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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

SCM de Góis na Feira das Tasquinhas 
No período de 12 a 20 de agosto, ocorreu a feira das Tas-

quinhas, inserida nas Festas do Concelho de Góis e na XXIII 
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, prego no prato e caldo 
verde. Tinha, também, ao dispor umas deliciosas filhoses, con-
feccionadas pela colaboradora da Instituição, Graça Ferreira.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece todo o 
trabalho dos nossos colaboradores e amigos da Instituição que 
voluntariamente 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 Recente Remodelação/Reestruturação da Viatura 
Peugeot Boxer, cuja transformação e recuperação será essencial 
para o transporte dos Utentes da nossa Instituição. 

O nosso obrigado a todos!

III Caminhada Solidária organizada pela SCM de Góis
Pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis organizou, uma Caminhada Solidária, no passado dia 14 de 
agosto, integrada nas Comemorações das Festas do Concelho.

Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 40 pes-
soas que percorreram 8,2 km por um circuito desenhado nas ruas 
da Vila e arredores. A caminhada iniciou no Largo do Pombal, 
passando por diversos locais, nomeadamente, Vale Travassos, 
Regateira, São Martinho, Vale Maceira, Casal Loureiro, Vale de 
Moreiro, Manjão, terminando na Vila de Góis, junto à Capela 
da Misericórdia.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos os 
participantes, que demonstraram prazer e satisfação por terem 
feito parte desta caminhada de cariz solidário, assim como, 
agradece todas as ofertas em bens alimentares que era a con-
tribuição para a inscrição. Agradece, ainda, à GNR de Góis na 
pessoa do Comandante o Sr. Virgílio Abel Matos dos Santos, 
ao Município de Góis, à empresa Águas Penacova, à empresa 
Góis Cor, à empresa Serrana, na pessoa do Sr. Miguel Serra, 
a todos o nosso obrigado.

No âmbito da iniciativa supra segue-se a lista de produtos 
recebidos: 56 litros de Leite; 9Kg de Farinha; 7 litros de Óleo 
Alimentar; 19Kg de Arroz; 8Kg de Açúcar; 1Kg de Açúcar amarelo; 
1Kg de Mel; 1 Pacote de Madalenas; 11 Pacotes de Bolachas 
Maria; 4 Latas de Salsichas de 8 unidades; 2 Latas de Salsichas 
de 10 unidades; 2 Latas de Salsichas de 6 unidades; 5 Latas de 
Atum; 1 Lata de Grão de 800gr; 1 Lata de Feijão-frade de 830gr; 
1 Lata de Feijão-frade de 420gr; 5 Pacotes de Massa Macarrão; 
4 Pacotes de Massa Espiral; 9 Pacotes de Esparguete de 500gr; 
2 Pacotes de Esparguete de 1Kg; 1 Pacote de Gelatina. 

SCM de Góis em peregrinação ao Divino Senhor da Ser-
ra

No passado dia 17 de agosto, a Santa Casa da Misericórdia de 
Semide promoveu, pelo quarto ano consecutivo, a Peregrinação 
das Misericórdias ao Senhor da Serra. A nossa Instituição foi 
representada pelo Sr. José Serra, Provedor, acompanhado pelo 
Sr. Valentim Rosa, Secretário e pelo Sr. Felisberto Costa, Vogal 
da Mesa Administrativa. Esta iniciativa contou também com a 
participação de várias Irmandades do distrito, bem como uten-
tes da SCM de Semide, autarcas e representantes de diversas 
entidades do Concelho de Miranda do Corvo. 

Este evento de comunhão da fé cristã, além do cortejo, inclui, 
um almoço convívio e uma tarde musical. 

Grupo de Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras na 
SCM de Góis

No passado dia 12 de agosto, a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis recebeu para uma atuação de excelência, o Grupo de 
Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras do Concelho da 
Madalena, Ilha do Pico - Açores. Este grupo esteve de visita 
ao Concelho de Góis, em intercâmbio com o Rancho Folclórico 
Serra do Ceira.

O grupo passou o dia no Lar de Idosos da SCM de Góis, 
durante a manhã tiveram a oportunidade de passear pela Praia 
Fluvial das Canaveias e pela Candosa, em Vila Nova do Ceira. 
Após o referido passeio, o Grupo de Folclórico dirigiu-se para 
o Lar, onde foi servido pela Instituição, um almoço convívio. 
Durante a refeição foram partilhadas várias tradições e costumes 
da Ilha do Pico. 

