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Os Portugueses 
nas Letras e nas Artes
Alfredo de Magalhães,
um Homem de Caráter
Por Aniceto Carmona
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Essencialmente foi médico e político.
Nasceu em Gândara (Valença), a 20 

de abril de 1870. Veio a morrer no Porto 
(16 de outubro de 1957).

É na Escola Médico-Cirurgica (Porto), 
que terminou o Curso, no ano de 1896, 
seguindo dois anos depois para Paris. 
Aqui se especializa em dermatologia e 
sifiligrafia.

Em 1902 torna-se professor substituto 
na escola onde se formara; 1911 a 1942 
marcam os anos em que passou a profes-
sor catedrático. Neste período regeu as 
disciplinas de Histologia, matéria Médica 
e Terapêutica Geral.

Quando ainda estudante, dirigiu a publi-
cação “O Debate” com bastante qualidade, 
tendo sido ainda diretor da “Pátria”, impor-
tante diário republicano. Foi também um 
dos fundadores de “Porto Médico”, revista 
de índole científica.

Enveredou, entretanto, pela política, e 
de 1911 a 1913 foi governador-geral de 
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II Passeio TT
Rota das Colmeias

Comissão de Melhoramentos 
da Cerdeira de Góis

Aniversário 
D´O VARZEENSE

Colmeal

Almoço do 65.º Aniversário

Convívio Dia 2 de Abril
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Desfile de Carnaval

Em Góis

Visita Pastoral
Ás Paróquias de Cadafaz, Colmeal, 

Góis e Vila Nova do Ceira

As Paróquias de Cadafaz, Colme-
al, Góis e Vila Nova do Ceira, 

do concelho de Góis, receberam a 
Visita Pastoral entre os dias 16 e 19 
de fevereiro.

Após acolhimento ao Sr. Bispo de 
Coimbra, D. Virgílio do Nascimento 
Antunes, na vila de Góis, na manhã 
do dia 16, foi celebrada eucaristia, na 
Igreja Matriz de Góis, e, em seguida, 
o Rev. Bispo foi recebido no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, pelo 
executivo camarário, representantes 
de várias entidades, instituições e 
população local.

Ainda durante a manhã de quinta-
feira, o pastor da igreja católica visitou 
o Polo Industrial de Góis, o Posto 
Territorial de Góis da Guarda Nacional 
Republicana, terminando com visita e 
almoço de Boas Vindas, na Residên-
cia de Estudantes de Góis. A Visita 
Pastoral continuou durante a tarde, 
com acolhimento no Agrupamento 
de Escolas de Góis, continuando 
pelas diversas aldeias da Freguesia 
de Góis e culminou na Capela de 
Nossa Senhora da Boa Sorte, em 
Casêlhos, despedindo-se, após lanche 
convívio, servido também na povoação 
de Casêlhos.

Por sua vez, na sexta-feira, dia 17, 
foi recebido na Junta de Freguesia 
de Vila Nova do Ceira, passando 
ainda pela Escola EB1 de Vila Nova 
do Ceira, Cooperativa Social e Agro-
Florestal de Vila Nova do Ceira, jornal 
“O Varzeense” e Lar da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, instituição 
onde celebrou a Eucaristia.

Após o almoço, servido também no 
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Visita Pastoral às Paroquias de Cadafaz, Colmeal, Góis e Vila Nova do Ceira

Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis, seguiu para a vila 
de Góis, onde visitou a Associação Humanitária de Bombeiros de 
Góis, o Centro de Saúde de Góis, o Centro Social Rocha Barros, 
o Polo da ARCIL e a ADIBER–Associação de Desenvolvimento 
Integrado da Beira Serra. Foi ainda recebido na Junta de Fre-
guesia de Góis, na sede do Góis Moto Clube, na Capela de S. 
Salvador do Mundo, na povoação de Bordeiro e na Associação 
Educativa e Recreativa de Góis. Durante o dia de sexta-feira 
houve ainda tempo para um Encontro com os Jovens e com os 
Movimentos/Grupos da Pastoral Paroquial.

