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Secretário de Estado do Ambiente visita Lar de Idosos da 
Santa Casa da Misericórdia de Góis

No passado dia 12 de agosto, o Eng.º Carlos Manuel Martins, 
Excelentíssimo Secretário de Estado do Ambiente visitou as 
instalações do Lar da SCM de Góis. Honraram-nos, igualmente, 
com a sua presença a Dr.ª Maria Lurdes de Oliveira Casta-
nheira, na dupla qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Góis e Presidente da Assembleia Geral da SCM de Góis, 
a Dr.ª Ana Maria Carvalho, Técnica Superior de Serviço Social, 
em representação do Centro Distrital da Segurança Social de 
Coimbra, por impossibilidade do Sr. Presidente Eng.º Ramiro 
Miranda estar presente. 

Marcaram também presença nesta visita, os elementos dos Cor-
pos Sociais da Instituição, nomeadamente da Mesa Administrativa 
o Sr. José Serra, Provedor, Arq.º Ricardo Ventura, Vice-Provedor, 
o Sr. Valentim Rosa, Secretário, o Sr. António Lopes, Tesoureiro, 
Sr.ª Almerinda Garcia, 1.ª Vogal, o Sr. Alfredo Simões, 3.º Vogal, 
Felisberto Costa, Dr.ª Maria de Fátima Pimentel, José Pascoal, 
Maria de Lurdes Pascoal, Suplentes. Em representação da As-
sembleia Geral, para além da sua Presidente, associaram-se a 
esta Visita, a Dr.ª Andreia Vidal, Vice-presidente e a Sr. Lucinda 
Rosa, Secretária. Do Conselho Fiscal, estiveram presentes a 
Sr. Maria Emília Vidal, Presidente, o Sr. António Dias Santos, 
Secretário e a Maria Augusta Garcia, Suplente.

Para além das Colaboradoras que se encontravam de Ser-
viço, outras associaram-se à visita do Secretário de Estado do 
Ambiente, assim como, os utentes das várias resposta Sociais, 
ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

A recepção aos convidados ocorreu no Lar de Idosos da SCM 
de Góis, em Vila Nova do Ceira, pelas 11h, onde ocorreu o 
descerrar de uma placa, gesto protagonizado pelo Sr. Provedor, 
Sr. S.E Secretário de Estado do Ambiente, Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Góis, Representante do CDSSC e pela 
utente D. Maria Augusta Garcia (Mariazinha).

Após o descerrar da placa, o Excelentíssimo Secretário de 
Estado cumprimentou os utentes institucionalizados no Lar, e 
em seguida decorreu as habituais intervenções.

No seu discurso, o Sr. Provedor da SCM de Góis, José António 
Vitorino Serra agradeceu a presença de todos e congratulou-se 
particularmente com a visita de Sua Excelência o Sr. Secretário 
de Estado do ambiente, Eng.º Carlos Martins, relembrando a 
sua ligação ao Concelho de Góis, em particular à aldeia do 
Cadafaz, de onde é natural.

A Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na sua qualidade de 
Presidente da AG e a Dr.ª Ana Maria Carvalho usaram da pa-
lavra para agradecer ao Sr. Provedor da SCMG e a todos os 
presentes, assim como, ao S.E Eng.º Carlos Martins. 

O Sr. Secretário de Estado deixou uma mensagem de incen-
tivo e agradecimento a esta Instituição secular com 519 anos, 
deixando ainda uma mensagem afetuosa a todos os dirigentes 
e colaboradores, pela excelência do trabalho realizado, em prol 
da comunidade Goiense, particularmente com os utentes das 
Respostas Sociais.

Por fim, decorreu um beberete para todos os convidados 
presentes, o Sr. Provedor, aproveitou a ocasião e ofereceu ao 
Excelentíssimo Secretário de Estado do ambiente um Azulejo 
com o símbolo da Misericórdia.   

Houve tempo ainda para parabenizar a colaboradora da Insti-
tuição, Clara Pimenta por esta completar 55 anos de idade. 

