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Arraial de São Pedro no Lar de Idosos da SCM de Góis
No passado dia 28 de junho, a Santa Casa da Misericórdia 

de Góis organizou um Arraial de S. Pedro, no Lar de idosos, 
em Vila Nova do Ceira. 

A maioria dos utentes de Lar, Centro de Dia e SAD, bem 
como, as crianças do CATL – Centro de Atividades de Tempos 
Livres, colaboradoras, dirigentes da nossa Instituição e convidados 
presenciaram e usufruíram desta iniciativa. 

Neste Arraial esteve bem patente o espírito dos Santos Po-
pulares, desde a música popular portuguesa, passando pelas 
fitas, os balões, os manjericos (elaborados pelas crianças do 
nosso CATL), as quadras alusivas à época até às tradicionais 
iguarias gastronómicas: a sardinha assada na brasa, broa e 
caldo verde. 

Foi com espírito festivo, que se celebrou o Santo Popular, 
São Pedro (orago da Freguesia de Vila Nova do Ceira), num 
ambiente animado e fortemente marcado pelo intenso cheiro da 
sardinha, decorreu mais um saudável e fortalecedor convívio 
que resultou, decididamente, no entusiasmo e alegria dos que 
se associaram a nós nesta iniciativa.  

O Sr. José Serra, Provedor da nossa Instituição, aproveitou o 
momento para agradecer à Junta de Freguesia de Vila Nova do 
Ceira, a oferta de 2 caixas de sardinhas, assim como, ao super-
mercado Rui & Dinora a oferta de bens alimentares necessários 
à confeção da refeição deste agradável convívio. 

Grupo de Animação no Lar de Idosos da SCM de Góis
No âmbito da semana cultural, promovida pela Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira, no passado dia 27 de junho 
um grupo de animação, constituído pelos Senhores Castro e 
Salgueiro, atuou no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, em Vila Nova do Ceira. Uma tarde bem animada no 
nosso Lar, além da música estes artistas ainda proporcionaram 
vários momentos de riso com as suas piadas e brincadeiras. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece, reconhe-
cidamente, ao Grupo de Animação e à Junta de Freguesia de 
Vila Nova do Ceira. 

SCM de Góis na VI Feira de Produtos Tradicionais 
No fim de semana de 30 de junho e 1 de julho, a Santa 

Casa da Misericórdia de Góis participou na VI Feira de Produtos 
Tradicionais, na Quinta da Costeira, em Vila Nova do Ceira. Este 
certame foi promovido pela Cooperativa Social e Agro-Florestal 
de Vila Nova do Ceira, a nossa Instituição teve um posto de 
vendas de umas deliciosas filhós. 

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o 
trabalho das nossas colaboradoras que confecionaram as filhós 
e à colaboradora que esteve no posto de venda, agradece, 
igualmente, à Cooperativa Social e Agro-Florestal de VN do 
Ceira pelo convite, assim como, a todos os clientes que visita-
ram e consumiram.

O Nosso Obrigada!

Utentes da SCM de Góis no Atelier de construção de 
Cataventos

No passado dia 3 de julho, alguns dos utentes de Lar e Centro 
de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis, participaram num 
atelier de construção de Cataventos, promovido pela Biblioteca 
Municipal de Góis. Cada utente teve a oportunidade de construir 
o seu próprio catavento com a ajuda da Sr.ª Carla Simão, esta 
foi uma iniciativa que requereu a criatividade e originalidade 
dos nossos utentes.  

No final da atividade os utentes demostraram entusiasmo e 
vontade em participar em próximas iniciativas semelhantes. 

Encontro Nacional do Clube “Alfa Romeo Team” 2018
No passado dia 8 de julho, ocorreu no Parque do Cerejal, 

em Góis o Encontro Nacional do Clube Alfa Romeo Team 2018. 
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
agradece o facto de mais um ano terem doado os generosos 
bens alimentares à SCM de Góis, à semelhança do que ocorreu 
nos anos anteriores. 