Sábado foi dedicado à União de Freguesias do Colmeal e 
Cadafaz, com recepção na Capela de Aldeia Velha e passagem 
pelo Santuário de Carvalhal do Sapo, Capela de Candosa e mis-
sas nas Igrejas Paroquiais da freguesia. Foi ainda recebido na 
sede da Junta de Freguesia e na Unidade Residencial Sagrada 
Família – localizada na Cabreira – da Cáritas Diocesana de 
Coimbra, instituição onde o Sr. Bispo, depois de cumprimentar 
a comunidade, celebrou a Eucaristia, presidida por D. Virgílio, 
pelo Pe. Luís Costa (Presidente da Cáritas Diocesana de Coim-
bra), e pelo Pe. Carlos Cardoso. No final, e ainda no Lar da 
Cáritas, teve lugar um lanche para confraternização entre todos 
os participantes.

Por último, no domingo, dia 19 de fevereiro, foi celebrada 
Eucaristia em Vila Nova do Ceira, Góis e Ponte de Sótão, ainda 
com um almoço, que contou com todos os que se quiseram as-
sociar, visita ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário do Céu, 
terminando a Visita Pastoral ao final da tarde, com um Momento 
Cultural, enriquecido com Grupos Culturais do concelho.

O sinal de esperança e a necessidade de ser perseverante, 
bem como, a necessidade de se pensar e ajudar o próximo 
foi uma das mensagens que o Bispo de Coimbra deixou nos 
diversos locais por onde passou na sua visita ao concelho de 
Góis. É ainda digno de registo o afecto, o carinho e a ternura 
dispensada pelo Sr. Bispo a cada utente das diversas valências 
de solidariedade social visitadas.

Esta Visita assumiu uma função muito importante para a ação 
evangelizadora do concelho de Góis, sendo, conforme palavras 
de D. Virgílio, “uma forma mais direta e próxima que o Bispo 
tem de vir ao encontro do povo de Deus”. Durante a visita, o 
Bispo de Coimbra apelou à preocupação e respeito pelo próximo, 
com votos para que o concelho tenha condições adequadas para 
continuar a crescer, revelando ainda que, contrariamente ao que 
se lê na imprensa sobre o interior do país, “não encontrou em 
Góis pessoas tristes”.

Por sua vez, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, ADIBER, 
Lares e muitas outras instituições, decidiram assinalar a visita, 
com entrega de uma lembrança ao Sr. Bispo D. Virgílio e com 
o convite para que este volte ao concelho de Góis para uma 
visita ainda mais pormenorizada.

Mostrando-se orgulhosa por receber D. Virgílio Nascimento, nos 
Paços do Concelho, a presidente da Câmara Municipal de Góis, 
Dra. Maria de Lurdes Castanheira, admitiu que foi “uma cerimónia 
simples mas sentida”. Dando ainda a conhecer que “somos um 
concelho com sentido inclusivo”, trabalhando “para todos e para 
que Góis seja um concelho onde vale a pena viver”. A autarca 
fez votos que “esta visita ao concelho seja uma entre muitas”, 
lembrando e agradecendo pelo facto do Sr. Bispo já ter estado no 
concelho “na visita pastoral em Alvares, a convite da Misericórdia 
de Góis e na Igreja Matriz de Góis”. Lurdes Castanheira deixou 
também uma palavra de reconhecimento ao Pe. Carlos Cardoso 
pela sua dedicação às paróquias do concelho.

Por sua vez, D. Virgílio Nascimento deixou uma mensagem 
de agradecimento pela forma como foi recebido e explicou que 
a visita pastoral é “uma forma mais direta e próxima que o 
Bispo tem de vir ao encontro do povo de Deus”. Admitiu que a 
sua visita é sinal “do respeito que a Igreja Católica de Coimbra 
tem por outras instituições de Góis” e apelou para que a “ação 
política” também seja respeitada. “Temos todos de dignificar esta 
nobre atividade, uma vez que é um serviço ao bem comum”, 
acrescentou, formulando votos para que o concelho de Góis 

“tenha condições adequadas para continuar a trabalhar a favor 
do desenvolvimento e do progresso”.

