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Arraial de São Pedro no Lar de Idosos da SCM de Góis
Mais uma vez, a Santa Casa da Misericórdia de Góis realizou 

o Arraial de São Pedro. 
Este evento teve lugar no passado dia 28 de junho, no espaço 

exterior do 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 
puderam desfrutar das habituais iguarias próprias destes eventos 
o caldo-verde, a bela da sardinha assada e os pimentos assados. 

A este evento associou-se o Grupo de Concertinas de Machio 
(Pampilhosa da Serra), cuja atuação proporcionou um ambiente 
bem animado, ao som de músicas populares, houve quem não 
resistisse a dar um pézinho de dança.  

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, na pessoa do Sr. José 
Serra, Provedor agradece, reconhecidamente, ao supermercado 
Rui & Dinora a oferta da sardinha e ao Grupo de Concertinas 
de Machio, por toda a animação que proporcionaram aos que se 
associaram a nós neste belo arraial de São Pedro. 

População Sénior e Crianças do CATL da SCM de Góis 
presente nas Cerimónias do Hastear das Bandeiras Azul e 
Praia Acessível

No passado dia 4 de julho alguns dos utentes e crianças do 
CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis participaram nas 
cerimónias do hastear das bandeiras Azul e Praia Acessível, na 
Praia Fluvial da Peneda e na Praia Fluvial das Canaveias. 

Durante a cerimónia, a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, 
Presidente do Município de Góis, congratulou-se com o facto 
de “novamente o concelho de Góis, fruto de muito trabalho”, ter 
conseguido obter estes galardões. Agradeceu ainda, a presença 
de todos. 

Esta cerimónia marca oficialmente a abertura da época balnear, 
garantindo também que todos os requisitos estão assegurados 
para manter hasteados estes símbolos de qualidade, durante a 
época balnear. 

O nosso utente de ERPI Sr. Ernesto Rosa, presente na cerimónia 
do hastear das bandeiras escreveu o seguinte poema: 

D´onde culpas de prazer
A Top as duas bandeiras
Na Peneda as primeiras
Após expostas razões
Nada surge por acaso
É preciso dar-lhes azo
A que surjam as ações

E pelas mesmas razões
Mudamos de instalações
Canaveias o lugar
Após razões aludidas
Crianças foram ouvidas
Mais bandeiras p´ra içar

Góis está a flutuar
Por motivos p´ra louvar
Eis bandeiras desfraldadas
O globo as notou
Muito turista ajudou
Difundiu notas provadas
É obvio escancaradas
Autoridades vieram ver
E não puderam esquecer
Tarefas executadas
D´onde culpas de prazer

LAR, VNC, 4 de julho 2019
Ernesto Rosa

Encontro Nacional do Clube “Alfa Romeo Team” 2019
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia agradece, 

reconhecidamente, ao Clube Alfa Romeo Team a excelente iniciativa 
que se concretizou com a recolha de um conjunto notável de bens 
alimentares destinados à SCM de Góis, recolha essa, que ocorreu 
durante Encontro Nacional do Clube “Alfa Romeo Team”, que teve 
lugar no Parque do Cerejal, na vila de Góis, no passado dia 8 de 
julho e no qual participaram cerca de 200 pessoas. 

A Mesa Administrativa na pessoa do Provedor Sr. José Serra 
agradece, mais uma vez, a excelente iniciativa e dirige o seu 
agradecimento, em particular à pessoa do Sr. Hugo Bral, um dos 
organizadores do Encontro, bem como ao Sr. Dionísio Pires, Sr. 
Luís Valle, Sr. Francisco Silva e Sr.ª Rosa Silva, dirigentes do 
referido Clube. (Lista de produtos doados, em anexo)

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2019
Visita ao CAO da ARCIL e à Praia Fluvial da N.ª Sr.ª da Pie-

dade – Vila da Lousã
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 o Centro de Atividades Ocupacionais-CAO 
da ARCIL, na Vila da Lousã. 

O CAO da ARCIL assegura a prestação de apoios especializados 
a jovens e adultos com deficiência intelectual de grau moderado, 
grave e profundo, multideficiência, deficiência motora, autismo, 
paralisia cerebral e deficiência psicológica grave.

As nossas crianças tiveram a possibilidade de visitar esse 
espaço, onde diariamente estão muitos desses jovens e adultos, 
nomeadamente, o ginásio, a sala de snoezelen, a sala de música 
e a cerâmica. 

Durante a tarde rumaram até à N.ª Sr.ª da Piedade para usu-
fruírem de uma bela tarde nas piscinas naturais e visitaram o 
Castelo da Lousã. 

No fim da visita as crianças estavam felizes e com vontade 
de voltar. 

Convívio Inter-CATL´S Férias de Verão 2019
No passado dia 5 de julho, as crianças do ATL da EB1 de Góis, 

ATL do Centro Social Rocha Barros, ATL Aprender para Crescer 
e CATL da SCM de Góis deslocaram-se até à Praia Fluvial das 
Canaveias, a fim de participar numa atividade promovida pela 
nossa Instituição.

As crianças tiveram a oportunidade de participar numa aula 
de pilates ao ar livre, dinamizada pela nossa Fisioterapeuta, Dr.ª 
Adriana Pinto. 

Durante a tarde as crianças aproveitaram o sol que tardou em 
aparecer para dar uns valentes mergulhos no Rio Ceira. 

O Sr. José Serra, Provedor fez questão de estar presente nesta 
atividade inserida na planificação interna da SCM de Góis.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis congratula-se por pro-
mover este tipo de atividades, proporcionando às crianças umas 
divertidas e animadas férias de Verão. 