A Mesa Administrativa agradece, a excelente iniciativa e dirige 
um agradecimento especial, ao Sr. Hugo Bral e ao Sr. Dionísio 
Pires, organizadores do evento. (Lista de produtos doados, em 
anexo)

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2018
À Descoberta da Quinta
No passado dia 3 de julho, as crianças do CATL da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis participaram numa atividade promovida 
pelo Município de Góis. Desta vez, as nossas crianças tiveram a 
oportunidade de visitar a Quinta da Ribeira, na Regateira. A visita 
começou com uma breve explicação/apresentação da Quinta, 
seguindo-se uma abordagem sobre a finalidade das estufas.

Um dos pontos altos desta visita foram as demonstrações das 
sementeiras e das plantações, nas quais as crianças puderam 
lançar sementes de alface e couves nas Estufas, sempre com 
o apoio das trabalhadoras agrícolas da Quinta. 

No fim da visita as crianças demostraram vontade em voltar 
a participar neste tipo de atividades.

Crianças visitam o Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Góis

No passado dia 5 de julho, as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis visitaram o Quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Góis, atividade promovida pelo Município 
de Góis. 

Os mais pequenos disfrutaram de uma visita guiada e expli-
cativa sobre o “dia a dia” no quartel, os bombeiros explicaram o 
que existe na ambulância e quais as suas funções, explicaram 
também o funcionamento da central de telefones e o fardamento 
a usar no combate a incêndios.  

Tiveram, ainda, a oportunidade de simular o combate a um 
incêndio usando a agulheta do quartel dos Bombeiros, pela 
primeira vez foi-lhes explicado como funciona um carro de 
desencarceramento dos Bombeiros. 

Por fim, e como habitual em visitas similares, as crianças 
puderam dar uma volta numa das viaturas de combate a in-
cêndios.

Este tipo de atividades são sempre muito enriquecedoras, 
neste caso, é importante os mais novos saberem o que é 
realmente a profissão de um Bombeiro, assim como, ajuda a 
compreender, ainda melhor, a importância e responsabilidade 
de um Bombeiro. 

Visita à Praia das Rocas – Castanheira de Pêra
No dia 9 de julho, as crianças do CATL da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis a par com os outros CATL´s do concelho 
de Góis tiveram a oportunidade de usufruir da Praia Rocas, 

complexo de lazer, animação e divertimento situado num lago 
com quase 1 km de extensão, bem no coração do concelho 
vizinho de Castanheira de Pêra. 

Esta é uma das atividades, mais aguardadas, pelas nossas 
crianças, é sempre um dia repleto de animação e divertimento, 
as crianças puderam refrescar-se na piscina de ondas com 2100 
m, num cenário constituído por uma ilha no centro da Praia, 
uma albufeira, uma ponte secular, águas límpidas da Ribeira de 
Pêra e palmeiras tropicais. 

Poema escrito sobre o Santo Popular – São Pedro, pelo 
nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa 

Não as sei manjericadas

São Pedro foi o terceiro

Arraial de São Pedro no Lar de Idosos da SCM de 
Góis

Utentes da Instituição no Arraial de São Pedro

Grupo de Animação no Lar de Idosos da SCM de 
Góis

 Sr. Provedor agradeceu ao Grupo de Animação e à 
Junta de Freguesia de VN do Ceira a tarde de animação 
no Lar da SCMG

SCM de Góis na VI Feira de Produtos Tradicionais - 
Venda de Filhós

Utentes da SCM de Góis no Atelier de Construção 
de Cataventos 

Bens alimentares doados no Encontro Nacional do 
Clube “Alfa Romeo Team” 2018

Crianças do CATL da SCM de Góis na visita à Quinta 
da Ribeira

CATL de Verão - Visita ao Quartel Dos Bombeiros 
Voluntários de Góis 
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A chegar ao arraial
Quando entrou no terreiro
Festas estavam na final

Junho não tem igual
Três os Santos Populares
Todo o seu historial
Mostra folia e azares

As moças os seus pilares
Eles gostavam de reinar
Existem belos cantares
Para São Pedro recordar

Sendo o último a chegar
Nem por isso é esquecido
Sempre pronto p’ra reinar
Como seus pares divertido

Naturalmente guardadas
Não as sei manjericadas

LAR, VNC, 27 de junho 2018
Ernesto Rosa

Entrevista com…
Mantendo esta rubrica, a Santa Casa Misericórdia de Góis 

pretende dar a conhecer o funcionamento do seu Centro de 
Atividades de Tempos Livres - CATL, entrevistando algumas das 
crianças que dele beneficiam. 