O Jornal O Varzeense congratula-se e agradece a passagem 

do Sr. Bispo pela redação deste jornal, bem como, a toda a 
comitiva que o acompanhou e que honrou O Varzeense com 
a sua presença. continua pág. 11
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Acolhimento ao Sr. Bispo na Igreja Matriz de Góis

Acolhimento ao Sr. Bispo na Igreja Matriz de Vila 
Nova do Ceira

Recepção ao Sr. Bispo na Junta de Freguesia de Vila 
Nova do Ceira

Celebração de Eucaristia na Igreja Matriz de Góis

Celebração de Eucaristia no Lar da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis em Vila Nova do Ceira

Visita ao Posto Territorial de Góis da GNR

Visita à Residência de Estudantes de Góis
Visita ao Agrupamento de Escolas de Góis Visita ao Agrupamento de Escolas de Góis

Visita à Escola de Vila Nova do Ceira

Visita à Cooperativa de Vila Nova do Ceira Visita ao Jornal “O Varzeense”

Almoço no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
em Vila Nova do Ceira

Lembrança da Santa Casa da Misericórdia de Góis 
para o Bispo de Coimbra
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Notícias da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis

Reunião da Mesa Administrativa da SCM de Góis no Centro 
de Dia da Cabreira

No passado dia 13 de fevereiro, reuniu, em sessão ordinária, a 
Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Góis, no edifício do Centro de Dia da Cabreira. 

Estiveram presentes, Sr. José Serra, Provedor, Arq.º Ricardo 
Ventura, Vice-Provedor, Sr. Valentim Rosa, Secretário, Sr. Antó-
nio Lopes, Tesoureiro, Sr.ª Almerinda Garcia, 1.º Vogal, António 
Monteiro, 2.º Vogal, Alfredo Simões, 3.º Vogal e as Técnicas 
Superiores, onde foram discutidos os vários pontos de ordem 
de trabalho. 

A Reunião de Mesa tem a periodicidade mensal e tem sido 
realizada nos vários Equipamentos/Instalações da nossa Insti-
tuição. 

Comemoração do Dia dos Namorados no Lar de Idosos 
da SCM de Góis

E porque o Amor é sempre um bom motivo para celebrar, 
no passado dia 14 de fevereiro a Santa Casa da Misericórdia 
de Góis assinalou o Dia dos Namorados (São Valentim), com 
a realização de algumas atividades. 

O dia começou com um atelier de culinária, onde os nossos 
utentes de Lar e Centro de Dia, meteram “mãos à massa” e 
confecionaram um bolo, em forma de coração. Durante a confeção 
ocorreu um debate sobre o “namoro de antigamente”, uma sã 
partilha, onde foram relembrados hábitos, costumes, vivências 
e experiências passadas.

Na parte da tarde, os vários casais da nossa Instituição, 
nomeadamente, o casal, Sr. António Bandeira e Sr.ª Maria 
Rodrigues, Sr. Ermelindo Batista e Sr.ª Celina Figueiredo, Sr. 
Fernando Brás e Sr.ª Alexandrina Brás, tiveram a oportunidade 
de lanchar a dois. Durante o lanche, foram várias a vezes que 
os nossos utentes tiveram a possibilidade de posar para uma 
fotografia romântica.

Esta iniciativa teve como principal objetivo promover a criati-
vidade e imaginação, assim como, promover a confraternização 
e a partilha de amor.

Visita Pastoral à Santa Casa da Misericórdia de Góis
No âmbito da visita pastoral à Paróquia de Góis, o Sr. Bispo de 

Coimbra, D. Virgílio do Nascimento Antunes visitou a Santa Casa 
da Misericórdia de Góis, no passado dia 17 de fevereiro.

Foi com grande alegria que os utentes, dirigentes e colabora-
dores deram as boas vindas ao Sr. Bispo, bem como ao pároco 
de Góis, Sr. Padre Carlos Cardoso.

Iniciou a visita no Lar de Idosos, com a celebração de uma 
Eucaristia para os utentes, colaboradores, dirigentes e comu-
nidade local.

