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A V E N Ç A

Bimestral

Papa Francisco em defesa 
do Sínodo da Amazónia

Para o Papa a desfloresta-
ção significa «matar a huma-
nidade».

Papa Francisco disse que o 
próximo Sínodo especial sobre 
a Amazónia, que vai decorrer 
em outubro, no Vaticano, é 
uma resposta da Igreja Cató-
lica a preocupações religiosas 
e ambientais, numa região de-
cisiva para a sobrevivência da 
humanidade. 

Não é uma reunião de cien-
tistas ou de políticos. Não é 
um parlamento: é outra coisa. 
Nasce da Igreja e terá missão 
e dimensão evangelizadora. 
Será um trabalho de comu-
nhão conduzido pelo Espírito 
Santo», explicou, em entrevis-
ta publicada ontem pelo jornal 
italiano “La stampa”.

A reunião de bispos foi 
anunciada pelo Papa a 15 de 
outubro de 2017 e vai refletir 
sobre o tema “Amazónia: No-
vos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral”, 
de 6 a 27 de outubro deste 
ano. «A ameaça à vida das 
populações e do território deri-

va dos interesses económicos 
e políticos dos setores domi-
nantes da sociedade», sus-
tenta  Francisco, sublinhando 
que a desflorestação significa 
«matar a humanidade».

Este Sínodo especial moti-
vou reações negativas do Go-
vemo brasileiro, que manifes-
tou a «preocupação funcional 
do Ministro de Estado Chefe 
do Gabinete de Segurança 
Institucional com alguns pon-
tos» dos trabalhos. O Papa, 
no entanto, entende que os 
temas importantes são os que 
dizem respeito aos «ministé-
rios da evangelização e aos 
vários modos de evangeli-
zar», na região.

A este respeito, observa que 
a possibilidade de ordenar in-
dígenas casados, onde faltam 
sacerdotes é «simplesmente 
um número do Instrumentum 
Laboris». O Papa sublinha 
que a Amazónia é «um lugar 
representativo e decisivo» 
determinante para a «sobrevi-
vência do planeta».

Redação/Lusa
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A inauguração do 
novo Refeitório Social 
A inauguração do novo 

Refeitório Social, uma 
obra nova, ocorreu no dia 
em que se celebravam 35º 
anos do Centro Social, 50 
da paróquia e 25 anos do 
Berço e Escola de música. 
Teve a descerrar a placa 
da inauguração o Arcipres-
te de Viana com o senhor 
Presidente da Câmara e 
bênção dada pelo Chefe do 
Gabinete do senhor Bispo 
da Diocese.

O pároco dirigiu, mesmo 
sentado, umas palavras so-
bre o historial do Refeitório 
e do Centro e vincou que 
seus objectivos estão a ser 
cumpridos e agradeceu às 
entidades presentes, assim 
como aos que apoiaram 
esta construção, sobretudo 
à Câmara.

Por sua vez o presiden-
te Eng. José Maria Costa 
congratulou-se pela boa 
obra agora inaugurada e 
manifestou a sua admira-
ção pela obra que esta pa-
róquia desenvolvia a favor 
dos mais necessitados.

Aqui ficam as palavras do 
pároco depois de saudar 
todas as entidades presen-
tes:

Senhoras e Senhores,
A direção do Centro So-

cial e Paroquial de Nossa 
Senhora de Fátima teve 
sempre a preocupação de 
responder aos sinais dos 

tempos e às dificuldades 
vividas pelo homem hodier-
no, praticando e atualizan-
do o legado deixado por 
Jesus de Nazaré, expresso 
no Sermão da Mantanha 
(Mt. 5-7), nas bem-aventu-
ranças, onde nos é revela-
do o rosto de misericórdia 
do Senhor, que nos move 
a fazer opção preferencial 
pelas pessoas que vivem, 
atualmente nas fronteiras 
da vida, como sublinhouu o 
Papa Francisco, na homilia 
de tomada de posse do seu 
pontificado.

Assim:
Em 1993, começamos a 

servir 6-8 refeições a pes-
soas com dificuldades so-
cioeconómicas e financei-
ras. Após dois anos, depois 
da sua abertura o número 
de pessoas com um eleva-
do grau de necessidades 
duplicou, passando para 
cerca de 15 refeições ser-
vidas, diariamente em con-
texto desta resposta social. 
Nessa altura, a direção do 
Centro Social e Paroquial 
de Nossa Senhora de Fáti-
ma implementou diligências 
junto do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança 
Social, celebrando o primei-
ro protocolo de cooperação 
desta resposta social de 
Refeitório Social, para nos 
ajudar a apoiar 12 utentes, 
uma vez que dispúnhamos 

de instalações com um es-
paço reduzido, para aten-
der ao número cada vez 
mais crescente de utentes 
com multi-pluri-dificuldades 
e famílias com vivências 
quotidianas a viver em si-
tuações multidesafiadas, 
que nos batem à porta a 
solicitar a toma de uma re-
feição quente.

Cada vez mais gente 
acorre a este serviço social, 
recomendada e encaminha-
da pela Segurança Social e 
Instituições que intervêm e 
prestam serviços de apoio 
social, na comunidade lo-
cal, a pessoas desfavoreci-
das e excluídas, tais como: 
Câmara, Junta, RSI, RE-
LIS, Cáritas,…Vicentinos, e 
assim se foi triplicando.