Poema escrito pelo nosso utente de ERPI - Sr. Ernesto Rosa 
Aumentam o Terrorismo
Os sinais indicadores
Do tempo e dos valores
Para amanhã previstos

Tem os técnicos baralhados
Indicadores dão errados
Os ventos são imprevistos

Dos polos tinham registos
Mas o gelo pelos vistos
É grande influente
Os animais residentes
Do seu espaço dependentes
Não gostam de tempo quente

Culpados naturalmente
Para eles é indiferente
Tal o grande sadismo
Estão a exterminar a terra
Mas a sua mente emperra
No grande capitalismo
E nem ligam ao abismo
Deixado aos descendentes
Do seu meio dependentes
Alimentam terrorismo

 
LAR, VNC, 30 de junho 2019
Ernesto Rosa

Animação no Arraial de São Pedro 2019 Convívio de São Pedro organizado pela SCM de Góis

 Grupo de Concertinas de Machio no Arraial de São 
Pedro

Alguns dos dirigentes da SCM de Góis presentes no 
Arraial

 Crianças do CATL no Arraial de São Pedro Utentes da Instituição no convívio de São Pedro

SCM de Góis no Hastear das Bandeiras Azul e Praia Acessível 
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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- Ariana Filipa Santos Coimbra
Idade – 5 anos

Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.

Porquê?
“Brinco muito “. 

Em quais as atividades que mais gostas de participar?
“Aos passeios e ir ao rio”.

Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de participar?
“Piscina na Lousã.”

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

O que queres ser quando cresceres? 
“Bailarina”.

Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?
“Ter uma boa professora e aprender muito”. 

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 2019.

Produtos doados durante o Encontro Nacional do Clube Alfa 

Romeu Team 2019
No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos 

recebidos: 71 Litros de Leite; 1 Caixa de Nestum 750g; 1 Caixa 
de Flocos de Trigo de chocolate - 300g; 2 Caixas de Flocos de 
trigo; 1 Caixa de Achocolatado instantâneo para o leite – 400g; 10 
Pacotes de Sal de 1Kg; 41 Pacotes Arroz de 1 Kg; 25 Pacotes 
de Esparguete de 500g; 2 Pacotes de Esparguete de 1kg; 12 
Pacotes de Massa Espiral de 500g; 5 Pacotes Massa cotovelos 
pequenos de 500g; 5 Pacotes Massa cotovelos de 500g; 1 Pacote 
de massa cristas de 500g; 2 Pacotes massa farfalle de 500g; 25 
Pacotes de massa macarrão de 500g; 2 Pacotes massa meada 
de 500g; 4 Pacotes massa pevide – 250g; 30 Pacotes de bolacha 
Maria; 16 Pacotes de bolacha Torrada; 4 Pacotes de Farinha de 
1kg; 4 Pacotes de Açúcar de 1kg; 1 Pacote de Grão-de-bico de 
500g; 3 Latas de Feijão Encarnado Cozido de 520g escorrido; 3 
Latas de Feijão de Manteiga Cozido de 520g escorrido; 1 Lata 
de Feijão Branco Cozido de 520g escorrido; 1 Latas de Feijão 
Branco Cozido de 260g escorrido; 2 Lata de Feijão Preto Cozi-
do de 520g; 5 Latas de Grão-de-bico; 1 Lata de tomate pelado 
de 390g; 1 Latas de Salsichas de 10 unidades; 10 Latas de 
Salsichas de 8 unidades; 3 Latas de Salsichas de 6 unidades; 
33 Latas de Atum; 4 Latas de Sardinha; 2 Latas de Cogumelos 
Laminados de 115g; 3 Latas de Milho Doce de 150g; 1 Frasco 
de Feijão- Manteiga- 400g; 2 Frascos de grão- de- bico – 540g; 
1 Frasco de polpa de tomate – 1000g; 2 Garrafas de Azeite de 
750ml; 5 Garrafas de Óleo de 1L; 1 Pacote de pasta de dentes; 
1 Embalagem de papel higiénico com 6 rolos; 1 Embalagem de 
guardanapos de 100 unidades.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes aniver-

sariantes, cujo aniversário ocorreu na primeira quinzena do 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 82 anos 
de idade; Sr. Mário Torres Cruz, nascido a 12 de julho de 1944, 
festejou 75 anos de idade. 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: Sr. 
Valentim Antunes Rosa (utente e Secretário da Mesa Administrativa 
da SCM de Góis), residente no Corterredor, nascido a 5 de julho 
de 1939, festejou 80 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 con-
dolências aos familiares da Sr.ª Maria Rita Rodrigues (89 anos), 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de julho 2019. A utente 
integrava a resposta social de ERPI – Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, desde o dia 9 de julho de 2008. 

A mesa administrativa 

Grupo de crianças do CATL da SCM de Góis na Praia 
Fluvial da Peneda 

Bens alimentares doados no Encontro Nacional do 
Clube “Alfa Romeo Team” 2019

Visita ao CAO - Centro de Atividades Ocupacionais 
da ARCIL

Crianças do CATL da SCMG na visita ao Castelo da 
Lousã

Convívio Inter-CATL´s Verão 2019 - Aula de Pilates 
na Praia das Canaveias 

Crianças do CATL - Férias de Verão na Praia Fluvial 
das Canaveias

Entrevista à menina de CATL - Ariana Coimbra

Sr. Fernando Brás celebrou 82 anos de idade Sr. Mário Cruz festejou 75 anos de idade