A Eucaristia foi um momento de grande importância, era visível 
a emoção dos utentes ao ouvirem a palavra de Deus. Todos 
se sentiram próximos e acolhidos pelo Sr. Bispo, que se dirigiu 
de modo particular aos nossos idosos, estimulando a todos o 
sentido de renovação de vida, firmeza de fé, para que a alegria 
cristã cresça e se fortifique.

Seguiu-se o almoço, servido na Sala de Refeição do Lar de 
Idosos da nossa Instituição. Para além dos nossos utentes, 
colaboradoras e dirigentes, honraram-nos também, com a sua 
presença, a Dr.ª Maria de Lurdes Castanheira, na sua dupla 
qualidade de Presidente do Município de Góis e Presidente da 
Assembleia Geral da SCMG, Sr. Graciano Rodrigues, Presidente 
da Junta de Freguesia de Góis, Sr. António Carvalho, Presidente 
da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira e alguns repre-
sentantes de outras entidades.

Após o almoço, o Sr. José Serra, Provedor, usou da palavra 
apenas para agradecer a presença de todos, principalmente 
a de Sua Excelência Reverendíssima D. Virgílio Nascimento, 
oferecendo um azulejo com o símbolo da Misericórdia.

O Sr. Bispo também nos deixou algumas palavras de apreço 
e honrou-nos com uma dedicatória no nosso Livro de Honra, 
dizendo:

“Na visita Pastoral do Concelho de Góis tive a honra de ser 
acolhido na Santa Casa da Misericórdia e de celebrar a Missa 
no Lar de Vila Nova do Ceira. Constituiu para mim uma gran-
de honra e um momento forte, pois aqui pensa-se no próximo 
e cuida-se dos irmãos com carinho e amor, conforme com a 
identidade desta Instituição de Matriz Cristã. Felicito os Corpos 
Sociais da Santa Casa, os colaboradores, amigos e utentes pela 
grandeza de alma e pelos sentimentos que nutrem pela pessoa 
humana em todas as circunstâncias, particularmente para com 
os que precisam de gestos de Misericórdia.

Implorando a bênção de Deus, deixo a todos um forte abra-
ço.

”A Mesa Administrativa da SCM de Góis, agradece os conselhos 
e incentivos, que na vida desta Instituição são verdadeiramente 
um estímulo que todos juntos queremos agarrar, para tentarmos 
hoje construir um amanhã com mais esperança”.

Utentes da SCM de Góis visitam a Exposição “Crise e 
transformação”

No passado dia 23 de fevereiro, um grupo de utentes de Lar e 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Góis deslocou-se 
ao Espaço de Exposições Temporárias Alice Sande, localizado no 
Posto de Turismo de Góis, para visitar uma exposição de pintura 
“Crise e Transformação”, da pintora, Teresa Rodrigues.

Os nossos utentes tiveram a oportunidade de conhecer mais 
sobre a temática das telas expostas, a pintora realizou uma 
visita  guiada. À medida que observavam as telas, foram vários 
os temas discutidos acerca da elaboração das peças expostas 
e o quanto estava criativa e bela a exposição.

A visita a esta exposição traduziu-se num momento cultural, 
rico em alegres reminiscências do passado, fomentando, assim, 
a ocupação saudável dos tempos livres da população sénior.

A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece, reconheci-
damente, ao Município de Góis por mais este convite.

Entrevista com…
Esta é uma nova rubrica, que pretende dar a conhecer um 

pouco da história dos nossos utentes, das valências de ERPI, 
Centros de Dia da Cabreira e Vila Nova do Ceira. Quinzenal-
mente, apresentaremos as entrevistas com alguns retalhos da 
vida de dois utentes.  