Em 2011 a direcção do 
Centro Social e a Seguran-
ça Social então admitem o 
óbvio, celebrando um acor-
do de cooperação para 36 
utentes, servindo neste es-
paço reduzido, em três tem-
pos, a refeição a 36 uten-
tes ao meio dia, 12 utentes 
de cada vez. Este acordo 
agora também contem-
pla o serviço da refeição 
do jantar para 36 utentes, 
sendo servidos 12 utentes 
de cada vez. Isto foi uma 
bola de neve. Nós servimos 
normalmente entre 70 a 80 
refeições tanto ao meio dia, 

A Ternura de 
um gesto 

Dia 10 de Junho, o dia 
amanhecia para todos. Mas al-
guém, numa cama do hospital, 
via agravar-se a sua debilidade 
física pela doença que dava si-
nais de resistir marcando o limi-
te da sua sobrevivência.

No mesmo hospital, seu ma-
rido continuava recuperando de 
um acidente gravíssimo que o 
deixou imobilizado e com um 
prognóstico muito reservado.

Marido e esposa, casados 
há 45 anos, sempre unidos 
nas alegrias e nos sofrimentos, 
estavam agora internados na 
mesma “casa”, mas em seto-
res diferentes conforme a es-
pecificidade da sua doença. A 
esposa, porém, estava na reta 
final da sua vida. Mas ambos 
se encontravam incapacitados 
de partilharem juntos, unidos 
como sempre, este doloroso 
momento da separação.

Ele, mais consciente, mos-
trava grande preocupação pelo 

estado de saúde da esposa 
pois sabia que ela estava a 
precisar de apoio e companhia. 
E nada podia fazer. Era uma si-
tuação dramática que confran-
gia os familiares e amigos. 

A dor e o sofrimento estão, 
muitas vezes, para além da 
dor física, envolvendo todos 
os que, de coração sensível, 
se entregam a amenizar a dor 
alheia e a tornar mais conforme 
a relação íntima de quem ama. 

Foi nesta situação de sofri-
mento interior que, neste hos-
pital de Viana do Castelo, os 
seus profissionais, envolvidos 
por um gesto de ternura, no-
breza e pleno de humanida-
de, se tornaram sensíveis ao 
dramatismo desta situação. 
Criaram, por isso, condições 
para que marido e esposa pu-
dessem, juntos, permanecer 
unidos na hora crucial da par-
tida, reunindo as duas camas 
e assim, de mão dada, pudes-

Bispo de Viana: 
“Não admito chantagem 
com fé dos pescadores”

Finalmente, comboio 
elétrico em Viana
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Sabia que...? (82)
1. o imperador romano Dio-

cleciano (284-305 d.C.) proibiu 
a Bíblia e decretou que os cris-
tãos apanhados com um exem-
plar fossem executados e que 
Maximiano, que com ele com-
partia o poder no Império, orde-
nou que todas as igrejas cristãs 
fossem destruídas e queimadas 
todas as cópias da Bíblia?

2. a Bíblia já foi traduzida em 
mais de 400 línguas sendo al-
gumas das suas partes traduzi-
das para quase  2500 idiomas?

3. Voltaire, filósofo iluminista, 
previra que o cristianismo de-
sapareceria num prazo de 100 
anos após a sua morte e que 
a partir daí a Bíblia só existiria 
nos museus? 

4. a última execução da pena 
de morte em Portugal aconte-
ceu em Lisboa  a 16 de Abril de 
1842, sendo o executado Ma-

P a s s o  a  P a s s o . . .  ( 74)
2 0  s é c u l o s  d e  c r i s t i a n i s m o

Os encontros da fé e das ciências …
Continuação…
Ciência e fé, dois domínios 

do pensamento humano – No 
século XX, os responsáveis da 
igreja abrem-se em relação á 
ciência, inicialmente timida-
mente e depois mais aberta-
mente. Na sua encíclica Pro-
videntissimus (1893), o Papa 
Leão XIII pensa numa nova 
reinterpretação das Escrituras 
sobre os pontos mais contes-
tados. Na mesma época, o 
Monsenhor de Hults, reitor do 
instituto católico de Paris, la-
mentando o mal-entendido que 
se instaurou entre a igreja e as 
ciências, escreve. «a momen-
to chegou para o cristianismo 
ter a sua própria ciência». E de 
1888 a 1900, ele organiza con-
gressos científicos católicos. 
Em 1936, Pio XI funda a Aca-
demia Pontífica das ciências, 
que «se propõe a favorecer o 
estudo e o progresso das ciên-
cias físicas, matemáticas e na-
turais». No mesmo ano, Albert 
Einstein declara: «Deus não 
joga aos dados». Este homem 
incarna a evolução do mundo 
científico que as descobertas 
recentes da relatividade obri-
garam a mais modéstia nas 
suas pretensões a dar conta 
da última realidade do univer-
so. Através desta fórmula, sig-
nifica que para ele o mundo 
material é racional e sem dú-
vida guiado do interior por uma 
força organizada inteligente. A 
maioria dos sábios não vêem 
hoje nenhuma oposição fun-
damental entre as ciências e 
a fé, e muitos pensam, como 
exprimem os membros da Aca-
demia das ciências em 1926, 
que «a ciência não está mais 
oposta à ideia religiosa que 
não lhe é favorável. São dois 
domínios distintos do pensa-
mento humano». 

