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SCM de Góis com o Posto de Venda de Filhós na 
Feira das Tasquinhas 

No decorrer das Festa do Concelho de Góis, a Santa 
Casa da Misericórdia de Góis esteve presente com um 
Posto de Vendas de Filhós e uma Quermesse, no Largo 
do Pombal, em Góis.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece todo 
o trabalho das nossas colaboradoras que estiveram ao 
serviço, assim como, agradece 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 melhoria de angariação de fundos e 
consequentemente recondução do lucro obtido para a 
aquisição de têxteis (Colchas) necessárias ao normal 
funcionamento da Resposta Social de ERPI, da Insti-
tuição. 

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

A nossa Instituição esteve presente a convite do Prove-
dor, Dr. João Mourato e foi representada por alguns dos 
dirigentes da Mesa Administrativa, Sr. José Serra, Pro-
vedor, Sr. António Lopes, Tesoureiro, Sr. Alfredo Simões, 
Vogal e por duas irmãs, Sr.ª Ana Lopes e Sr.ª Helena 
Cerdeira (colaboradora e irmã da SCM de Góis). 

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 o tradicional cortejo até 
ao Santuário do Divino Senhor e a missa solene. 

Para terminar realizou-se um convívio entre todos os 
participantes. 

Mais uma vez a SCM de Góis esteve presente nesta 
tradição. 

SCM de Góis nas Festas Religiosas da Vila de Góis 
– Santa Maria Maior

No passado dia 9 de setembro a Santa Casa da 
Misericórdia de Góis participou, pela primeira vez, nas 
Festas Religiosas da Vila de Góis. A nossa Instituição 
foi representada por alguns elementos da Mesa Admi-
nistrativa, nomeadamente, Sr. José Serra, Provedor, Sr. 
Valentim Rosa, Secretário, Sr. Alfredo Simões, Vogal, Sr. 
António Monteiro, Vogal, Sr. Felisberto Costa e Sr. José 
Pascoal, Suplentes e por algumas irmãs/ colaboradoras 
da SCM de Góis, Sr.ª Helena Cerdeira, Sr.ª Paula Alves, 
Sr.ª Isabel Brás e Sr.ª Cidália Barata. 

Os representantes da Instituição trajando opas negras 
com o símbolo da SCM de Góis assistiram à celebração 
da Eucaristia e integraram a Procissão com a imagem de 
Nossa Senhora da Assunção (Santa Maria Maior) pelas 
Ruas da Vila de Góis.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis regozija-se por 
ter participado nesta grande efeméride.

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2018
Visita à Mata da Misericórdia de Arganil
No passado dia 27 de agosto as crianças do CATL da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis visitaram a Mata da 
Misericórdia de Arganil. Esta mata situa-se na vertente 
Este de uma colina, mesmo ao lado da Vila de Arganil, 
é um espaço florestal de cerca de 22 hectares. 

As crianças tiveram a oportunidade de visitar este es-
paço natural que é composto por espécies autóctones, 
nomeadamente, carvalho, castanheiro e sobreiro, a par de 
outras espécies arbóreas como são o caso do pinheiro 
manso, do pinheiro bravo e do cedro. 

 Visitaram ainda, o percurso dos poetas, as ruas 
das Freguesias e das Misericórdias, segundo as crianças 
o que mais gostaram foi “descobrir” onde estava localizado 
o símbolo da nossa Misericórdia. 

Visita à Escola Superior Agrária de Coimbra
No passado dia 29 de agosto, as crianças do CATL 

da Santa Casa da Misericórdia de Góis, participaram 
em mais uma atividade promovida pelo Município de 
Góis. Neste dia os mais novos tiveram a oportunidade 
de visitar a Escola Superior Agrária de Coimbra, em 
Bencanta, Coimbra.  

As cerca de meia centena de crianças tiveram a 
oportunidade de participar em diversas atividades, nome-
adamente, caminhada, arborismo e em jogos aquáticos, 
e ainda, tiveram a oportunidade de andar a cavalo, um 
dos momentos mais aguardados pelas crianças.

Esta foi mais uma atividade muito divertida, as nossas 
crianças adoraram a experiência. 

