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Grupo Instrumental Sénior da Câmara Municipal de Arraiolos

Visita a Santa Casa da Misericórdia de Góis

N

o passado dia 25
de maio, a Santa
Casa da Misericórdia de
Góis recebeu, para uma
atuação de excelência,
o Grupo Instrumental
Sénior da Câmara Municipal de Arraiolos, que
se fez acompanhar do Sr.
José Rosalino, Vereador
da Cultura e Ação Social
daquele Município.
O Sr. José Serra, Provedor, juntamente, com
outros elementos dos
Corpos Sociais da SCM
de Góis, deram a conhecer aos convidados a
magnífica Vila de Góis
com especial enfoque
nos seus monumentos
de interesse histórico e
cultural nomeadamente
o Largo do Pombal, a
Capela da Misericórdia,
a Capela de S. Sebastião, a Ponte Manuelina,
a Ermida do Castelo,
Salão Nobre dos Paços
do Concelho, o Parque
do Cerejal e a Casa da

Cultura de Góis.
Já no lar de Idosos da
SCM de Góis, decorreu
um almoço convívio entre
os visitantes e os utentes da Instituição, onde
marcou presente também
a Dr.ª Maria de Lurdes
Castanheira, Presidente
do Município de Góis.
Usaram da palavra o
Sr. José Serra, Provedor
desta Instituição, que
agradeceu a presença
de todos, dirigindo um
agradecimento especial,
ao Sr. José Rosalino,
Vereador da Cultura do

Município de Arraiolos
e a todo o Grupo Instrumental Sénior da Câmara
Municipal de Arraiolos,
na pessoa da D. Quina
Gonçalves, endereçando
uma palavra de apreço
e agradecimento à Dr.ª
Sílvia Pinto, Presidente
da Câmara Municipal
de Arraiolos, pela cedência do transporte, e a
todos quantos, direta ou
indiretamente, tornaram
possível este convívio.
Usaram igualmente da
palavra a Dr.ª Maria de
Lurdes Castanheira, na

sua dupla qualidade de
Presidente do Município
de Góis e Presidente
da Assembleia Geral da
SCM de Góis, que enalteceu a excelência do
convívio. Por último, o
Sr. José Rosalino, Vereador da Cultura do
Município de Arraiolos,
cumprimentou todos os
presentes e manifestando
um enorme gosto, estar
em Góis com o Grupo
Instrumental Sénior, onde
tiveram a oportunidade
de mostrar a Cultura
Alentejana aos utentes da