Na igreja, as declarações de 
abertura em relação à ciência 
multiplicam-se. É o Concílio do 

Vaticano II que faz votos «um 
acordo profundo entre a ver-
dadeira ciência e a verdadei-
ra fé». É também João Paulo 
II que proclama em 1979, a 
sua solidariedade para com 
os científicos: «eu estou con-
vosco», que faz um apelo em 
1980 «a um diálogo dinâmico» 
e exprime em 1992, o arrepen-
dimento da igreja a propósito 
do caso Galileu. 

O Papa do ano 2000 encon-
tra-se assim na continuidade 
daquele do ano 1000, decla-
rando em 1987: «a ciência fun-
damental é a procura do ver-
dadeiro e não pode estar em 
contradição com a verdade. 
Ela também não pode ser de-
finida como boa ou má. São as 
práticas que por vontade dos 
homens, podem ser dirigidas 
para o bem do homem ou para 
o seu mal». 

O diálogo entre ciência e fé 
passa hoje do saber para a 
acção. Ele desloca-se para a 
prática e consequências mo-
rais das técnicas científicas. 
Aí, abre-se um vasto domínio 
onde a igreja tem um papel es-
sencial a jogar, aquele duma 
sabedoria e duma autoridade 
moral ao serviço do homem. 
No dia 22 de Dezembro de 
1980, doze prémios Nobel de-
claram: «Nós estimamos que 
o sábio deve ter uma sensibili-
dade moral aguda e nós dese-
jamos meter fim à separação 
tradicional – que é mesmo por 
vezes uma oposição – entre a 
ciência e a religião. Vai de si 
que as igrejas poderiam jogar 
um jogo positivo nas busca 
de um tal objetivo e nós reco-
nhecemos em particular que 
a igreja católica encontra-se 
numa posição única para dar 
uma orientação moral sobre o 
plano mundial».

Um novo caso Galileu será 
possível no seculo XXI, neste 
domínio? João Paulo II não o 

exclui. Ele pede por antecipa-
ção aos sábios e aos teólo-
gos de fazerem prova do seu 
senso de responsabilidades: 
«Não é de excluir que nos en-
contremos um dia face a uma 
situação similar, que exigirá 
de uns e outros uma consciên-
cia esclarecida do campo e 
dos limites das suas próprias 
competências».  

João Paulo II e Galileu - 
João Paulo II, a propósito 
do caso Galileu, declara: «o 
problema que se posou entre 
os teólogos da época e o da 
compatibilidade do heliocen-
trismo e da Sagrada Escritura. 
Assim a nova ciência, com os 
seus métodos e a liberdade 
de pesquisa que supõe, obri-
ga aos teólogos a se interro-
garem dos seus critérios de 
interpretação da Escritura. A 
maioria não o soube fazer. Pa-
radoxalmente, Galileu, cren-
te sincero, mostrou-se mais 
perspicaz sobre este ponto 
que os adversários teólogos. 
(…) A transformação provoca-
da pelo sistema de Copernic 
exigiu assim um esforço de 
reflexão epistemológico sobre 
as ciências bíblicas, esforço 
que trouxe mais tarde os seus 
frutos abundantes. 

Uma crise semelhante a esta 
que falamos pode ser aqui evo-
cada. No seculo passado e ao 
início do nosso, o progresso 
das ciências históricas, per-
mitiu adquirir novos conheci-
mentos sobre a Bíblia e o meio 
bíblico. O contexto racionalista 
ao qual, e por diversas vezes, 
os conhecimentos estavam 
presentes, pareceu torná-los 
ruinosos para a fé cristã. Cer-
tos, na preocupação da defesa 
da fé, pensaram que era ne-
cessário rejeitar as conclusões 
históricas seriamente estabe-
lecidas. Foi uma decisão preci-
pitada e infeliz».

 Hélder Gonçalves

tos Lobo, que tinha sido con-
denado por homicídio?  

5. Sadam Husseim, antes de 
abandonar o Kuweit incendiou 
737 poços que queimaram 6 
milhões de barris de petró-
leo por dia num incêndio que 
durou 10 meses e que estes 
incêndios libertaram para a at-
mosfera  500 milhões de tone-
ladas de dióxido de carbono e 
partículas  a 6000 mil metros 
de altitude?  

6.  a pirataria à propriedade 
intelectual em Portugal é res-
ponsável pela perda de cerca 
de mil milhões de euros e 22 
mil empregos  por ano?

7. é hoje aceite pela comu-
nidade médica que a seguir 
aos antibióticos, e apesar de 
muita polémica instalada con-
tra o seu uso, as estatinas são 
o grupo de fármacos que mais 

     DILEMA
Ele finge que é feliz e sorrindo 
procura o calor que já não tem.
Diz que tudo vai bera mentindo 
esperando a compreensão de alguém,
Bem sabe que para ele muito mudou 
e que a vida não traz airosidade, 
que o melhor já se foi, acabou, 
e o quotidiano é apenas saudade.

Diz a quem o saúda que tudo está bem
e que é igual a toda a gente,
que é feliz e saudável. Porém
ele sabe bem que está muito diferente.
Mas o mundo é assim, informal
mesmo para quem esconde a verdade.
Eu compreendo que quem encobre o mal 
é para acabar o seu tempo com dignidade!

Eugénio Monteverde 
Viana agosto de 2018

contribuíram para a prolonga-
ção da esperança de vida da 
população em geral?