Piscina na Zona de Lazer “Valeiro do Barco” – Fre-
guesia do Sarzedo 

No passado dia 31 de agosto, foi novamente dia de 
passeio, na parte da tarde as crianças do CATL da Santa 
Casa da Misericórdia de Góis rumaram em direção à 
Piscina localizada na zona de lazer “Valeiro do Barco”, 
na Freguesia do Sarzedo, concelho de Arganil. 

Foi um dia muito divertido, com muitos mergulhos à 
mistura. 

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. 
Ernesto Rosa:

Tempo permita atracar

SCM de Góis - Posto de Venda de Filhós na Feira das 
Tasquinhas

SCM de Góis em peregrinação ao Divino Senhor da 
Serra

SCM de Góis nas Festas Religiosas da Vila de Góis - 
Santa Maria Maior

Crianças do CATL na visita à Mata da Misericórdia 
de Arganil 

Crianças do CATL Férias de Verão na visita à Escola 
Superior Agrária de Coimbra 

Jogos Aquáticos na Escola Agrária -  CATL Férias de 
Verão 

Crianças do CATL “andaram a cavalo” na quinta da 
Escola Agrária 

SCM de Góis no Parque de Lazer “Valeiro do Barco” 
- Sarzedo

Crianças do CATL da SCM de Góis na Piscina do Sar-
zedo - Concelho de Arganil

9.º Aniversário da Ana Mafalda Neves - criança do 
CATL da SCMG
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Lar de Idosos de Vila 
Nova do Ceira, Centro de 
Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário, em Vila Nova 
do Ceira: a Sr.ª Ilda Matos 
Fernandes, nascida a 29 
de agosto de 1931, feste-
jou 87 anos de idade;

Sr.ª Maria de Lurdes 
Reis, nascida a 31 de 
agosto de 1929, celebrou 
89 anos de idade; Sr. Ân-
gelo das Neves Simões, 
nascido a 31 de agosto de 
1943, festejou 75 anos de 
idade; Sr. Armando Reis, 
nascido a 11 de setembro 
de 1925, celebrou 93 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 
mais sentidas condolências aos familiares da Sr.ª Maria 
Helena Batista (96 anos), pelo seu falecimento ocorrido no 

continuação da pág. 18

Há dias em que o tempo
Tem mais tempo que o tempo
Parece tempo escusado
Lá vai tempo que voava
O tempo nunca chegava
Tempo passa desalmado

Após o tempo passado
Recordo o outro lado
Daquele tempo que passou
Tempo em que desejava
Provar onde terminava
O tempo o demonstrou

Meu tempo me condenou
A minha rota alterou
Não sei como aportar
Estou a navegar sem norte
Aspirando que na sorte
Tempo permita atracar

LAR, VNC, 21 de agosto 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, entrevis-
tando algumas das crianças que dele beneficiam. 

Criança- Ana Mafalda Martins Neves
Idade – 9 anos 

Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.

Porque?
“Porque gosto muito das monitoras”.

Em quais as atividades que mais gostas de partici-
par?

“Ir ao rio, às piscinas e dos ateliers de música e 
dança”.

Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de 
participar?

“Piscinas do Sarzedo”.

Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Cor de Rosa
Clube de futebol: Benfica e Sporting
Comida preferida: Pizza
Programa/Canal de televisão preferido: Biggs e Disney 

Channel
Animal preferido: Golfinho

O que queres ser quando cresceres? 
“Youtuber”.

Quais são os teus objetivos para o próximo ano le-
tivo?

“Estudar e estar mais atenta nas aulas”.

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 2018.

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

salvaguardando o anonimato da pessoa ofertante, que 
presenteou a nossa Instituição com um donativo de 250€ 
(duzentos e quinhentos euros).

O nosso Bem-Haja pela generosa oferta. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus uten-

tes aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a 
segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de 
setembro, com votos de saúde, bem-estar pessoal, social 
e familiar. 

dia 7 de setembro. A utente integrava a resposta social 
de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 
desde o dia 10 de julho de 2012.

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

A Mesa Administrativa 

Entrevista à menina do CATL - Ana Mafalda Neves Sr.ª Ilda Matos Fernandes celebrou 87 primaveras  Celebração do 89.º Aniversário da Sr.ª M.ª de Lurdes 
Reis

Sr. Ângelo Simões celebrou 75 anos de idade, acom-
panhado pela sua família

Sr. Armando Reis feste-
jou 93 anos de idade  