Utente: Lucília Dias 
Idade: 93 anos
Naturalidade: Esporão, Góis
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Porque já não conseguia estar sozinha”. “Estou na Instituição 

há quatro anos, vim para cá no dia 10 de janeiro de 2013”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, participo nas atividades de fisioterapia e psicologia 
clínica”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“O melhor possível”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Quando vim com o meu marido, Sr. José Dias, de Lisboa 

para Vila Nova do Ceira”.
“Ter sido ecónoma no Centro de Férias (UPAJ), no antigo 

edifício Monteiro Bastos”.
“A troca de cartas com a minha querida prima Analita, ainda 

hoje recordo uma das quadras elaborada por ela”.
“Quando uma esperança ilumina
O Céu da nossa ilusão
Devemos saber esperar

Com fervor e devoção”.

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar a visitar o Jardim de Santa Catarina, em Lisboa”. “Era 

o jardim onde brincava quando era criança”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim, aqui temos pessoas amigas, conforto e boa comida”.

Utente: José Simões Santos
Naturalidade: Folgosa, Góis
Idade: 78 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porquê procurou a nossa Instituição?
“Vim para o Lar devido aos meus problemas de saúde”. “Estive 

no Centro Municipal de Saúde e Acção Social durante 5 anos 
(admitido no dia 22 de outubro de 2010), quando fecharam vim 
para o Lar de Vila Nova do Ceira, em setembro de 2015.”

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, nas que a minha condição de saúde permite”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Normal, procuro dar-me bem com todas as pessoas”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“O meu trabalho como sapateiro, em Lisboa”.
“O relacionamento com os meus sete irmãos, o Augusto, An-

selmo, Maria, Laurinda, Ermelinda, Arminda e a Encarnação”.

O que ainda gostaria de realizar?

Mesa Administrativa da SCM de Góis - Reunião no 
Centro de Dia da Cabreira

Utentes da SCMG confecionaram um bolo, em forma 
de coração - Comemoração do Dia de São Valentim 

Casal Sr. Fernando Brás e Sr.ª Alexandrina Brás no 
Lanche Romântico - Dia dos Namorados

Sr. Bispo na Celebração da Eucaristia no Lar de Idosos 
da SCM de Góis 

Celebração da Eucaristia no Lar de Idosos da SCM de 
Góis, em Vila Nova do Ceira

Almoço no Lar de Idosos da SCMG - Visita Pastoral 

Oferta de um azulejo com o símbolo da Misericórdia 
a Sua Excelência Reverendíssima D. Virgílio do Nasci-
mento 

 Sr. José Serra, Provedor, D. Virgílio do Nascimento, 
Bispo de Coimbra e o Arq.º Ricardo Ventura, Vice-
Provedor 

continua pág. 13
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“Voltar à Folgosa ver o que lá deixei há mais de 40 anos”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sim. Aqui tratam-nos bem”.

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 segunda 
quinzena de fevereiro de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a um 

anónimo, residente na Freguesia de Góis, a oferta de 15 Kg 
de grelos.

O Nosso Bem-Haja pela generosa oferta.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a segunda 
quinzena do mês de fevereiro, 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: a Sr.ª Trindade 
Brás, nascida a 14 de fevereiro de 1930, celebrou 87 anos de 
idade; Sr. António Martins Neves, nascido a 18 de fevereiro de 
1924, celebrou 93 anos; Sr.ª Elvira Duarte Garcia Fernandes, 
nascida a 24 de fevereiro de 1938, festejou 79 anos; Sr. José 
Gomes Barata, nascido a 24 de fevereiro, celebrou 65 anos. 

Óbitos de Utentes 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 da Sr.ª Albertina da Conceição Leal, pelo 
seu falecimento, ocorrido no passado dia 18 de fevereiro de 
2017. A utente integrava a resposta social de ERPI – Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas da SCM de Góis, desde o dia 
1 de outubro de 2014. 

 Utentes da SCMG visitam a Exposição “Crise e Trans-
formação” 

Entrevista à utente Sr.ª 
Lucília Dias  

Entrevista ao utente Sr. 
José Santos 

Sr.ª Trindade Brás festejou 87 anos, acompanhada 
pelos seus familiares 

 Aniversário do Sr. António Martins Neves 

 Sr. Elvira Fernandes celebrou 79 primaveras, acom-
panhada pela sua filha

 Sr. José Barata festejou 65 anos na companhia da 
sua irmã e cunhado 

continuação da pág. 12