8. desde 1918 que não se 
observava nos Estados Unidos 
da América, como aconteceu 
em Agosto de 2017,  um eclip-
se total do sol que percorresse 
toda a faixa do território ameri-
cano?

9. em 2024 e 2045 voltarão a 
ocorrer eclipses solares totais 
nos Estados Unidos que atra-
vessarão faixas significativas 
de todo o seu território?

10.em Portugal,  em 2016,  
ocorreu um eclipse com um 
grau de 90% de ocultação e 
que apanhou sobretudo o Norte 
do País?

Se não sabia, já ficou a saber.
Nunca é tarde para apren-

der.
Albino Ramalho

Questões de Vida 90
Agnósticos e Ateus
Crentes e Praticantes
Imagino a sua reacção ao ver e 

ler este título. Tenha calma. Não 
tenciono agredir ninguém. A razão 
é muito simples. Todos pertencem 
à mesma família porque a referên-
cia principal e essencial é a mes-
ma: Deus. As definições que se 
seguem são simples e acessíveis 
a todos e, por isso, despidas de 
qualquer pretensiosismo.

O agnóstico diz que não é possí-
vel conhecer a Deus. Pode existir, 
mas a possibilidade de O conhecer 
não está ao alcance das suas ca-
pacidades; o ateu, pura e simples-
mente, nega não só a existência de 
Deus mas também a possibilidade 
de Ele existir; o crente acredita em 
Deus, faz d’Ele o seu Criador e Se-
nhor, de tudo e de todos, põe n’Ele 
toda a sua confiança e esperança. 
Para o crente, Deus é o princípio e 
o fim de tudo quanto existe.

Quanto aos praticantes, a meu 
ver, a resposta não é assim tão 
linear. O que é que quer dizer pra-
ticante? O que sabe muito bem os 
princípios em que assenta a sua 
crença ou não crença ou o que vive 
com coerência, com honestidade, 
tudo aquilo em que diz acreditar ou 
não acreditar? Sim, porque o dita-
do “bem prega Frei Tomás” não se 
aplica somente aos crentes.

Independentemente da crença 
ou não crença, da pertença ou 
não a esta ou àquela religião, o 
que enobrece e engrandece qual-
quer pessoa e a torna grande aos 

olhos de Deus e do mundo é a sua 
integridade de vida, assente em 
princípios sólidos e seguros, sem 
termos de olhar para a sua religião 
ou raça, partido ou club.

É por isso que há muitos ag-
nósticos e ateus crentes e muitos 
crentes ateus.

“Olha rapaz, dizia aquele mestre 
ao discípulo, toda a pessoa tem 
um deus. Pode ser uma pedra ou 
um animal, uma árvore ou um rio, 
mas todos têm um deus”.

Dentro deste contexto, conhece-
mos todos (ou quase) uma figura 
pública que, pela sua vasta cultura, 
grande poder de comunicar, músi-
co e sempre de muito bom humor, 
se diz agnóstico. Como muita ou-
tra gente, gosto imenso de o ouvir.

“Quanto a acreditar em Deus, 
eu não percebo nada disso... Há 
uma coisa que me chateia: são os 
ateus…”

- Ó António, como é que o se-
nhor, dizendo-se agnóstico, com-
pôs uma Missa a S. Judas Tadeu?

- É muito simples. Eu ouço dizer 
que S. Judas Tadeu é o advogado 
das causas perdidas. Como a mú-
sica neste país é uma causa perdi-
da,  resolvi compor uma Missa a S. 
Judas Tadeu. Mais: ando a pensar 
e a preparar-me para compor mais 
duas missas para dois francisca-
nos: S. Francisco e S. António: um 
activista e o outro pacifista.

Muito obrigado, António Vitorino 
de Almeida. 

Viana do Castelo, 15/08/2019.
 P.e António Belo.

(Continuação da primeira página)

A Ternura de um gesto 
sem sentir a proximidade final. 
A esposa, companheira sempre 
fiel, partia. E partiu eternamente 
reconhecida.

Foi um gesto que tocou fundo 
o coração de todos os familiares, 
e não só estes, pela grandeza de 
verdadeiros profissionais da saú-
de física e psíquica. 

Ao Hospital de Viana e a to-
dos quantos participaram nesta 
derradeira situação de amor ao 

próximo, vai toda a admiração, 
reconhecimento e louvor, ex-
presso com um sentido “muito 
obrigado”!!! 

Grandes profissionais, 
grandes homens e mulheres 
que experimentam a alegria e 
a felicidade de corresponder 
às necessidades dos que mais 
precisam. 

OBRIGADO!!! Donzília Rocha
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Pela Comunidade

 Em dor   

(Continuação da primeira página)

Baptismo: 25 meninos e 21 
meninas

Para fora da Paróquia 17 
meninos, e 6 meninas, total de 
69 Baptizados da Paróquia.

Casamentos: 36 processos 
tratados.

Óbitos: 33 homens e 27 mu-
lheres.

Outros movimentos nos Ser-
viços

Durante os 366 dias do ano 
entraram na Igreja da Paró-
quia 68 922 para visita ao 

Santíssimo, para oração, para 
celebração das missas, con-
fissões, ou visitas, para reco-
nhecimento cultural da arte 
neoclássica da igreja, etc.

