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Santa Casa da Misericórdia de Góis reforça equipa de 
colaboradores

A Santa Casa da Misericórdia de Góis volta a reforçar a sua 
equipa de colaboradores através da contratação de mais 3 co-
laboradores que irão integrar as equipas de apoio aos Idosos, 
renovando igualmente a relação contratual com uma das nossas 
Enfermeiras e com um dos operacionais da manutenção.

Pese embora a contante preocupação da Mesa Administrativa 
na manutenção da sustentabilidade da Instituição, o foco dos 
seus dirigentes continua a ser a qualidade dos serviços prestados 
aos idosos, pelo que a contratação de pessoal é sempre vista 
como uma mais-valia. 

Mais uma vez, a Santa Casa da Misericórdia de Góis reforça 
o seu papel como promotora de emprego a residentes no nos-
so Concelho, combatendo mais uma vez o êxodo dos jovens 
para outros concelhos, facto que também de reflete ao nível da 
economia local, fatores ainda mais importante num período tão 
delicado como o que atravessamos, com a guerra às portas da 
Europa e o nosso País à beira de uma recessão.

Sessão de Cinema – Serie “Velhos Amigos”
No passado dia 27 de outubro, os nossos idosos da ERPI e 

do Centro de Dia assistiram a uma divertida Sessão de Cine-
ma, assistindo ao primeiro episódio da serie da RTP “ Velhos 
Amigos”, que retrata o encontro de gerações de avós e netos.

Os protagonistas desta série, três amigos entre os 70 e os 80 
anos, na companhia do neto de um deles, partem na descoberta 
de novas aventuras que lhes devolvem a vontade de viver e 
retomar velhos hábitos.

Esta Plateia divertida, mas muito atenta pode ver refletido nesta 
serie episódios do seu dia-a-dia, onde velhos amigos se reen-
contram e avós e avós e netos partilham deliciosas experiências.

Comemoração do Dia Mundial da Terceira Idade
No passado dia 28 de outubro, a Santa Casa da Misericór-

dia de Góis assinalou o Dia Mundial da Terceira Idade, tendo 
a Equipa de Animação realizado, em conjunto com os idosos 
da ERPI e do Centro de Dia um vídeo alusivo aos Direitos da 
Pessoa Idosa, que partilhamos no nosso Facebook.

O repto lançado aos nossos idosos, foi a identificação dos 
direitos que consideravam mais importantes. De todos os direi-
tos, os nossos idosos escolheram como os mais importantes, o 
Direito á Alimentação, o Direito à Saúde, o Direito à Dignidade, 
o Direito á Participação, o Direito à Auto-realização, o Direito 
à Informação, o Direito à Justiça, os Direitos Sociais, o Direito 
à Independência, o Direito ao Trabalho, o Direito à Assistência.

Mais uma vez, os nossos utentes abraçaram de forma aguer-
rida mais este desafio, reforçando a importância e o papel da 
Terceira Idade numa Sociedade que se quer cada vez mais 
atenta a esta faixa etária e onde o acesso a uma cidadania 
ativa deve ser uma prioridade.

Visitas de Enfermagem utentes Serviço de Apoio Domi-
ciliário

Mais uma vez a Equipa de Enfermagem da Santa Casa, em 
conjunto com a Assistente Social, Técnica de Referência desta 
Resposta Social, visitou os nossos utentes da RS Serviço de 
Apoio Domiciliário, com vista a reforçar o papel de educação 
para a saúde que a nossa Instituição tem vindo a assumir com 
os nossos utentes,

Nesta visita, para além da avaliação da situação de saúde 
dos nossos idosos, nomeadamente sinais vitais - frequência 
cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura 
corporal; bem como confirmar a toma correta da medicação 
prescrita pelo Médico de Família, acompanhou também a visita 
a nossa Nutricionista com o objetivo de reforçar a importância 
de uma alimentação saudável na promoção da saúde e na 
prevenção da doença.

Foi igualmente avaliada a satisfação face aos serviços pres-
tados por parte da Técnica de Referência, da necessidade ou 
não de reforço de serviços no âmbito do SAD, entre outros, 
conforme Plano Individual de Intervenção de cada idoso.

