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SCM de Góis em peregrinação ao Divino Senhor da Serra
No passado dia 20 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, Sr. 
Armando Ferreira e foi representada por alguns dos dirigentes 
da Mesa Administrativa, Sr. José Serra, Provedor, Sr. Valentim 
Rosa, Secretário, Sr. António Lopes, Tesoureiro e por duas 
irmãs, Sr.ª Ana Lopes e Dr.ª Ana Rodrigues (Diretora Técnica 
e irmã da SCMG).

Esta iniciativa contou também com a participação de várias 
Irmandades do distrito, bem como utentes da SCM de Semide, 
autarcas e representantes de entidades do Concelho de Miranda 
do Corvo.

Durante a manhã realizou-se a tradicional peregrinação até 
ao Santuário do Divino Senhor e a missa solene. Para terminar 
realizou-se um convívio entre todos os participantes.

Mais uma vez, a nossa Instituição esteve presente nesta 
tradição.

SCM de Góis assinala o Dia Mundial da Fisioterapia
O dia Mundial da Fisioterapia é celebrado anualmente, des-

de 1996, no dia 8 de setembro, que corresponde à data da 
fundação da World Confederation of Physical Therapy (WCPT), 
no ano de 1951. 

A Santa Casa da Misericórdia de Góis como forma de assi-
nalar esta efeméride, ao longo de toda a semana foi registando 
algum do trabalho realizado pelas nossas Fisioterapeutas, Dr.ª 
Adriana Pinto e Dr.ª Joana Palaio.

Diariamente, o Centro de Reabilitação e Bem-Estar Dr. José 
Cabeças recebe utentes com diferentes patologias com vista à 
sua recuperação ou mesmo para manutenção da sua condição 
física. A nossa equipa de fisioterapeutas é responsável por 
este serviço e esforça-se todos os dias para crescer enquanto 
profissionais, prestando os melhores cuidados a quem frequenta 
este espaço.

Este nosso serviço tão importante colabora com todas as 
Respostas Sociais (ERPI, Centro de Dia e SAD) da nossa 
Instituição, com o principal objetivo de promover o bem-estar 
da saúde física dos nossos utentes.

Viva à Fisioterapia, viva à promoção da Saúde!

CATL da SCM de Góis – Férias de Verão 2019
Crianças de visita ao Zoo Santo Inácio – Vila Nova de Gaia
No passado dia 23 de agosto, as crianças inscritas no CATL 

de Verão foram visitar o Zoo Santo Inácio situado em Avintes, 
Vila Nova de Gaia – Porto. 

O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde jardim zoológico 
do norte de Portugal foi inaugurado em 2000 e alberga 800 
animais e cerca de 300 espécies. 

As nossas crianças tiveram a oportunidade de realizar um 
passeio pedestre, no qual puderam observar as várias espécies 
de animais. 

O objetivo deste passeio foi sem dúvida cumprido, o de apro-
ximar as crianças da natureza e da vida selvagem, alertando 
sempre para a importância da conservação das espécies animais 
de todo o mundo. 

Jogos Desportivos durante as Férias de Verão
As crianças do CATL da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 

ao longo das férias de verão, têm tido oportunidade de parti-
cipar em várias atividades desportivas, promovidas pela nossa 
Instituição e pelo Município de Góis. 

As atividades desportivas promovidas pela nossa Instituição 
têm decorrido no exterior do Lar e na Sala de Estar do Lar, jun-
tamente, com alguns dos nossos utentes seniores. As atividades 
promovidas pelo Município de Góis têm decorrido no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Góis e são vários os tipos de desportos 
praticados pelos mais novos, nomeadamente, Ténis, Futebol, 
Voleibol, Ginástica, Andebol, entre outros. 

 A prática de exercício físico assíduo ajuda as crianças a 
aumentar a sua auto-estima, ensina a socializar, incute regras 
e disciplina, ajuda a controlar os seus impulsos e ansiedades, 
a serem mais colaboradores e menos individualistas, a melhorar 
a coordenação motora e o mais importante, ajuda a estimular 
a saúde das nossas crianças. 