A recepção ao S.E Secretário de Estado e seu adjunto, Sr. 
Armindo Alves, terminou com uma visita pelas instalações do 
Lar de Idosos da SCM de Góis. 

SCM de Góis na Feira das Tasquinhas 
No período de 12 a 19 de agosto, ocorreu a feira das Tas-

quinhas, inserida nas Festas do Concelho de Góis e na 24ª 
Concentração Internacional de Motos, no Largo do Pombal, em 
Góis. A Santa Casa da Misericórdia de Góis esteve presente 
com uma tasquinha, onde tinha ao dispor vários tipos de pratos, 
destacando-se a chanfana, arroz de feijão com pataniscas, a 
feijoada, a carne de porco à alentejana, a bifana no prato ou 

no pão e caldo verde. Tinha, também, ao dispor umas deliciosas 
filhoses, confeccionadas pelas colaboradoras da Instituição, Graça 
Ferreira e Isabel Brás. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o 
trabalho dos nossos colaboradores, dirigente e amigos da Institui-
ção, em particular às voluntárias, a Sr.ª Fátima Correia, Sr.ª Ana 
Lopes, Sr.ª Graça Silva que estiveram ao serviço na tasquinha, 
assim como, agradece ao Município de Góis, por ter dado a 
oportunidade à SCM de Góis de estar presente na feira, assim 
como, a todos os clientes que visitaram e consumiram.

Importante referir que o esforço de todos os envolvidos se 
repercutiu, indubitavelmente, numa receita adicional, que, nesta 
fase de francas dificuldades financeiras, pôde contribuir para a 
angariação de fundos e consequentemente recondução do lucro 
obtido para a aquisição de uma nova viatura indispensável ao 
normal funcionamento das valências desta Instituição. 

O nosso obrigado a todos!

SCM de Góis em peregrinação ao Divino Senhor da Serra
No passado dia 16 de agosto, a Santa Casa da Misericórdia 

de Semide realizou a tradicional Peregrinação das Misericórdias 
ao Divino Senhor da Serra – Semide.

A nossa Instituição esteve presente a convite do Provedor, Dr. 
João Mourato e foi representada pelo Sr. José Serra, Provedor, 
acompanhado pelo Sr. António Lopes, Tesoureiro e pelo Sr. Alfre-
do Simões, Vogal da Mesa Administrativa. Esta iniciativa contou 
também com a participação de várias Irmandades do distrito, bem 
como utentes da SCM de Semide, autarcas e representantes de 
diversas entidades do Concelho de Miranda do Corvo. 

Durante a manhã realizou-se um cortejo com saída da Escola 
Ferrer Correia até ao Santuário do Divino Senhor, onde o Bispo 
Emérito de Timor, Dom Ximenes Belo, presidiu à celebração 
da Eucaristia. 

Para terminar realizou-se um convívio entre todos os parti-
cipantes. 

Mais uma vez a SCM de Góis esteve presente nesta tra-
dição. 

Celebração da Palavra na SCM de Góis 

No passado dia 22 de agosto, na Capela do Lar de Idosos 
da Santa Casa da Misericórdia de Góis realizou-se a Celebra-
ção da Palavra, presidida pela Sr.ª Maria de Lourdes Pascoal, 
carinhosamente conhecida por Dona Milú. 

Esta é uma das atividades que vai ao encontro dos desejos 
dos utentes e que fazem questão de participar assiduamente. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconhe-
cidamente, a disponibilidade da D. Milú.  

