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A V E N Ç A

Bimestral

Ao ler o livro “Sonhemos jun-
tos” em que é apresentado o 
pensamento actual do Papa 
Francisco, impressionou-me de 
um modo particular o mal duma 
consciência isolada, individua-
lista na convivência com os 
outros, na sociedade, como, a 
meu pensar, me ficou na men-
te, o maior pecado do mundo 
de hoje, em relação a uma sa-
dia convivência social dinâmica 
e criativa, própria deste tempo, 
sem beliscar o sentido da men-
sagem cristã. 

O egoísmo não conduz a 
nada, melhor, só leva à infe-
licidade, ao isolamento, a um 
“ego” destruidor de si e dos ou-
tros porque não ama, não liber-
ta porque “Só o amor liberta”. 
Por isso, a fé cristã conduz a 
Humanidade, leva-nos a viver 
a própria vida como «um dom 
que deve ser oferecido ao pró-
ximo». Nunca ficará sozinho 
nem experimentará «o drama 
da consciência isolada», presa 
fácil daquele «Satanás, mau 
pagador» sempre «pronto para 
enganar» quem escolhe o seu 
caminho, conforme podemos 
ler no livro das orientações do 
Papa Francisco sobre o “So-
nhemos juntos” à conversa com 
Austen Ivereigh.

Uma  “consciência isolada” 
conduz-nos à impaciência que 
não consegue subordinar o po-
der da tecnologia, do avanço da 
ciência, à intolerância de tudo o 
que não nasce de si e faz da 
nossa vida uma vida estranha 
e sem diálogo. Faz de nós sur-
dos aos gritos dos que à mar-
gem do nosso caminho gritam 
por um afecto, um carinho, um 
pão, um copo de água, e até a 
um grito da própria natureza. 
Leva-nos a um desprezo pelo 
respeito, pelo valor do outro 
que se encontra a seu lado, 
relativizando a vida e os diver-
sos valores naturais próprios da 
natureza. Assim a eutanásia, o 
aborto, a pena de morte a eco-
logia, a poluição das águas dos 
rios e dos mares, das fontes e 
dos poços, a destruição das flo-
restas, a poluição do ambiente 
do ar, destruição da natureza 
sem olhar a quê, e porquê, pois 
o dinheiro, o capital é algo mais 
importante, como viver o dia-a-
dia em luxúria porque o econó-
mico serve para tudo o que dá 

prazer agora e não interessam 
os outros, nem o futuro da co-
lectividade, da Comunidade.

Não aceitará, naturalmen-
te, o que hoje se tem feito na 
descoberta dum sinal muito im-
portante como, por exemplo, a 
integração da mulher pelo seu 
valor como mãe, gestora fami-
liar, resiliente e capaz de fa-
zer como o pelicano. Não são 
as pessoas mais dedicadas à 
saúde neste tempo de pande-
mia. Isto é um novo sinal que o 
muito individualismo não aceita 
com facilidade a integração da 
mulher em poderes de decisão, 
ou de governo, dentro e fora da 
Igreja.

As nossas consciências, 
pelo materialismo, não podem 
ser distorcidas e só um Amor 
grande sente a necessidade 
de humildade de coração para 
aceitar um mundo diferente de 
há 40, 50 ou 70 anos. Há que 
aprofundar a mensagem do 
evangelho que nos chama a 
dar a vida pelo outro e não a 
desrespeitar e a denegrir a sua 
imagem quer seja homem, quer 
seja mulher ou criança, mas a 
desenvolver os dons de cada 
um e de todos porque todos so-
mos poucos para conduzir tudo 
para o Pai, o Criador. Pela fé, 
segundo S. Paulo, nós somos 
“Corpo Místico de Cristo”, so-
mos um só corpo e se um ór-
gão sofre, todos sofrem, como 
para um motor funcionar bem, 
não pode nenhuma das suas 
peças estar fora do sítio, gasta, 
desvalorizada, descaracteriza-
da, marginalizada ou vilipendia-
da…

“O amor evangélico vai sem-
pre por este caminho: dar a 
própria vida. Viver a vida como 
um dom, um dom que deve ser 
oferecido. Não um tesouro para 
conservar. E Jesus viveu-a as-
sim, como dom. E se vivermos 
a vida como um dom, fazemos 
o que Jesus quer: “Constituí-
vos para irdes e dardes fruto”». 
Portanto, não se deve desperdi-
çar a vida com o egoísmo, mas 
em unidade e comunhão com 
os outros para rejuvenescer-
mos a Igreja abrindo caminhos 
novos aos jovens e a todos, 
deixarmos espelhar o rosto de 
Cristo que sempre teve para 
todos, sobretudo os pecadores 

(Continua na página 2)

Estatuto Editorial
Paróquia Nova é uma publicação 

bimensal, propriedade da Fábrica da 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima e, desde 1993, mantém 
sempre o mesmo estatuto , não 
aceita publicidade. Está ao serviço 
da comunidade e aberto a toda a 
região, concelhia, distrital, nacional 
e internacional, empenhado na 
promoção da solidariedade cristã. 
Deste modo, destina-se a facultar 
aos seus leitores, informação, 
opinião e formação .Na sua 
perspetiva estão os acontecimentos 

que, pela sua especificidade, no 
espaço de dois meses, não sejam 
ultrapassados pelos outros media. 
Damos prioridade, no entanto, 
aos factos e acontecimentos que 
estejam diretamente relacionados 
com a Comunidade e toda a cidade 
de Viana, antecipando muitas 
vezes acontecimentos, divulgando 
temáticas, por vezes, debate de 
ideias ou valores evangélicos 
próprios do humanismo cristão e 
na luta pela defesa dos Direitos 
do Homem. Temos consciência 

da nossa implantação e, 
comprometemo-nos a assegurar 
o respeito pelos princípios 
deontológicos da imprensa, bem 
como pela ética profissional dos 
jornalistas, assim como pela boa 
fé dos leitores, de modo a não 
prosseguir apenas fins comerciais, 
não encobrindo ou deturpando 
a informação. Somos membros 
da Associação da Imprensa de 
Inspiração Cristã. Não aderimos 
a publicidade a não ser a que for 
exigida pelo ERC.