SCM de Góis e deixando
o convite para que em
breve a SCM de Góis e

os seus utentes possam
visitar esta Vila Alentejana.
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Notícias da
Santa Casa da
Misericórdia de Góis
Atuação do Grupo Instrumental Sénior da Câmara Municipal
de Arraiolos na SCM de Góis
No passado dia 25 de maio, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis recebeu para uma atuação de excelência o Grupo Instrumental
Sénior da Câmara Municipal de Arraiolos, que se fez acompanhar
do Sr. José Rosalino, Vereador da Cultura e Ação Social daquele
Município.
O Sr. José Serra, Provedor, juntamente, com outros elementos
dos Corpos Sociais da SCM de Góis, receberam o grupo, no Largo
do Pombal, junto a um dos ex-líbris de Góis, Capela da Misericórdia (edifício do séc. XIV). Tiveram ainda, oportunidade, de visita
alguns pontos de interesse na sede do Concelho, nomeadamente,
a Capela de S. Sebastião, de forma hexagonal, construída no séc.
XVIII, património, também, desta Instituição e considerada imóvel de
interesse público, bem como, toda a comitiva teve oportunidade, de
passar sob o Rio Ceira, na Ponte Manuelina. A visita continuou, pela
passagem, pela Ermida do Castelo, onde tiveram a possibilidade de
visualizar a Vila de Góis, numa perspetiva panorâmica. Prosseguiu,
desta vez, a visita ao edifício Paços do Concelho, nomeadamente,
ao Salão Nobre, onde puderam apreciar o teto, construído em madeira de castanho, apainelado, com grande profusão de molduras
bem trabalhadas, apresentando pinturas fantasiosas e mitológicas. A
Visita da comitiva de Arraiolos concluiu com uma breve passagem
pela Casa da Cultural e Parque de lazer do Cerejal.
Após a referida visita turística, o Grupo de Arraiolos dirigiu-se
para o Lar de Idosos da SCM de Góis, em Vila Nova do Ceira,
onde foi servido pelas colaboradoras da Instituição, o almoço com
o prato típico da gastronomia local, a tradicional Chafana.
Este convívio traduziu-se num momento muito agradável, sendo
que após o almoço, o Sr. José Serra, Provedor desta Instituição,
agradeceu a presença de todos, dirigindo um agradecimento especial, ao Sr. José Rosalino, Vereador da Cultura do Município
de Arraiolos e a todo o Grupo Instrumental Sénior da Câmara
Municipal de Arraiolos, na pessoa da Sr.ª Quina Gonçalves, e,
ainda, uma palavra de apreço à Sr.ª Dr.ª Sílvia Pinto, Presidente
da Câmara Municipal de Arraiolos, pela cedência do transporte e
a todos, em geral, que tornaram possível este convívio. Usaram
igualmente da palavra a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na sua
dupla qualidade de Presidente do Município de Góis e Presidente
da Assembleia Geral da SCM de Góis, que enalteceu a excelência
do convívio. Por último, o Sr. José Rosalino, Vereador da Cultura
e Ação Social do Município de Arraiolos, cumprimentou todos os
presentes e manifestando um enorme gosto, estar em Góis com o
Grupo Instrumental Sénior, onde tiveram a oportunidade de mostrar
a Cultura Alentejana aos utentes da SCM de Góis e deixando o
convite para que em breve a SCM de Góis e os seus utentes
possam visitar a Vila de Arraiolos.
Este Convívio estendeu-se pela tarde dentro, onde o Grupo
Instrumental Sénior da Câmara Municipal de Arraiolos dinamizou
um momento musical com Cantares Alentejanos (Património da
Humanidade) e música Tradicional. Este foi um espetáculo musical
muito apreciado pelos utentes da SCM de Góis. Esta iniciativa da
SCM de Góis culminou com um lanche convívio.
A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por continuar a fomentar parcerias e neste caso especifico, fortalecer laços
entre o Município de Góis e o Município de Arraiolos.
Passeio da Instituição a Lamego e Peso da Régua
No passado dia 31 de maio, a Santa Casa da Misericórdia de
Góis organizou o seu tradicional passeio. Este ano o destino foi
a cidade de Lamego e Peso da Régua e contou com a participação de 32 pessoas, entres Utentes, Colaboradores e Dirigentes
da nossa Instituição. A concentração foi pela 8horas, depois de
devidamente acomodados iniciou-se a viagem à belíssima cidade
de Lamego. A curta paragem na estação de serviço da Aguieira
serviu para tomarem um café.
Prosseguiram a viagem em direção a Lamego, após a chegada
tiveram a oportunidade de visitar um dos ex-líbris desta cidade,
o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (séc.XVIII) – No
topo do monte de Santo Estêvão, o santuário é atualmente parte
integrante do panorama da cidade à qual está unido por um escadório cenográfico. Podemos apreciar o templo com traços do estilo
barroco e rococó, já no seu interior vimos no altar-mor a Imagem
da Nossa Senhora dos Remédios, esculpida em madeira e junto
dela, três vitrais com as imagens de Nossa Senhora da Conceição,
do Sagrado Coração de Jesus e da Anunciação.
O Parque de merendas do Santuário foi o local escolhido para
o almoço. Os Idosos, Colaboradores e Dirigentes participantes
deste passeio tiveram o privilégio de saborear a sua refeição ao
ar livre. Após o almoço, os que quiseram e conseguiam tiveram
a oportunidade de descer o longo escadório de 686 degraus do
Santuário. Durante o percurso encontrámos diversos patamares,
onde nos deparamos com diversas obras de arte, esculturas com
variados motivos, fontes, obeliscos, painéis de azulejos.
A viagem continuou, desta vez rumo à Zona Ribeirinha do Peso
da Régua, os participantes deste nosso passeio, puderam usufruir
da bela passagem do Rio Douro, assim como, apreciar de um
cálice o saboroso Vinho do Porto. De regresso a Góis, o passeio
culminou com um lanche, a viagem de regresso decorreu com
muita animação, cantigas e anedotas à mistura.
À chegada a Vila Nova do Ceira era manifesto a alegria dos
participantes por terem integrado este passeio, pois decorreu de
forma serena e com muita boa disposição.
A Mesa Administrativa agradece reconhecidamente ao Município
de Góis, na pessoa da sua Presidente, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira pela cedência da viatura e do motorista para a realização
deste Passeio promovido pela SCM de Góis.
XII Congresso Nacional das Misericórdias
Nos passados dias 2, 3 e 4 de junho, decorreu o XII Congresso Nacional das Misericórdias. A Santa Casa da Misericórdia de
Góis esteve representada pelo Sr. José Serra, Provedor e pelo Sr.
Valentim Rosa, Secretário da Mesa Administrativa.

