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Santa Casa da Misericórdia de Góis realiza Assembleia 
Geral

Decorreu no passado dia 30 de novembro, a Assembleia 
Geral da Santa Casa da Misericórdia de Góis, com o objetivo 
da aprovação do Plano de Atividades e Orçamento previsional 
para o ano 2023.

Perante os Irmãos presentes, a Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis, na pessoa do seu Provedor, 
Senhor José Serra apresentou aos irmãos as atividades que 
a nossa Instituição se propõe a executar no próximo ano, no 
âmbito das Respostas Sociais Estrutura Residencial de Pessoas 
Idosas, do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Dia, 
bem como outras atividades que vão além da prossecução 
dos objetivos das respostas sociais protocoladas, destacando 
a reparação do Relógio da Capela da Misericórdia em Góis, 
com o possível apoio da Junta de Freguesia de Góis. O Se-
nhor Provedor, fez igualmente referência ao Restauro Parcial 
do Retábulo (Altar e Arte Sacra) e Púlpito da Capela do Divino 
Mártir de S. Sebastião, em Góis através de candidatura já 
apresentada, com o apoio do Município de Góis ao PDR 2020, 
“Aviso - Renovação de Aldeias”. 

O Senhor José Serra, salientou igualmente as atividades a 
que a Mesa Administrativa se propõe a realizar, nunca esque-
cendo que a Santa Casa da Misericórdia de Góis tem vindo 
a manter ativas as suas potencialidades enquanto Instituição 
Particular de Solidariedade Social, visando sempre a melhoria 
e o aperfeiçoamento de todos os seus Serviços / Respostas, 
tendo sempre por base os princípios da Solidariedade e da 
Fraternidade, de forma a fomentar o Espírito da Cidadania, 
da Participação e do Humanismo. Mais referiu que o caminho 
a seguir será o de apostar, fortemente, na prossecução dos 
serviços aos Utentes da Instituição, enfrentando diariamente as 
dificuldades que se têm vindo a sentir, decorrentes da recente 
Pandemia e acrescidas agora pelo efeito cascata em termos de 
despesas/custos que se têm verificado, em muito, inflacionados, 
consequência do conflito com a Invasão da Rússia, à Ucrânia. 
O Senhor Provedor José Serra informou ainda os presentes 
que, associando a todo este período de inflação, os parcos 
apoios financeiros concedidos em particular pelo Governo da 
República e Autarquias Locais, no decorrer do ano de 2022, 
e o consequente avolumar de despesa, cria aos elementos da 
Mesa Administrativa um grande sentimento de preocupação face 
ao futuro da Instituição.

Relativamente ao investimento previsto para o ano 2023, 
prevê-se que seja superior a 870.000.00€, facto inequívoco do 
importante papel que a Santa Casa da Misericórdia de Góis 
assume enquanto potenciadora economia local, quer através 
da consolidação do emprego a meia centena de pessoas, quer 
através da aquisição de bens e serviços na sua grande maioria 
ao comércio local.

Misericórdia de Góis integra Nutricionista e renova relação 
contratual com Ajudante de Lar e Centro de Dia

A Santa Casa da Misericórdia de Góis promoveu a integração, 
através da Medida de Emprego Estágio ATIVAR.pt, da Dr.ª Ana 
Beatriz Henriques Ferreira, Nutricionista que tinha desenvolvido 
Estágio â Ordem dos Nutricionistas na nossa Instituição.

Esta integração visa a manutenção do trabalho desenvolvido 
ao nível do apoio aos Serviços de Cozinha, do cumprimento 
das normas decorrentes do Sistema de HACCP e na promoção, 
junto dos nossos utentes das diversas Respostas Sociais, de 
hábitos alimentares saudáveis, nomeadamente a otimização do 
estado nutricional dos utentes, no que concerne à prevenção 
e tratamento de doença através de terapêuticas nutricionais 
individualizadas e efetuando a monotorização recorrente de 
todas as situações.