Nos serviços administrativos 
entraram 16 380  paroquia-
nos e não paroquianos: 20% 
de serviços relacionados com 
Casamentos e outros assun-
tos da Igreja, Confissões, mar-
cação de missas, catequeses, 
informações e 80% relaciona-
dos com roupas, papel, conta-

bilidade, pobres, assistência…
Comungantes durante o ano 

nas duas igrejas, na Capela 
das Necessidades e na Ca-
deia foram mais de 52 000.

Estamos abertos desde as 
9h às 12h e das 14h às 19h, 
bem como ao sábado, das 14h 
às 19h e ao domingo, das, 9h 
às 12h.

A igreja esta aberta todos 
os dias, e fecha na hora de 
almoço e no domingo de 
tarde.

O Centro Social Paroquial 
através de um concurso vai 
realizar uma obra de requali-
ficação das valências Centro 
de Dia e Convívio que ficam 
no edifício da Residência Pa-
roquial. O Centro de Dia vai 
durante as obras funcionar no 
Berço, onde já também funcio-
nou e o projecto inicialmente já 
previa lá um Centro de Dia.

Durante este mês de agos-
to somos todos da Senhora da 
Agonia e de Nossa Senhora da 
Assunção. No fim do mês ha-
verá a Peregrinação Paroquial 
a Nossa Senhora de Fátima.

Festa de Nossa Senhora 
Necessidades - No dia 6 de 
Setembro há a Procissão de 
Velas de Nossa Senhora das 
Necessidades pelas 21:30h. 
No dia 7 há a Celebração do 

7ºAniversário da “Igreja da 
Sagrada Família” presidida 
por D. Anacleto pelas 16h e 
inauguração do Largo da Sa-
grada Família. Dia 8, a sair da 
Igreja Paroquial depois das 
10:00h realiza-se a procissão 
solene de Nossa Senhora das 
Necessidades que se venera 
na sua capela, no Centro da 
Abelheira. Não vai haver pedi-
tórios à porta. Os devotos, os 
amigos de Maria e os que quei-
ram, devem colaborar. Podem 
entregar a alguém da organiza-
ção, coordenada por João Pires 
ou no cartório. Aconselha-se a 
pedir recibo.

Catequese - Ainda estão ins-
crições abertas para a cateque-
se, bem como para o Jardim de 
Infância.

Acolher - Os Movimentos e os 
Grupos da Paróquia estão a pre-
parar os programas da Pastoral 
Paroquial para o próximo ano 
subordinado ao tema: “Acolher 
como Maria e como S. Bartolo-
meu dos Mártires.”. 

Férias - Em Agosto muitos 
gozam férias, mesmo nos servi-
ços da Paróquia, mas as valên-
cias do Centro Social não, bem 
como, voluntariamente, a Loji-
nha Social, a favor do Berço, à 
Rua Major Xavier da Costa. 

Refeitório Social - O Refeitó-
rio Social está a funcionar mui-
to bem. Quem nos puder ajudar 
com produtos alimentares, e ou-
tros bens, como o azeite e óleo, 
ajudar-nos-ia a ajudar mais. Ser 
entregues no Refeitório ou no 
cartório.

Serviços prestados em 2018

No dia 5 de julho 
faleceu José Cunha 
Martins, filho de Ben-
to Martins e Custódia 
da Cunha. Fica viúva 
a Maria de Fátima Al-
meida Fernandes.

Faça a sua oferta! … 
Seja solidário connosco!... 

Trata-se de uma causa justa e nobre.
Dirija-se ao Cartório. Escreva-nos. Peça recibo para dedução 

no IRS.
Pode depositar em qualquer Caixa Gral de Depósitos à ordem da 
Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima com o 

IBAN/NIB: CGD-PT50  003507510000630373043

No dia 15 de julho, 
faleceu António Pei-
xoto Monteiro, filho 
de Manuel Gomes 
Monteiro e Maria de 
Sousa Peixoto. Deixa 
viuva a Maria Celene Pereira de 
Oliveira Monteiro, e filhos.

No dia 20 de julho, 
faleceu Rosa da Con-
ceição Gonçalves, 
era filha de Manuel 
Gonçalves e de Joa-
quina Maria. estava 
viúva de Manuel Pereira Gonçal-
ves.

Festa de Nossa 
Senhora das 

Necessidades 
– 6 a 8 de 

Setembro – Não 
haverá peditório 

porta a porta. 
Os devotos e 
amigos desta 
Mãe Rainha 

podem entregar 
as suas 

ofertas aos 
organizadores 

ou na Paróquia.

A inauguração 
do novo 

Refeitório Social 
como à noite. Quem paga?

Os resultados financeiros 
do Centro Social e Paro-
quial começaram a ultra-
passar a linha vermelha, 
consequentemente a bater 
no fundo. No ano transato a 
Câmara Municipal estabe-
leceu um acordo para nos 
abater à dívida do Refeitó-
rio Social com 5000 euros 
por mês. E acabamos a ano 
com as contas equilibradas.

Alguns são capazes de 
pensar que nós servimos 
a antiga “sopa para os po-
bres” ou os restos de comi-
da de alguém, dos nossos 
utentes, por exemplo. No 
entanto, o nosso orgulho 
está precisamente em que 
os desfavorecidos são ser-
vidos sempre com a refei-
ção preparada na ocasião 
e a mesma que é servida 
a todos os outros utentes, 
aos que pagam mais, aos 
que pagam menos, aos tra-
balhadores, colaboradores, 
voluntários e diretores; sem 
fazermos excepção nos 
365 dias do ano, por isso 
incluímos feriados e Domin-
gos, Páscoa e Natal, por-
que, intuímos que “quem 
tem fome à semana tam-
bém tem fome” ao Domin-
go, pelo Natal e Páscoa, ou 
feriado… E essa fome pode 
ser maior...