Comemoração do Dia de S. Martinho
Corria o ano de 337, no século IV, e um outono duro e frio 

assolava a Europa. Reza a lenda que um cavaleiro gaulês, 
chamado Martinho, tentava regressar a casa quando encontrou 
a meio do caminho, durante uma tempestade, um mendigo que 
lhe pediu uma esmola. O cavaleiro, que não tinha mais nada 
consigo, retirou das costas o manto que o aquecia, cortou-o ao 
meio com a espada, e deu-o ao mendigo. Nesse momento, a 
tempestade desapareceu e um sol radioso começou a brilhar. 
O milagre ficou conhecido como «o verão de São Martinho». 
Desde então, por altura de novembro, o ríspido tempo de outono 
vai embora e o sol ilumina-se no céu, como aconteceu quando 
o cavaleiro ofereceu o manto ao mendigo, tendo desta história 
resultado a Lenda de S. Martinho.

Graças a esta lenda todos os anos, um pouco por todo o 
Mundo festejamos o Dia de São Martinho a 11 de novembro 
tendo, como à semelhança de anos anteriores, a Santa Casa 
assinalado esta efeméride e presenteado os seus idosos com 
um delicioso magusto acompanhado de um copinho de jeropiga, 
promovendo mais uma vez um animado convívio entre idosos 
e dirigentes, onde não faltou a boa disposição e uns rostos 
enfarruscados

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 permitam em simul-
tâneo a manutenção e melhoria das suas capacidades físicas, 
cognitivas, emocionais, nomeadamente 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.

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. Dália Pires que completou 97 anos no 
passado dia 30 de outubro; D. Nazaré Seco, que completou 88 
anos no passado dia 10 de outubro.

Serviço de Apoio Domiciliário o Sr. Eurico Dias Matos, que 
completou 77 anos no passado dia 25 de outubro.

ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE AGENDAMENTO/MAR-
CAÇÃO 

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;

Sr. José Serra e Dr.ª Ana Rodrigues com colaboradores 
que renovaram/ iniciaram rel. contratual

Utentes ERPI Emilia Lopes e Alice Serôdio - Dia Mun-
dial da Terceira Idade

Utentes ERPI e CDIA_ Dia Mundial da Terceira Idade

Utente SAD Clara Nunes com Nutt. Ana e Enf. Márcia

Utente SAD José Pascoal com Nutr. Ana e Enf. Márcia

Utente SAD Conceição Nunes com Enf. Márcia e 
Nutr. Ana

Utente CDIA Inocência Ferreira - Apanha da azeitona

Utentes ERPI a CDIA na apanha da azeitona

Utentes ERPI e CDIA na apanha da Azeitona

Utentes ERPI e CDIA na apanha da Azeitona
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- 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 res-

peito pelas normas sanitárias 
em vigor.

Reiteramos que continua-
mos 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 à 
Junta de Freguesia de Vila 
Nova do Ceira e à Empresa 
Rui e Dinora pela oferta das 
castanhas para o tradicional 
Magusto do Dia de S Martinho, 
bem como ao Município de 
Góis pela oferta da caruma e 
à Junta de Freguesia de Góis 
pela cedência do assador.

Bem-haja pelo Vosso Gesto!

Serviços Prestados à Co-
munidade

A Santa Casa da Misericór-
dia 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; Acompanha-
mento Personalizado; entre outros serviços

Caso pretenda um apoio para o seu familiar ou vizinho nas 
áreas acima ou similares, contacte-nos e em conjunto estamos 
disponíveis para ajustar a nossa prestação de serviços às ne-
cessidades de cada idoso, contribuindo para o seu bem-estar.

Sr. José Serra, Dr.ª Fátima Pimentel e Dr.ª Ana Rodri-
gues -Magusto S Martinho

Utente ERPI Helena Ferreira e Enc. Helena Cerdeira-
-Magusto S Martinho

Utentes ERPI_ Magusto S Martinho

Utente ERPI Dália Pires . 97.º Aniversário

Utente ERPI Nazaré Seco - 88.º Aniversário