Criança- João Rafael Jorge Bandeira
Idade – 7 anos

Gostas de frequentar o CATL?

“Sim”.
Porque?
“Aqui posso brincar muito “. 

Em quais as atividades que mais gostas de participar?
“Passeios, ir ao parque infantil e ir ao rio”.

Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de parti-
cipar?

“Visitar o Quartel de Bombeiros.”

Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Vermelho e verde
Clube de futebol: Benfica
Comida preferida: Batatas fritas de pacote
Programa de televisão preferido: Mickey e Panda
Animal preferido: Gato

O que queres ser quando cresceres? 
“Estou indeciso, polícia, bombeiro ou veterinário”.

Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?
“Não ficar muitas vezes de castigo e tirar boas notas”. 

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 julho de 2018.

Produtos doados durante o Encontro Nacional do Clube 
Alfa Romeu Team 2018

No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos 
recebidos: 57 litros de leite; 33 pacotes de bolachas Maria; 2 

pacotes de bolachas de aveia; 2 pacotes de bolacha de recheio 
de morango; 1 pacote de biscoitos de azeite; 1 embalagem 
de bolachas de água e sal; 1 pacote de bolachas de canela; 
1 pacote de tostas; 1 pacote de farinha pensal; 2 pacotes de 
Nestum; 1 pacote de flocos de aveia; 4 pacotes de cereais; 9 
pacotes de sumos s/ gás 200ml; 1 pacote de compal de manga 
1L; 1 frasco de café cevada; 5 Litros de óleo; 5 garrafas de 
750ml de azeite; 2 garrafas de 1L de azeite; 58 pacotes arroz;36 
pacotes de esparguete 500g; 2 pacotes de esparguete 1Kg; 11 
pacotes de cotovelos 500gr; 12 pacotes de espirais; 11 paco-
tes de macarrão; 1 pacote de aletria; 6 pacotes de pevide; 4 
pacotes de farinha de trigo; 8 pacotes de açúcar; 1 pacote sal 
(grosso); 22 frascos de Feijão; 8 frascos de grão; 34 latas de 
salsichas; 7 latas de cogumelos; 1 unidade de macedónia de 
legumes; 1 lata de milho; 2 frascos de tomate em pedaços; 41 
latas de atum; 3 pacotes de ervilhas; 1 frasco de ananás em 
calda; 1 frasco de pêssego em calda; 1 pacote de milho para 
pipocas; 1 embalagem de algodão; 1 pasta de dentes; 1 frasco 
de elixir; 1 pacote de guardanapos. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes ani-

versariantes, cujo aniversário ocorreu durante o mês de julho, 
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. Fernando 
Marques Brás, nascido a 11 de julho de 1937, celebrou 81 
anos de idade 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: 
Sr. Valentim Antunes Rosa (utente e Secretário da Mesa Admi-
nistrativa da SCM de Góis), residente no Corterredor, nascido 
a 5 de julho de 1939, festejou 79 anos de idade;

Óbito de Utente da SCM de Góis
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Góis 

expressa o seu voto de pesar e apresenta as suas mais sentidas 
condolências à família do Sr. António Ferreira França, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 3 de julho. O utente integrava a 
resposta social de Centro de Dia de Vila Nova do Ceira, desde 
o dia 14 de fevereiro de 2017.

Grupo de crianças do CATL da SCMG na Praia das 
Rocas

Jogos Intergeracionais no  Lar de Idosos da SCMG Entrevista ao menino do CATL - João Bandeira 

Sr. Fernando Marques Brás celebrou 81 anos de 
idade


