
José Serra e o Tesoureiro Valentim Rosa.

Santa Casa assinala Dia Mundial da Saúde Mental
No passado dia 10 de outubro, a Santa Casa assinalou 

com os idosos do Centro de Dia e da ERPI o Dia Mundial da 

Saúde Mental.
Esta efeméride, que visa a consciencialização e defesa da 

saúde mental contra o estigma social a que esta se encontra 
habitualmente associada, configura-se cada vez mais como um 
afirmar da importância da saúde mental na promoção do bem-
-estar bio-pisco-social dos idosos, prevenindo declínios cognitivos.

Para reforçar a importância de uma boa saúde mental, foi di-
namizado pela nossa Psicóloga Clínica um Atelier de Estimulação 
Cognitiva, no qual foram dinamizados exercícios destinado ao 
estímulo das Funções Executivas, da Motricidade Fina, Atenção, 
Memória e Linguagem.

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 pré agendamento.

ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE AGENDAMENTO/MAR-
CAÇÃO 

Mesa Administrativa com Rev. os Padres Manuel e 
Orlando a descerrar placa comemorativa

Sr. José Serra e Dr.ª Fátima Pimentel entregam Salva 
à Dr.ª Ana Rodrigues, pelos 25 anos de serviço

Senhor Provedor José Serra e Dr.ª Ana Rodrigues; Elementos Corpos Sociais com Dr.ª Ana Rodrigues

17.º Aniv. ERPI -  Celebração Eucarística

Bolo do 17.º  Aniversário ERPI

Dirigentes, Colaboradores e idosos “parabenizam” 
o Lar

17.º Aniv. ERPI - Idosos na Santa Missa
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Com o objetivo de agilizar o processo de marcação/agen-
damento de visitas aos utentes ERPI, a partir do dia 17 de 
Outubro, a marcação de visitas será obrigatoriamente efetuada 
através dos números 910241006 (serviços administrativos do 
Lar/ERPI) entre as 9h00 e as 12h30 de segunda a sexta-feira.

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;

- A duração da visita: 30 minutos; -  A visita será supervisio-
nada 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 video-
chamadas com os vossos familiares devendo, para o efeito, 
proceder a marcação prévia (ligando para o nosso Lar ou en-
viando mensagem privada para a nossa Página de Facebook 
a solicitar).

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece à D. Maria 

do Carmo Conceição, residente em Picarotos, Vila Nova do 
Ceira, a oferta de 2.3 de couve troncha.

Bem-haja pelo Seu Gesto!

Aniversários

A Mesa Administrativa parabeniza o nosso utente Eurico Dias 
de Matos, da RS Serviço de Apoio Domiciliário, que completou 
no passado dia 25 de outubro o seu 77.º aniversário, com votos 
de saúde, bem-estar pessoal, social e familiar.

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 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 

Colaboradoras da SCMGóis na Formação -”Saúde 
Mental na 3.ª Idade”

Utente ERPI Alice Serô-
dio - Dia Mundial Saúde 
Mental

Utente CDIA - Luís  Ribeiro - Dia Mundial Saúde MentalUtente ERPI Júlia Matos 
- Mundial Saúde Mental

Utente CDIA Ermelindo 
Batista - Dia Mundial Saú-
de Mental

Utente ERPI Maximino 
Agostinho - Dia Mundial 
Saúde Mental

Idosos da ERPI e CDIA na visita Exposição BD Stuart Carvalhais

Sr. José Serra e Valentim Rosa com Dr. Miguel Mourão 
na Exposição da CGGóis


