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Santa Casa congratula-se pelo culminar do processo 
de formação Académica da Nutricionista Ana Ferreira

A Santa Casa da Misericórdia de Góis congratula-se 
pelo términus do processo de formação e consequente 
inscrição na Ordem dos Nutricionistas da Dr.ª Ana Beatriz 
Ferreira, que se encontra a desenvolver o seu trabalho 
na nossa Instituição.

A Dr.ª Ana Ferreira havia solicitado à Santa Casa da 
Misericórdia de Góis a possibilidade de poder desenvolver 
a titulo gracioso o seu Estágio à Ordem pelo período de 
seis meses e sem o qual não poderia concretizar o seu 
processo formativo que terminaria com a apresentação e 
defesa de Relatório de Estágio e consequente inscrição 
na Ordem dos Nutricionistas.

Tendo consciência do importante contributo que uma 
Nutricionista implementa ao nível da promoção de uma 
alimentação saudável aos seus utentes, a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis acedeu ao pedido, integrou-a na sua 
Equipa Multidisciplinar, permitindo-lhe o desenvolvimento 
do seu trabalho técnico e promovendo as adequações 
por si sugeridas.

Todo este processo encerrou no passado dia 11 de 
janeiro, data em que a Dr.ª Ana Beatriz foi junto da Or-
dem dos Nutricionistas defender a sua tese e viu o seu 
trabalho reconhecido e valorizado, tendo obtido a nota 
“Aprovado com Distinção”, situação que muito nos orgulha.

Nesta data, a Dr.ª Ana Beatriz continua a desenvolver 
o seu trabalho na Santa Casa através da integração na 
medida Estagio ATIVAR, continuando de forma empenhada 
a pugnar pela alimentação saudável dos nossos utentes.

Dia Internacional do Riso, um dia ainda mais feliz
No passado dia 18 de janeiro, assinalamos com os 

nossos utentes da ERPI e do Centro de Dia o Dia inter-
nacional do Riso.

Em todas as idades, mas sobretudo nos mais idosos rir 
é uma das ferramentas mais importantes no combate às 
maleitas que a idade nos vai presenteando. Rir é impor-
tante para a saúde mental, ao libertar a serotonina e a 
endorfina, substâncias que criam nos idosos a sensação 
de bem-estar, prazer e alegria, diminuindo o risco de 
doenças como a depressão e a ansiedade. Sorrir dimi-
nui a intensidade de emoções negativas como a tristeza 
e relaxa o corpo inteiro. Alivia a tensão e mantém os 
músculos relaxados.

E para que todos pudessem sorrir, a Equipa de Animação 
proporcionou aos nossos utentes a visualização do filme 
de comédia “7 Pecados Rurais”, foi uma manhã de muitas 
gargalhadas onde não faltaram as tradicionais pipocas.

Misericórdia de Góis assinala Dia da Escrita à Mão
No passado dia 23 de janeiro, a Equipa de Animação, 

assinalou o Dia da Escrita à Mão, efeméride que pretende 
celebrar a palavra escrita, uma invenção com 3500 anos.

Num período em que a escrita à mão perdeu o valor 
de outrora, fruto da chegada de outros meios de comu-
nicação e registo, telefónicos e informáticos, o assinalar 
deste dia foi para todos importante, não só porque para 
a grande maioria dos nossos utentes a escrita à mão foi 
a que sempre utilizaram, mas também porque escrever à 
mão e estimular o treino da caligrafia, que acontece em 
regra semanalmente, estimula também outras aptidões, 
seja a coordenação motora fina, o processamento visuo-
-espacial, sendo o método ideal de promover o “guardar” 
de informação no cérebro, mantendo-o desta forma ativo.

Santa Casa dinamiza visita de Equipa Multidisciplinar 
aos seus utentes de SAD

Mais uma vez a Equipa de Enfermagem da Santa Casa, 
desta vez conjunto com a Psicóloga Clínica e com a 
Nutricionista da Instituição, 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. A presença também da Psicóloga Clinica e da 
Nutricionista, visam reforçar a tipologia do apoio prestado 
aos utentes desta reposta social, mas igualmente ava-
liar e apoiá-los nas suas áreas de intervenção, dado o 
papel que estas assumem na promoção da saúde e na 
prevenção da doença.

Celebração da Eucaristia e Ocupação Saudável dos 
Tempos Livres dos nossos Utentes

Decorreu no passado dia 27 de janeiro, a Celebração 
da Eucaristia Mensal pelo Rev.º Manuel Martins, na qual 
estiveram presente os utentes da ERPI e do Centro de Dia, 
associando-se igualmente à mesma a Mesa Administrativa.

Com vista a promover uma ocupação saudável dos 
tempos livres dos nossos utentes, a Equipa de Animação 
promove sistematicamente diversas atividades que permi-
tam em simultâneo 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 Cogniti-
va, Atelier de Alfabetização, Atelier de Beleza, Atelier de 
Culinária e Atelier de Expressão-Plástica. Estas atividades 
visam 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. Adelaide Sousa, que completou 85 
anos no passado dia 18 de janeiro; a D. Celina Figueiredo, 
que completou 94 anos no passado dia 24 de janeiro. 

Centro de Dia a D. Inocência Ferreira, que completou 
77 anos no passado dia 18 de janeiro.

Donativos

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 
agradece de forma reconhecida à D. Maria do Carmo 
Conceição, residente em Picarotos, Vila Nova do Ceira 
a oferta de tangerinas.

Bem-haja pelo Seu gesto!

 PROCESSO DE AGENDAMENTO/MARCAÇÃO DE 
VISITAS UTENTES ERPI

Utentes ERPI e CDIA_ Dia Internacional do Riso Utentes da ERPI e do CDIA -Dia Internacional do Riso

Utente ERPI  e Centro de Dia - Dia da Escrita à Mão
Utente ERPI - M. Augusta Garcia - Dia da Escrita á Mão

Utente ERPI - Leopoldina Silva - Dia da Escrita á Mão

Utentes ERPI e CDIA_ Atelier da Memória

Utentes SAD com Enfermeira e Nutricionista na Visita 
Equipa Multidisciplinar

Utente SAD com Psicóloga Clinica  na Visita Equipa 
Multidisciplinar

Utente ERPI Maria Barata _ Atelier da Memória
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Com o objetivo de agilizar o processo de marcação/
agendamento de visitas aos utentes ERPI, 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 
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).

A mesa administrativa

Utentes ERPI na Aula de Ginástica

Utentes da ERPI e do CDIA participam na  Eucaristia

94.º Aniv. Utente Celina Figueiredo

77.º Aniv. Utente Inocência Ferreira e 85.º Aniv. Utente  
Adelaide Sousa

Utentes ERPI e CDIA na Aula de Ginástica Rev, Padre Manuel Martins na celebração da Euca-
ristia no Lar