Do espaço que tínhamos 
destinado para refeitório, 
incluindo a minha garagem, 
que abandonei, nunca se 

queixaram. Se alguém se 
queixou podia ter sido da 
comida  não porque a co-
mida fosse má, mas por-
que não seria comida que 
queria, mas talvez uma 
bebida.

Hoje, ao celebrarmos os 
35 anos de Centro Social 
Paroquial, estamos aqui a 
inaugurar este novo espa-
ço porque reconhecíamos 
que o espaço não era o 
mais próprio, embora para 
os utentes o que interessa-
va era comer.

Então apostámos por 
uma cozinha comum às 
respostas sociais e um 
refeitório mais digno para 
os utentes, graças ao 
apoio dado no ano passa-
do pela Câmara Munici-
pal e este ano com mais 
25.000,00 para ajuda do 
equipamento desta casa, 
embora não seja o sufi-
ciente para o equilíbrio fi-
nanceiro nos custos com 
os serviços a cerca de 70 
utentes como aconteceu 
nos anos anteriores. Es-
peramos aumentar, para 
o ano, o acordo com a 
Segurança Social. Refira-
-se que esta obra teve o 
apoio de mais 25,000.00 
do BPI-Solidário. O res-
to são fruto de donativos 
da Câmara Municipal, de 
pessoas de boa-vontade 
e parte de uma doação 
feita pela D. Linda Mar-
tins…

Bispos do México pedem aos EUA
 «discurso de paz e igualdade»

Conferência Episco-
pal do México (CEM) fez 
um apelo em defesa da 
«paz, igualdade e frater-
nidade» para os cidadãos 
que vivem nos Estados 
Unidos da América, de-
pois de dois ataques no 
passado fim de semana.

«Pedimos aos cida-
dãos e às autoridades 
dos Estados Unidos e 
ao México  que promo-
vam um discurso de paz, 
igualdade, fraternidade e 
colaboração, já que am-
bos os cidadãos, como 
os estrangeiros que re-

sidem num país, eles fa-
zem uma nação maior e 
mais forte», escreveram 
os bispos mexicanos.

Na mensagem divul-
gada online, a CEM as-
sinala que «é hora de 
parar» com os «atos 
violentos» e os bispos 
realçam que o «discur-
so de ódio gera apenas 
agressão e morte» e as-
seguram «proximida de 
e oração» aos familiares 
das vítimas e feridos, na 
mensagem publicada na 
passada terça-feira.
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            COLABORE

Frei Bartolomeu dos Mártires foi  
Arcebispo de Braga e, como tal, 
nosso Arcebispo. Chamavam-lhe o 
Arcebispo Santo. Talvez por ser um 
pastor singular diferenciado porque 
se aproximava e preocupava-se 
muito com os pobres. Aqui fica esta 
carta que diz tudo.

“A preocupação com os necessi-
tados acompanhou-o durante toda 
a sua vida.

A austeridade que observou cons-
tantemente, inclusive na fase conci-
liar, contrastava com a sua genero-
sidade a favor dos necessitados - os 
pobres, em geral, e as órfãs. Desta 
sua solicitude, que continuava a ali-
mentar em Trento, dá claro testemu-
nho a carta que, em 22 de Setembro 
de 1561, dirigiu a Frei João de Leiria, 
que tinha deixado como governador 
da Arquidiocese, recomendando-he 
encarecidamente: - «Cubra lá V. R. 
este inverno muito bem os nus e não 
desça dos duzentos mil reais», nem 
dos das órfãs18.

E menos de dois meses depois, 
em 3 de Novembro desse mesmo 
ano, voltava a insistir com o seu 
vigário-geral: - «Se V. R. quando 

Júlia de Jesus Gonçalves, 
nascida em 11 de de-
zembro de 1931, casou 
duas vezes e ficou viú-
va duas vezes. Só tem 
uma filha, a Rita, filha 
do primeiro casamento, 
com António Martins Amaro, de Bar-
roselas.

Trabalhou no campo, uma vida es-
crava naquele tempo, até à idade de 
18 anos. Trabalhou também no Brasil 
como Dama de Companhia.

Era filha de António Oliveira Alva-
rães e de Maria Forte. É irmã de 6 
irmãos: Artur Alvarães, Raimundo Al-
varães, Estela Carvalho, Madalena, 
Maria e Emília.

O pai era escultor e a mãe fazia o 
serviço de parteira da terra, de do-
méstica.

Está viúva há um ano, e não tem 
ainda a reforma da parte do marido. 
Encontra-se agora no centro de Dia 
desta paróquia onde se sente bem e 
confortável. Gosta de tudo ali. Ela, Es-
tela e Emília, que está em França, são 
os únicos irmãos vivos.

Maria Fernanda de Queiroz 
Pinheiro, filha de João Rocha e de 
Maria Chuva Fernandes 
Rocha, nasceu em Ílha-
vo, a 5km de Aveiro, no 
dia 23 de 1930. Andou 
na escola, casou com 
Joaquim de Queirós Pinheiro, dos 
lados do Porto. Foi um marido muito 
bom, mas faleceu com 56 anos. É 

mãe de duas filhas, Maria  Eneida e 
Maria João. Esteve em Angola antes 
do 25 de Abril.