Este convívio traduziu-se num momento muito agradável, o qual 
se estendeu pela tarde, onde o Grupo de Folclórico da Casa do 
Povo das Bandeiras dinamizou várias danças folclóricas. Este foi 
um espetáculo muito apreciado pelos utentes da SCM de Góis, 
um reviver da juventude, onde estas atuações constituíam mo-
mentos de gáudio nas terras onde atuavam. Um dia de grande 
alegria e emoção, trazendo à memória dos nossos utentes os 
usos e costumes de outros tempos. 

A Mesa Administrativa agradece, reconhecidamente, ao Mu-
nicípio de Góis na pessoa da Presidente, Dr.ª Maria de Lurdes 
Castanheira por apoiar a iniciativa, ao Presidente do Município 
da Madalena, Dr. José António Soares e ao Sr. Salvador Garcia, 
Presidente da Casa do Povo das Bandeiras. Agradece, ainda, 
ao Sr. João, Ensaiador do grupo e ao Sr. Fernando Santos, 
Presidente do Rancho Folclórico Serra do Ceira. 

Jantar Solidário e Espetáculo Musical 
A Casa do Concelho de Góis encontra-se a promover dois 

eventos de cariz solidário: um Jantar de Convívio e um Espe-

táculo Musical, cujas receitas reverterão a favor da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis.

Ambos os eventos irão realizar-se no dia 29 de Outubro de 
2016, sábado, o Jantar Solidário decorrerá no salão dos Bombeiros 
Voluntários de Góis, mediante o pagamento de 15 misericórdias 
por pessoa e a Noite Musical terá lugar no auditório da Casa 
da Cultura de Góis, cuja entrada envolve a entrega de produtos 
alimentares a favor do Lar da SCM de Góis.

A Casa do Concelho de Góis pretende com a realização 
destes Eventos Solidários promover a doação de receitas a 
Organismos do Concelho, bem como pretende proporcionar o 
convívio entre os Goienses, entre as diversas Coletividades e 
Instituições locais.

Para a realização bem sucedida destas atividades decorreu no 
dia 12 de Agosto de 2016 uma reunião entre as duas Instituições, 
na qual estiveram presentes o Dr. Luís Martins, o Dr. Fernando 
Cunha, o Eng.º José Henriques e o Sr. Mário Barata do Conselho 
Regional da Casa do Concelho de Góis e o Sr. José António 
Vitorino Serra, na qualidade de Provedor da SCM de Góis.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis apela à comunidade 
Goiense a sua participação quer no Jantar Solidário, quer no 
Espetáculo Musical, de forma a contribuir para uma causa nobre 
e em simultâneo desfrutar de um serão que se prevê muitíssimo 
agradável.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece reconheci-
damente ao Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis 
a realização deste duplo Evento, cujas receitas revertem a favor 
de uma Instituição Particular de Solidariedade Social de âmbito 
Regional, que presta apoio diário a cerca de 2 centenas de 
utentes, entre crianças, população idosa e famílias socialmente 
vulneráveis.

Ocupação Saudável dos Tempos Livres das Crianças do 
CATL da SCM de Góis – Férias Ativas de Verão

Crianças de visita ao Castelo e ao Europaradise – Parque 
Zoológico Montemor-o-Velho

No passado dia 19 de agosto, as crianças inscritas do CATL 
de Verão foram passear até Montemor-o-Velho. Durante a manhã 
as crianças tiveram a oportunidade de visitar e saber mais sobre 
o Castelo Medieval de Montemor, situado na margem direita do 
rio Mondego. Durante a tarde conheceram o Europaradise, um 
parque Zoológico situado também em Montemor-o-Velho.

O Europaradise é um parque único no seu género, no qual 
através de um relaxante passeio pedestre no seio de um belo 
bosque mediterrâneo, as crianças puderam observar, enquadrados 
harmoniosamente, algumas dezenas de animais. 

Ao longo do percurso, com cerca de 2 Km de comprimento, 
puderam descobrir e aprender mais sobre espécies de animais 
selvagens e domésticos. As nossas crianças passaram, assim 
um dia diferente, além de conhecerem e observarem alguns 
animais exóticos, as crianças puderam também ter o privilégio 
de estar em contacto com a flora e fauna mediterrânica, que 
muitos desconheciam apesar da sua proximidade. 

