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Vacinação COVID19 e Gripe2022
A Santa Casa da Misericórdia de Góis, em articulação com o 

Centro de Saúde de Góis, promoveu a Vacinação da dose de 
reforço à COVID19 (5.ª dose) aos utentes da ERPI e do Centro 
de Dia, conforme requisitos definidos pela DGS e vacinação 
sazonal da Gripe2022 no passado dia 29 de setembro.

Também os colaboradores receberam a dose de reforço à 
COVID19 (4.ª dose).

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
agradece ao Centro de Saúde de Góis, nas pessoas do Dr. Pinto 
Faustino, Enf. Isabel Afonso e Enf. Alexandre Vieira, o profis-
sionalismo e dedicação demonstrando em todo este processo.

Dia Mundial do Coração
No passado dia 29 de setembro foi assinalado o Dia Mundial 

do Coração, através da dinamização de uma Classe de Movi-
mento com os Idosos da ERPI, reforçando e consciencializando 
a importância de estilos de vida saudáveis na prevenção de 
doenças cardiovasculares.

Também os idosos do Centro de Dia não quiserem deixar de 
assinalar este Dia e “construíram” um saudável Coração para 
lhes recordar o quão importante é o empenho de cada um no 
cuidar do seu próprio coração, para a manutenção da saúde, 
da sua autonomia e qualidade de vida.

Visita 6.ª Varzeartes
Os nossos idosos da RS Centro de Dia visitam, no passado 

dia 30 de setembro, a 6:ª Varzeartes, Exposição Coletiva que se 
encontrava exposta no Espaço Multiusos da Capela da Costeira, 
da Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, 
este ano alusivo ao tema “PELA PAZ”.

A visita a esta Exposição visou não só proporcionar aos nossos 
utentes a possibilidade de poderem conhecer as obras expostas, 
mas igualmente estimular a sua participação nas atividades de 
cariz cultural que a comunidade onde residem promove, refor-
çando mais uma vez a importância do verdadeiro exercício da 
uma cidadania que se quer sempre ativa.

Dia Mundial do Idoso
O dia 1 de outubro foi consignado pela ONU como o Dia 

Mundial do Idoso, com o objetivo sensibilizar a sociedade para 
as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger 
e cuidar a população mais idosa.

A Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou mais uma 
vez esta data através da dinamização de atividades internas 
e através da participação dos seus idosos na iniciativa que o 
Município de Góis organizou, para os idosos de todo o Concelho.

Desta forma, no dia 1 de outubro, os nossos idosos assisti-
ram a uma divertida Comédia Musical intitulada “Velhos são os 
Trapos” na Casa da Cultura de Góis, seguida de um Lanche 
Partilhado com os idosos de todas as IPSS´s Concelhias, bem 
como da Comunidade, organizada pelo Município.

No dia 3 de outubro, a Equipa de Animação dinamizou um 
magnífico baile, onde participaram todos idosos da ERPI e os 
Idosos do Centro de Dia, proporcionando-lhe uma agradável 
tarde de convívio e animação.

No período da manhã, verificou-se igualmente o reinício das 
Aulas de Ginástica promovidas pelo Município de Góis e dirigi-
das aos Idosos da ERPI, tendo esta atividade sido incluída nas 
Comemorações do Dia do Idoso.

Para terminar este dia dedicado a todos os nossos idosos, o 
Senhor José Serra, Provedor, presentou todos os utentes com 
um delicioso bolo.

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 

Com o objetivo de agilizar o processo de marcação/agendamen-
to de visitas aos utentes ERPI, a partir do dia 17 de Outubro, a 
marcação de visitas será obrigatoriamente efetuada através dos 
números 235770000 e 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 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 videocha-
madas com os vossos familiares devendo, para o efeito, proceder 
a marcação prévia (ligando para o nosso Lar ou enviando men-
sagem 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 30 kg de batas e 1.2kg de Diospiros 

Bem-haja pelo Seu Gesto!

Aniversários
A Mesa Administrativa parabeniza todos os seus Utentes 

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

Lar de Idosos  a D. Lesíria da Trindade Braz que completou 
101 anos no passado dia 30 de setembro e o Sr. José Maria 
Coelho, que completou 90 anos no passado dia 2 de outubro. 
Na RS Serviço de Apoio Domiciliário, a D. Maria Piedade Aguiar 
Correia, que completou 93 anos no passado dia 11 de outubro 

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;

Vacinação COVID19 e Gripe Sazonal Utentes ERPI

Utentes CDIA - Dia Mundial do Coração

Utentes CDIA_ Visita à 6.ª VARZEARTES

Utentes CDIA Zinia Alvarinhas, Lurdes Pascoal e Júlia 
Barata, 6.ª VARZEARTES

Utentes CDIA Susana Simões- 6.ª VARZEARTES

Dia Mundial do Idoso_ Senhor Provedor com Utentes 
ERPI e CDIA, Estela Ferreira e Ermelindo Batista

Dia Mundial do Idoso_ Comemoração na ERPI

Utente ERPI Leopoldina Silva_ Dia Mundial do Idoso

Utentes ERPI Emilia Lopes e Maria Barata_ Dia Mun-
dial do Idoso
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- 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 

Utentes ERPI_ Dia Mundial do Idoso_Sessão de Gi-
nástica;

Utentes e Técnicos SCMGóis - Dia Mundial do Idoso 
- CCGóis;

Utentes SCM Góis_ Dia Mundial Idoso - CCGóis;

Aniversariante Lesíria Brás com Sr. José Serra e Dr.ª 
Ana Rodrigues;

90.º Aniversário Utente ERPI José Coelho;