A Dr.ª Ana Beatriz integra igualmente a Equipa que mensal-
mente efetua as visitas domiciliárias aos utentes da Resposta 
Serviço de Apoio Domiciliário, prestando um apoio individualizado 
face às suas necessidades e problemáticas apresentadas.

Foi igualmente renovada a relação contratual com a colabora-
dora Sandra Maria Ferreira Barata, Ajudante de Lar e Centro de 
Dia, residente na Freguesia de Vila Nova do Ceira; mantendo 
desta forma a preocupação em reforçar as equipas de cola-
boradoras que prestam apoio aos idosos e consequentemente 
reforçar a qualidade dos nossos serviços.

Ocupação Saudável dos Tempos Livres dos nossos idosos
Desde sempre que a Santa Casa da Misericórdia de Góis 

considera a ocupação saudável dos tempos livres dos nossos 
idosos como potenciadora da saúde, do seu conforto e bem-estar.

Ao longo desta quinzena foram dinamizadas diversas ativi-
dades com os nossos idosos da ERPI e do Centro de Dia, 
destacando-se a montagem de um vídeo de apoio à nossa 
Seleção de Futebol, que esteve presente no Mundial do Catar 
2022, e que pode ser visto na nossa página do Facebook. 
Tendo sido criada uma “fã zone” nas nossas instalações para 
que os nossos utentes pudessem assistir aos jogos da nossa 
seleção. Paralelamente, os nossos idosos empenharam-se de 
forma ativa na elaboração dos enfeites de Natal, contribuindo 
para a decoração do nosso Lar, reforçando a beleza do Espirito 
de Natal, participaram em atividades diversas como o Atelier 
Digital, as Sessões de Loto, a Classe de Movimento, Reza do 
Terço, entre outras.

Decorreram igualmente duas atividades promovidas pelo Muni-
cípio de Góis, nomeadamente as sessões semanais de ginástica 
e uma atividade promovida pela Biblioteca Municipal António 
Francisco Barata, a “Ecos do Passado…à conversa com…”, 
onde foram criados grupos de idosos e elaborados puzzles.

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. Maria Celeste Morais que completou 76 

anos no passado dia 30 de novembro e a D. Maria Teresa 
Queiroz que completou 79 anos no passado dia 4 de dezembro.

Serviço de Apoio Domiciliário a D. Maria Cidália Fernandes, 
que completou 86 anos no passado dia 30 de novembro.

Donativos
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia agradece 

de forma reconhecida ao Sr. José Francisco Ferreira, residente 
em Vila Nova do Ceira, a oferta de 34 kg de Xuxo.

Bem Haja pelo seu gesto!

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;
- 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 video-

chamadas 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).

Serviços Prestados à Comunidade

Mesa da Assembleia Geral e Senhor Provedor da 
SCMGóis

Assembleia Geral da SCMGóis

Sr. José Serra, Dr.ª Ana Ferreira e Dr.ª Ana Rodrigues 
_Integração da Nutricionista

Idosos ERPI a assistir Mundial de Futebol com Sr. 
Provedor

“Fã zone” Idosos - Mundial de Futebol Utentes ERPI e CDia - Atelier Digital

Utente ERPI Maximino Agostinho - Fisioterapia

Utentes ERPI e CDIA na elaboração enfeites de Natal

Utentes ERPI - Classe de Movimento
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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; 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.

A Mesa Administrativa

Utentes CDIA _ Jogo do Loto Utentes ERPI Emília Lopes e Alice Serôdio . Classe de 
Movimento

Técnicas Biblioteca com Sr. Provedor_ Atividade 
Puzzles

Utentes ERPI Dionilde Moreira, Leopoldina Silva e 
Mário Costa - Atividade Puzzles

Utentes ERPI - Ginástica Semanal 79.º Aniversário Utente ERPI Maria Teresa Queiroz