Todas as atividades desenvolvidas quer pela nossa Instituição, 
quer promovidas pelo Município de Góis, proporcionam às nossas 
crianças umas divertidas e animadas férias de Verão.  

CATL – Crianças na Praia Fluvial das Canaveias
Ao longo das Férias de Verão foram várias as vezes que as 

nossas crianças foram até à Praia Fluvial das Canaveias, onde 
passaram horas e horas a brincar e a dar valentes mergulhos.

Nesta última visita à praia as nossas crianças tiveram a opor-
tunidade de experimentar as máquinas de manutenção física, 
instaladas, recentemente, naquela praia. 

As nossas crianças gostaram tanto, que ficou a promessa de 
voltar antes do términus das Férias de Verão 2019. 

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

Havia que o caçar
Fórmulas e teoremas
Constantes coisas pequenas
Muitas vezes nos dão jeito
Para podermos resolver
Ao parecer-nos haver
Nos dados algum defeito

Quando levamos a peito
O que diz certo sujeito
É necessário buscar

Qual é o dado que falta
Porque sendo média alta
Nada ali vai faltar

Vendo o tempo passar
Cada poro a debitar
Eu a tentar descobrir
Onde estava escondido
O gato pretendido
Crente de ele existir
Havia que o caçar

LAR, VNC, 30 de agosto 2019
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- Alexandre Reis Rodrigues
Idade – 10 anos 

Gostas de frequentar o CATL?
“Sim”.

Porque?
“Tenho cá muitos amigos”.

Em quais as atividades que mais gostas de participar?
“Ir ao rio, às piscinas, passear e ver filmes”. 

Até agora qual foi a atividade que mais gostaste de participar?
“Gostei de todas as vezes que fomos ao Gimnodesportivo 

SCM de Góis em Peregrinação ao Divino Senhor da 
Serra - Semide

Tradicional Peregrinação das Misericórdias ao Divino 
Senhor da Serra

SCM de Góis assinala o Dia Mundial da Fisioterapia 

Equipa de Fisioterapeutas da SCM de Góis com a 
utente Sr.ª Gracinda Torres

Classe de Movimento - Dia Mundial da Fisioterapia 

Grupo de crianças do CATL da SCMG na visita ao Zoo 
Santo Inácio . Vila Nova de Gaia 

Crianças do CATL da SCM de Góis na visita aos animais 
no Zoo Santo Inácio
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a Góis”.
“Gosto muito de desporto”. 

Qual é a/ou tua/teu…
Cor favorita: Azul
Clube de futebol: Sporting
Comida preferida: Pizza
Programa/Canal de televisão preferido: Netflix 
Animal preferido: Tigre Branco

O que queres ser quando cresceres? 
“Arqueólogo”.

Quais são os teus objetivos para o próximo ano letivo?
“Estudar para tirar boas notas e passar de ano”. 

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 2019.

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

José Alípio, pela entrega de 3,160Kg de cebolas, residente na 
Freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

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. 

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Ser-
viço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Ilda 
Matos Fernandes, nascida a 29 de agosto de 1931, festejou 
88 anos de idade;

Sr.ª Maria de Lurdes Reis, nascida a 31 de agosto de 1929, 
celebrou 90 anos de idade; Sr. Ângelo das Neves Simões, 
nascido a 31 de agosto de 1943, festejou 76 anos de idade.

A mesa administrativa  

Atividades Desportivas no Pavilhão Gimnodesportivo 
de Góis - Férias de Verão 2019

Classes de Movimento na SCM de Góis - Férias de 
Verão

Atividade física nas máquinas de manutenção - Praia 
Fluvial das Canaveias - CATL de Verão

Entrevista ao menino de CATL - Alexandre Rodrigues

Sr.ª Ilda Matos celebrou 88 Primaveras Sr.ª Maria de Lurdes Reis festejou 90 anos de idade

76.º Aniversário do Sr. Ângelo Simões