Fazia o serviço de casa e tratava da 
criação das filhas, de quem tem muito 
orgulho. Quando veio para Portugal 
foi trabalhar no Hospital da Universi-
dade de Coimbra.

Viveu sempre com muita simplici-
dade, embora, tenha dado às suas fi-
lhas um curso superior. Toda a família 
é católica praticante.

Gosta muito de estar no centro de 
Dia, onde sente grande respeito que, 
em contrário ir-se-ia embora.

Diz que temos de ser uns para os 
outros, se não, não somos irmãos de 
Cristo. Felizmente isso ali pratica-se.

Aurora Morgado, nasceu em 
Fragoso em 16 de setembro de1933. 
Não conheceu o 
pai porque faleceu 
antes dela nascer. 
É filha de Rofina 
Morgado.

Trabalhou até 
à idade de casar 
com Mário Martins Cunha que co-
nheceu na festa de Fragoso. Foi para 
Lisboa onde viveu 9 anos e depois foi 
para a França. O seu marido era pin-
tor da construção civil. Tem uma filha, 
a Lucília, casada com o Óscar e são 
muito bons para si.

O seu marido gostava de tocar con-
certina, que aprendeu depois de re-
formado, era um dançarino e cantava 
muito bem, incontestavelmente gosta-
va das festas e ela acompanhava.

Está viúva há dois anos.
Gosta de estar no Centro de Dia, 

queixando-se de alguns serem muito 
barulhentos. 

Os funcionários são bons e há tem-
po, diga-se, que são de serenidade. 
Quando o senhor Calçada faz medita-
ção e outras coisas, a gente pode não 
participar, mas vê-se e acalma-se.

Por isso, também gosto de estar 
aqui, embora gostasse mais de estar 
em casa, há mais serenidade.

Rogério de Passos Ferraz, 
nascido em Monserrate a 2 de Junho 
de 1923, filho de Joaquim Ferraz, sa-
pateiro, e de Maria de Passos Espe-
rança, doméstica. Andou na escola 
e depois trabalhou em mercearias e 
esse foi sempre o seu trabalho.

Casou com 42 
anos com Ana Gon-
çalves de Carvalho, 
nascida em Vitorino 
de Piães, em  8 de 
Maio de 1937.

A  Ana veio servir para uma família 
vizinha da família dele e foi a partir 
daí que resolveram há 51 anos pedir 
a bênção de Deus para consagrar o 
amor entre eles. São pais de dois fi-
lhos: Paulo Rogério e João José, am-
bos casados por Deus e têm 3 netos.

A  Ana divertia-se a trabalhar e era 
amiga dos meus sogros e, sobretu-
do com  a sogra conversava muito. 
Como estavam sós, resolveram vir 
para o Centro de  Dia onde gostam 
de de estar.

Frei Bartolomeu dos Mártires Histórias de vida
esta ler, não tiver gastado pelo 
menos os duzentos mil reais e co-
brir pobres nestes frios que vão, 
hei-me de aqueixar muito delo e 
chamar-lhe mais apertado que cer-
ta pessoa que calo... Por amizades 
humanas não dê nada: por Jesu 
Christo, muito... Por isso mande-
-me V. Rev.â boas novas disto e 
quantas órfãs são casadas, por-
que, como digo, não quero que 
poupe nada dos duzentos mil reais 
das orfãs»19.

E na carta ao mesmo governador 
do Arcebispado, datada de Quarta-
-feira de Cinzas de 1562, afirma-
va: - «Bem suspeito que Vossa 
Reverência se enfastiará de tanto 
lhe referir a diligência dos pobres, 
mas nisto me há-de perdoar; é meu 
ofício, sou despenseiro da fazenda 
dos pobres. Não a herdei, não a ga-
nhei, queria-a repartir como manda 
seu Senhor. E porque não convém 
encobrir nada a Vossa Reverência, 
saiba que todas as novas que vêm 
de Braga são boas, tirando acerca 
dos pobres, que me escrevem que 
vai a cousa mui apertada para eles 
e também pera os Casos».

E nessa mesma carta, depois de 
ter procedido à distribuição das ver-
bas para as obras do Colégio de S. 
Paulo e do Convento de Santa Cruz 
/ S. Domingos de Viana, não deixou 
de estabelecer esta excepção: - «... 
havendo fome, cessem todas, e dê-
-me tudo em pão, pera que não pe-
reçam os pobres»20.

Estava consolidada a solicitude 
do Arcebispo pelos pobres e pe-
los doentes, que iria continuar por 
toda a sua vida, de que basta dei-
xar alguns tópicos. Recordamos, 
de entre eles, a sua conhecida in-
tervenção na assistência às vítimas 
da peste, em Braga, em 1570; em 
10 de Março de 1575, recorreu ao 
juiz de fora, com alçada em Viana 
e aos Vereadores deste concelho, 
pedindo-lhes a cedência de algum 
pão, para combater a grave fome 
que atingia a cidade de Braga 21; 
e do que foi a sua acção caritativa, 
durante os últimos anos de vida, 
passados no Convento de S. Do-
mingos, aqui em Viana, será redun-
dante falar...” J.M.