Grupo Instrumental Sénior da Câmara Municipal de
Arraiolos no edifício Paços do Concelho

Sr. José Serra, Provedor, Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis
e o Sr. José Rosalino, Vereador da Cultura e Ação Social
do Município de Arraiolos, no convívio entre o Grupo
da Câmara Municipal de Arraiolos e a SCM de Góis

Sr. José Serra, Provedor, no uso da palavra durante
a atuação do Grupo Instrumental Sénior da Câmara
Municipal de Arraiolos

Utentes, Colaboradores e Dirigentes da SCM de Góis,
animados durante o espetáculo musical dinamizado pelo
Grupo Instrumental da Câmara Municipal de Arraiolos

Passeio da Instituição a Lamego e Peso da Régua

SCM de Góis representada no XII Congresso Nacional
das Misericórdias

Utentes da SCM de Góis na visita à Exposição “1ª
VarzeArtes - Pinceladas da Terra”

Sr. Armando Barata, recordando a casa onde nasceu
e cresceu em Vila Nova do Ceira

Este Congresso decorreu no Fundão e teve como tema “Misericórdias: Marca de Solidariedade”. Diversas personalidades marcaram presença, nomeadamente, o Sr. Presidente da República,
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.
Este encontro teve como principal debate o tema sobre Envelhecimento. As Misericórdias concluíram que o “problema do envelhecimento deve ser visto de forma integrada”. Além de aumentar
a capacidade de apoio ao idoso, interessa prevenir a fragilidade
através de um envelhecimento ativo mas também assegurar serviços
de qualidade e especializados em função das necessidades que a
evolução da vida acarreta.
Neste XII Congresso, houve ainda tempo para momentos de
confraternização e lazer entre todas as Misericórdias presentes.

a Exposição de Pintura e Escultura, designada por 1ª VarzeArtes
– Pinceladas da Terra. Esta Exposição foi promovida pela Cooperativa Social e Agroflorestal de Vila Nova do Ceira e organizada
por Paulo Santos, Liliana Conceição e Armando Pedro.
Os nossos utentes tiveram a oportunidade de apreciar os diversos
quadros elaboradas por artistas plásticos nascidos ou ligados ao
concelho de Góis. Os nossos utentes tiveram uma manhã diferente
e puderam desfrutar da beleza e da arte desta exposição. O Sr.
Armando Barata, nosso utente, teve uma agradável surpresa, pois
um dos quadros expostos, estava representada a casa onde nasceu
e cresceu. Ao longo da exposição foram vários os comentários
apreciativos de quanto estava criativa e bonita a Exposição.
Esta exposição esteve integrada num projeto de realização de
eventos que a Cooperativa Social e Agroflorestal de VNC está a
lançar, com o objetivo de potenciar a criação de novos hábitos
culturais a toda a população e de divulgar os artistas da terra
através da exposição das suas obras.

Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “1ª VarzeArtes
– Pinceladas da Terra”
No passado dia 2 de junho, alguns utentes do Lar e Centro de
Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis, deslocaram-se ao
Espaço Multiusos – Capela, em Vila Nova do Ceira, para visitar

CATL – Férias Ativas de verão
O Centro de Atividades de Tempos Livres/Férias de verão,
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Inicio do CATL - Férias Ativas de verão

Sr.ª Maria Rita Rodrigues celebrou 86 primaveras
promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Góis, entrou em
funcionamento no passado dia 13 de junho e irá decorrer até
meados de setembro.
Durante este período de férias, as crianças do CATL, vão puder
usufruir de várias atividades, quer desenvolvidas diariamente pela
Instituição, quer promovidas pelo Município de Góis, no âmbito
da Calendarização das Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF).
Todas as atividades de caráter lúdico e pedagógico, desenvolvidas pela nossa Instituição e pelo Município de Góis, tem como,
principal objetivo proporcionar às crianças umas divertidas e animadas férias de verão.
Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos
quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em bens
alimentares e/ou em bens materiais, durante a primeira quinzena
de junho de 2016.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, a uma pessoa anónima a oferta
de 56 ovos, residente na freguesia de Góis e a outra pessoa que
também pediu o anonimato a oferta de 50 Kg de batatas e 2
abacaxis, residente da Lousã.
No que concerne a donativos em numerário, registam-se a
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com
100 € (cem euros), para as obras da Capela do Lar de Idosos
de Vila Nova do Ceira.
O Nosso Bem-haja a todos pelas generosas ofertas.
Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena
do mês de junho, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social
e familiar.
Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Serviço
de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Maria Rita
Rodrigues, nascida a 12 de junho de 1930, festejou 86 anos de
idade.
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