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do CATL 

Secretário de Estado do Ambiente visita Lar de Idosos 
da SCM de Góis

Sr. Provedor, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, 
Sr.ª Presidente da Câmara de Góis, Representante do 
CDSSC e a D. Mariazinha no descerrar de uma placa 
no Lar da Santa Casa

O Sr. Provedor José Serra ofereceu ao S. E Secretário 
de Estado um Azulejo com o símbolo da nossa Insti-
tuição

Grupo de colaboradoras na Tasquinha da SCM de 
Góis

Colaboradoras em serviço na Tasquinha da SCM de 
Góis 

Colaboradores e Sr. José Serra, Provedor em serviço 
na Tasquinha da SCM de Góis 
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da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão

CATL da SCM de Góis no Aquaparque, em Pombal
No passado dia 1 de setembro, o CATL – Centro de Ativida-

des de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
participou em mais uma atividade promovida pelo Município de 
Góis. Desta vez, foram até ao Panorâmico Aquaparque, em 
Pombal.

Esta é sempre uma das atividades mais esperadas pelas 
crianças, uma visita ao parque aquático é sempre um plano 
entusiasmante nos dias de verão. Foi um dia cheio de diversão 
e muita euforia.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece ao Município 
de Góis a excelente oferta a todas as crianças dos Centros de 
Atividades de Tempos Livres do Concelho de Góis. 

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, que pretende dar a conhecer um 

pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, 
Centros de Dia da Cabreira e Vila Nova do Ceira. Quinzenal-
mente, apresentaremos as entrevistas com alguns retalhos da 
vida dos utentes.  

Utente: Estela Maria Henriques Tavares Ferreira
Naturalidade: Lisboa
Idade: 59 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Estou cá há 7 anos”.
“Vim para cá quando a minha tia Preciosa faleceu”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, em todas”.
“Gosto muito de ir aos passeios”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Muito bom, todos me tratam bem e gosto muito de ajudar 
os outros utentes”. 

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Os anos em que vivi em Campolide”.
“Ter vivido com a minha querida tia Preciosa na Carrasqueira 

(Alvares)”. 
“Após a morte da minha tia, ter vindo para este Lar”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Gostava de casar com vestido de noiva, véu e grinalda”. 
“Adorava voltar a Lisboa e visitar a minha terra (Campolide) 

e visitar o estádio de Alvalade”.
“Gostava de assistir a um concerto do Ruizinho de Pena-

cova”. 

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, gostava de ter aqui mais pessoas conhecidas”.

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 setembro de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Sr. 

António Carvalho, residente na Freguesia de Vila Nova do 
Ceira, pela oferta de 12Kg de peras. Agradece, igualmente, ao 
Sr. Alfredo Simões, residente na Freguesia de Góis, pela oferta 
de 13,400Kg. 

Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardando o 
anonimato da pessoa ofertante, residente na Freguesia de Vila 
Nova do Ceira, pela oferta de 2,800Kg de chuchus e 2Kg de 
tomates e a outro anónimo, residente na Alagoa, Freguesia de 
Góis, a oferta de 127 ovos. 

No que concerne a donativos em numerário, registam-se a 
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com 
100€ (cem euros). 

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira quinzena 
do mês de setembro, 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: o Sr. Júlio da Costa 
Garcia, nascido a 12 de agosto de 1928, celebrou 89 anos; A Sr.ª 
Ilda Matos Fernandes, nascida a 29 de agosto de 1931, festejou 
86 anos; A Sr.ª Maria de Lurdes Reis, nascida a 31 de agosto 
de 1929, celebrou 88 anos; O Sr. Ângelo das Neves Simões, 
nascido a 2 de Setembro de 1943, festejou 74 anos.

Visite-nos em: www.scmgois.pt / 
www.facebook.com/scmgois  

Voluntárias da SCM de Góis em serviço nas Tasqui-
nhas 

Sr. Alfredo Simões, Sr. José Serra e Sr. António Lopes 
na Peregrinação ao Divino Senhor da Serra

CATL da SCM de Góis no Aquaparque, em Pombal

Entrevista à Sr.ª Estela Ferreira 

Sr.ª Ilda Fernandes festejou 86 primaveras

Sr.ª Maria de Lurdes Reis celebrou 88 anos, acom-
panhada pelo seu marido, neta e bisneto

Sr. Ângelo Simões festejou 74 anos de idade