Crianças do CATL na Praia Fluvial da Bogueira
No passado dia 30 de agosto, foi novamente dia de passeio, 

as crianças do CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 
rumaram em direcção à Praia Fluvial da Bogueira em Casal de 
Ermio, no Concelho da Lousã. 

Esta Praia Fluvial insere-se numa paisagem deslumbrante, onde 
as crianças tiveram a possibilidade de usufruir da natureza em 
total segurança e tranquilidade. Esta área de lazer junto ao rio 
Ceira faz parte da rede de Praias Fluviais das Aldeias do Xisto 
e possui uma infra-estrutura de equipamentos de apoio muito 
completa. As crianças tiveram assim, o melhor que o belo rio 
Ceira tem para oferecer, e, entre mergulhos e brincadeiras, a 
felicidade e o bem-estar desta geração era notória.

CATL da SCM de Góis no Aquaparque, em Pombal

Colaboradoras em serviço na Tasquinha da SCM de 
Góis

Confecção das deliciosas Filhoses na Tasquinha da 
SCM de Góis

III Caminhada Solidária organizada pela SCM de 
Góis

Sr. Felisberto Costa, Vogal, Sr. José Serra, Provedor 
e o Sr. Valentim Rosa, Secretário, na Peregrinação ao 
Divino Senhor da Serra

Peregrinação das Misericórdias ao Divino Senhor da 
Serra

Atuação do Grupo de Folclórico da Casa das Bandeira 
no Lar de Idosos da SCM de Góis

Grupo de Folclórico da Casa das Bandeiras na SCM 
de Góis

Reunião entre o Conselho Regional da Casa do Con-
celho de Góis e a SCM de Góis 
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No passado dia 2 de setembro, o CATL – Centro de Atividades 
de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Góis, partici-
param em mais uma atividade promovida pelo Município de Góis. 
Desta vez, foram até ao Panorâmico Aquaparque, em Pombal, 
acompanhadas pela monitora da Instituição, Sónia Pimenta.

O Aquaparque é um centro de recreio, construído e equipado 
com atracções e divertimentos à base de água. É composto por 
uma piscina semi-olímpica, uma piscina para os mais novos - a 
Aqualândia, três water slides, cinco pistas brandas, um rio rápido 
e para completar mais de 7000m² de relvado. Este dia foi repleto 
de muitas aventuras aquáticas.  

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 2016.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, ao Sr. 

Hermenegildo João da Silva, residente na Regateira, Freguesia 
de Góis, a oferta de 14Kg de limões.

Mais agradece a Mesa Administrativa, salvaguardado o anonima-
to das pessoas ofertantes, pela entrega de 34Kg de tomates.

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. Fernando 
Ramos, nascido a 22 de agosto de 1933, festejou 83 anos de 
idade; a Sr.ª Albertina da Conceição Fernandes, nascida a 25 
de agosto de 1930, festejou 86 anos de idade; a Sr.ª Ilda Fer-
nandes de Matos, nascida a 29 de agosto de 1931, festejou 85 
anos de idade; o Sr. Ângelo das Neves Simões, nascido a 2 de 
Setembro de 1943, festejou 73 anos de idade. 

Voto de Pesar pelo Falecimento do Sr. Eng. António Ma-
nuel Baeta

É com grande pesar que a Santa Casa da Misericórdia de 
Góis lamenta o falecimento do Sr. Eng. António Manuel Baeta, 
ocorrido no dia 18 de julho, porquanto prestou um enorme apoio 
ao nível dos registos das matrizes prediais do Património da SCM 
de Góis, mostrando-se sempre empenhado e disponível.

Neste sentido, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Góis endereçam à família enlutada as mais sentidas 
condolências, conforme deliberado, por unanimidade, em reunião 
de Mesa ocorrida a 20 de julho.

A Mesa Administrativa 

 Crianças do CATL no Europaradise - Parque Zoológico 
Montemor-o-Velho

 Crianças do CATL na Praia Fluvial da Bogueira em 
Casal de Ermio 

Sr. Fernando Ramos festejou 83 anos Sr.ª Albertina Fernandes celebrou 86 anos de idade, 
acompanhada pela sua filha

Sr.ª Ilda Matos festejou 85 anos de idade Sr. Ângelo Simões celebrou 73 Primaveras