AGOSTO.
Diário do Minho / Secção Cultural”

Doze paroquianos regressam de 
Missão “incrível” em Moçambique

Um grupo de doze paro-
quianos de Vitorino dos Piães, 
Poiares e Navió regressaram 
a Portugal, no dia 22 de julho, 
após missão para Itoculo, em 
Moçambique. O projeto “Mis-
são Nakumi”, que significa “es-
tamos vivos”, decorreu entre 30 
de junho a 22 de julho e esteve 
integrado no lema “Todos, Tudo 
e Sempre em Missão” da Con-
ferência Episcopal Portuguesa 
para o Ano Missionário, que se 
iniciou em outubro de 2018 e 
culmina em outubro de 2019.

“Foi uma experiência mara-
vilhosa, mas nenhum de nós 
estava preparado para viver 
esta experiência, porque é um 
mundo totalmente diferente do 
nosso”, começou por explicar o 
Padre Cláudio Belo, pároco da-
quelas comunidades.

Aquando a chegada ao con-
tinente africano, a realidade ali 
vivida não era aquela que o 
grupo imaginava que “existisse 
em pleno século XXI”.

“É uma realidade que não 
estávamos preparados para 
vivê-la, mas, por outro lado, 
no meio da pobreza extrema 

encontramos muita alegria no 
rosto das pessoas”, disse o 
pároco. A ação de voluntariado 
missionário, composta por uma 
equipa com idades compreen-
didas entre os 19 e os 60 anos 
de idade, interveio em várias 
áreas: educação, saúde, pas-
toral e construção. Carina, Bár-
bara, Raquel, Alice, Sofia e Jés-
sica descreveram a experiência 
como “única e incrível”.

“Sentimo-nos muito acolhidos 
pela forma como fomos recebi-
dos pelas pessoas. Não tínha-
mos como não nos sentirmos 
em casa”, afirmaram.

O Padre Cláudio Belo adian-
tou ainda ao Notícias de Viana 
que, “apesar da pobreza”, as 
pessoas vivem “muito” a fé em 
igreja, que “floresce” com ce-
lebrações cristãs “fabulosas”. 
“Também levamos até lá a nos-
sa experiência como cristãos 
e nota-se que, na Europa, as 
igrejas estão mais envelheci-
das, enquanto que, em África, 
a grande maioria são crianças, 
jovens e casais”, referiu.

Com expectativas de um dia 
regressarem, o grupo da Mis-

são Nakumi” regressou com “o 
dever cumprido”.

“Três semanas não dá para 
fazer muito, porque o tempo 
passa muito rápido, mas tenho 
a certeza que todos nós, en-
quanto lá estivemos, demo-nos 
completamente a esta causa”, 
acrescentou o pároco.

“Não há dinheiro que chegue 
àquilo que lhes transmitimos e 
àquilo que eles nos transmiti-
ram”, sublinharam as voluntá-
rias.

O projeto “Missão Nakumi” 
contou com o apoio das paró-
quia de Vitorino de Piães e do 
concelho de Ponte de Lima, da 
equipa missionária coordenada 
pelo padre Raul e Edmilson, 
pelas duas missionárias que 
estão a cumprir missão de 12 
meses - Gabriela e Cristina -, 
pelo seminarista Gilberto e pe-
las irmãs espiritanas.

O grupo de paroquianos le-
vou ainda um donativo no valor 
de 14.050 euros e, cada ele-
mento, transportou uma mala 
de 12 kg com roupas e jogos 
didáticos.

Micaela Barbosa

Bispo de Viana: E a fé dos pescadores
Serão atribuídos 500 mil euros a 28 

embarcações de pesca local.
“Os pescadores que ameaçaram 

com um boicote [à procissão ao mar 
e ao rio] têm um real problema e é 
grave porque eles são pobres. Se há 
pessoas que, na Senhora d’Agonia, 
temos de venerar e ajudar são os 
pequenos pescadores”, afirmou esta 
segunda-feira D. Anacleto Oliveira, o 
bispo de Viana do Castelo.

As 28 embarcações de pesca afe-
tadas pela construção de um par-
que eólico flutuante receberam esta 
segunda-feira, já ao final da tarde, a 
garantia de que vão ter uma compen-
sação financeira de 500 mil €. “Dentro 

do possível, foi um acordo satisfató-
rio para todos”, disse ao CM António 
Coimbra. O protesto previsto ficou 
sem efeito e os pescadores parti-
ciparão na procissão da Senhora 
d’Agonia, esta tarde.

Ainda antes do acordo, o bispo ga-
rantia que não se iria “intrometer” no 
diferendo, mas defendia armadores e 
pescadores. “Não admito que se faça 
chantagem com a fé e a religiosidade 
dos pescadores para não conceder 
os seus direitos”, referiu.

Em causa está a instalação de um 
parque eólico flutuante ao largo de 
Viana do Castelo, que afetará direta-
mente pelo menos 28 embarcações. 

Os armadores e pescadores re-
clamavam uma compensação pelos 
prejuízos causados pela interdição 
da pesca junto ao cabo submarino de 
17 quilómetros que vai ligar o parque 
eólico flutuante à rede, instalada em 
Viana do Castelo. As negociações 
decorriam há várias semanas. A EDP 
Renováveis disponibilizara uma ver-
ba de 200 mil euros , mas os pesca-
dores não aceitaram o valor.

José Maria Costa, presidente da 
Câmara de Viana do Castelo, indicou 
esta segunda-feira à tarde que 400 
mil euros serão entregues pela Rede 
Elétrica Nacional e 100 mil pela EDP 
Renováveis.


