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“Misericórdia em movimento com as Instituições Parceiras” 
Visita do Sr. Padre Ramiro Moreira ao Lar de Idosos da 

SCM de Góis
Prosseguindo na sua intenção de reforçar o relacionamento 

com as Instituições Parceiras, a nossa Instituição promoveu, no 
passado dia 3 de novembro, mais um encontro Interinstitucional, 
no Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira, 
desta feita com o Sr. Padre Ramiro Moreira, Presidente e o Sr. 
Augusto Henrique Graça, Tesoureiro do Centro Paroquial de 
Solidariedade Social da Freguesia de Alvares.

Foram recebidos pelo Sr. José Serra, Provedor e Dr.ª Ana Ro-
drigues, na dupla qualidade de Vice-Provedora e Diretora Técnica.

Durante este Encontro ocorreu uma pequena reunião de tra-
balho, durante a qual foram trocadas importantes impressões 
entre as duas Entidades.

Para o Provedor, Sr. José Serra “foi uma visita de trabalho 
muito proveitosa para a SCM de Góis”, e afirma sentir-se muito 
honrado, agradecendo a presença do Sr. Padre, Ramiro Moreira, 
e expressando o seu regozijo pela realização deste encontro. 

O Senhor Provedor José Serra, aproveitou igualmente a visita 
para felicitar o Rev. Padre Ramiro Moreira, pelo facto de ter sido 
agraciado com a Medalha de Mérito do Concelho, pelo Município 
de Góis, no passado dia 13 de agosto. 

Santa Casa promove inclusão profissional de casal de 
ucranianos

A Santa Casa da Misericórdia de Góis, integrou recentemente 
um casal oriundo da Ucrania, deslocados de guerra, encontrando-
-se ambos a prestar serviço na nossa ERPI.

Esta integração profissional, através das medidas de incentivo 
e apoio ao emprego vigentes, pretende não só a sua integra-
ção profissional e consequente autonomização financeira, mas 
sobretudo a promoção do exercício de uma cidadania verda-
deiramente ativa, contribuindo para o reforço da sua inclusão 
no nosso Concelho.

Recorde-se que na sequência da invasão Russa à Ucrânia 
milhares de pessoas foram forçadas a abandonar o seu País, 
tendo o Concelho de Góis acolhido um grupo de Ucranianos, 
em março de 2022, os quais, fruto da parceria com o Município 
de Góis, foram alojados no antigo Hospital Rosa Maria, em 
Góis. Assumindo mais uma vez a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis um papel de charneira ao nível do apoio a populações 
deslocadas de guerra.

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes 
Consagrado pela Organização Mundial da Saúde (ONU)  e 

pela Federação Internacional da Diabetes (IDF) em 1991 com 
o objetivo de reforçar a consciencialização global nas diabetes 
mellitus, a Santa Casa da Misericórdia de Góis assinalou mais 
uma vez, no passado dia 14 de novembro, o Dia Mundial da 
Diabetes.

A diabetes mellitus é uma doença metabólica crónica que afeta 
cerca de 13% da população Portuguesa, sendo mais comum 
entre os 20 e os 79 anos.

Foram dinamizadas pela nossa Nutricionista um conjunto de 
ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis à condi-
ção de diabétic@ com os nossos utentes da ERPI e do CDIA.

Paralelamente, foi realizada uma pequena exposição com 
variados tipos de alimentos e a respetiva quantidade de açúcar, 
por 100g de alimento. A exposição permaneceu no hall do nosso 
lar para consulta de todos os utentes, colaboradoras e visitas.

Celebração da Eucaristia Mensal no Lar
No passado dia 17 de novembro decorreu nas nossas ins-

talações da ERPI/Lar a celebração mensal da Eucaristia pelo 
Rev. Padre Manuel Martins.

Esta celebração eucarística dirigida aos utentes da ERPI e 
do Centro de Dia, que tem vindo a ocorrer todos os meses, a 
par da celebração semanal do terço pela nossa utente Maria de 
Lurdes Pascoal e pala nossa Animadora, assume cada vez mais 
um momento de reforço da fé dos nossos idosos, permitindo a 
muitos deles retomar os seus hábitos religiosos.

Rastreio Visual aos Utentes RS Centro de Dia
A Santa Casa da Misericórdia de Góis em parceria com a 

Ergovisão realizou no passado dia 23 de novembro aos utentes 
da RS Centro de Dia, um rastreio visual.

Esta iniciativa, gratuita para todos os idosos, teve como objetivo 
a promoção da saúde visual dos nossos idosos e a despista-
gem de potenciais problemas, para, em caso de necessidade, 
encaminhamento para os serviços de saúde.

Irá igualmente ocorrer uma iniciativa desta natureza dirigida 
aos utentes da ERPI, estando prevista a sua realização para a 
primeira quinzena de dezembro.

Este rastreio está igualmente acessível, de forma gratuita, a 
todos os colaboradores que pretenderem avaliar a sua saúde 
visual

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece à Empresa 

Geraldes Peixe pela oferta de 4.5kg de carapau e 6,5kg de 
sardinhas, bem como à D. Teresa Rodrigues de Vila Nova do 
Ceira, pela oferta de 1 saco de limonete e à D. Maria do Carmo 
Conceição, dos Picarotos pela oferta de 1 saco de salsa.

Bem-haja pelo Vosso 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. Piedade Ferreira que completou 92 anos 
no passado dia 14 de novembro; Sr. José Figueiredo Fernandes, 
que completou 83 anos no passado dia 25 de novembro.

Serviço de Apoio Domiciliário a D. Maria do Carmo Concei-
ção, que completou 98 anos no passado dia 22 de novembro.

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 en-
viando mensagem privada para a nossa Página de Facebook).

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; entre outros serviços

Caso pretenda um apoio para o seu familiar ou vizinho nas 

Sr. Henrique Graça, Dr.ª Ana Rodrigues, Padre Ramiro 
Moreira Sr. José Serra - Visita ao Lar

Sr. José Serra, Padre Ramiro Moreira e Sr. Henrique 
Graça - Visita ao Lar - Sala de Fisioterapia

Casal de deslocados da Ucrânia com Sr. José Serra e 
Dr.ª Ana Rodrigues

Utentes ERPI  com Nutricionista_ Dia Mundial da 
Diabetes

Utentes CDIA com Nutricionista_ Dia Mundial da 
Diabetes

Dia Mundial da Diabetes _Exposição

Celebração Eucaristia no Lar

Celebração Eucaristia no Lar
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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

Utente CDIA Inocência 
Ferreira _Rastreio Visual

Utente CDIA Jaime Car-
neiro_ Rastreio Visual

92.º Aniversário Utente ERPI Piedade Ferreira 83.º Aniversário Utente ERPI José Figueiredo Fernandes