“Consciência isolada”

(Continua na página 3)

   Ouvir missa inteira… 
   dever do cristão coerente  

Queixam-se meus colegas 
sacerdotes, sobretudo párocos, 
que, apesar do regresso à pos-
sibilidade de os crentes frequen-
tarem os actos religiosos, no-
meadamente a Missa Dominical, 
nota-se uma baixa presencial 
assinalável. Ao que parece, o 
motivo fundamental é o descuido 
e a falta de sentido de responsa-
bilidade dos cristãos, que, habi-
tuados, durante quase um ano, a 
estar em casa sem a obrigação 
de frequentar presencialmente 
os atos de culto, continuam nes-
sa situação burguesa e preguiço-
sa, sem tomarem a iniciativa de 
regressar ao templo de acordo 
com as indicações que as auto-
ridades religiosas determinaram.

Não deixa de ser lamentável tal 
procedimento e é preciso que a 
consciência de cada fiel bem es-

clarecida o faça regressar à práti-
ca religiosa, conforme o que está 
determinado. Nomeadamente, 
se se trata dum pai de família 
cristã que, com o seu exemplo 
nefasto, está a habituar os seus 
descendentes a considerar que 
agora tudo é facultativo.

Talvez, da parte de alguns, não 
seja apenas a preguiça descara-
da que governa a sua conduta, 
mas alguma falta de informação 
objectiva, por esquecimento, 
por inconsciência ou por outras 
razões, que, quase de certeza, 
não são de todo objectivas. O 
desleixo ou o encarar uma ques-
tão“mais ou menos” não é um 
comportamento cristão, mas fru-
to, habitualmente, do comodismo 
e de uma vontade de não estar 
bem atento ao que é determi-
nado por quem de direito, a fim 

de .não transtornar a pacatez da 
sua vida.

Creio que em algumas comu-
nidades cristãs e famílias – nas 
suas casas – já se começou a 
rezar pelo regresso em massa 
dos fiéis à prática religiosa, a fim 
de que tomem consciência, com 
boa vontade, do modo como de-
vem entender a indicação já refe-
rida dos responsáveis da Igreja, 
que, neste caso, não se adianta-
ram ao que a autoridade pública 
determinou, mas respeitaram 
com todo o cuidado as suas in-
dicações nestes tempos comple-
xos de pandemia. E, além disso, 
indicaram com rigor como os 
fiéis, nos actos públicos de culto, 
se deviam situar e acomodar, a 
fim de que a saúde pública não 
fosse afectada.
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Sabia que...? (91)
1. no estandarte da cidade de 

Ur, na antiga Suméria, 2.500 
anos a.C., segundo um painel 
do Museu Britânico, está repre-
sentado um desfile de animais 
e tributos perante um rei que 
bebe vinho enquanto conver-
sa?

2. há 7.700 milhões de anos 
foi quando a energia escura 
tomou conta dos comandos da 
expansão do Universo, acele-
rando-se cada vez mais?

3.  em 402 a. C., sob o arcon-
tado de Euclides, foi realizada, 
em Atenas, uma reforma orto-
gráfica que se tornou, com o 
tempo, modelar para todos os 
países de fala grega e que hoje 
continua sendo a base da mo-
derna escrita grega?  

4.  o alfabeto grego não é 
uma invenção grega, mas que 
provém da antiga Fenícia e que 
foi Cadmo, filho de Agenor (rei 
de Tiro ou de Síon) e fundador 
da cidade de Tebas, que terá 

levado consigo as letras da sua 
pátria para a Grécia?

5. em 1803 os Estados Uni-
dos compraram à França, por 
15 milhões de dólares ( 336 mi-
lhões aos valores actuais) todos 
os territórios que possuíam na 
América do Norte, uma extensa 
faixa que se alargava para nor-
te até para lá da fronteira com 
o Canadá numa área cerca de 
2.144.476 km2?

6. o clube de futebol inglês 
Manchester United tem mais 
adeptos asiáticos do que na 
própria Inglaterra?

7. embora não se sabendo 
ao certo quando se realiza-
ram pela primeira vez, con-
sidera-se o ano de 776 A. C. 
o do início dos Jogos Olímpi-
cos, por ter sido a partir des-
se ano que nos jogos pan-he-
lénicos realizados em Olímpia 
passaram a ser registados os 
vencedores do certame?

8. a via marítima mais an-

Ilusão
tiga da China é o Canal da 
China, também conhecido por 
Canal do Imperador, acabado 
de construir no ano de 609 
depois de Cristo, tem uma 
extensão de 1790 km unindo 
as cidades de Pequim e Han-
zhou a sul de Xangai?

9. ao Presidente da Repú-
blica da Hungria, Pál Schmit, 
o Senado da Universidade 
Smmellweiss de Budapeste 
lhe anulou a tese de doutora-
mento por ter cometido plágio 
em parte significativa da mes-
ma?

10.o aeorogerador da Ener-
com instalado na Praia Norte, 
em Viana do Castelo, repre-
senta um investimento de 5 
milhões de euros e tem uma 
capacidade de produção de 
2 MWats, energia suficiente 
para 2000 habitações?

Se não sabia, ficou a saber.
Nunca é tarde para  aprender.
Albino Ramalho

Questões de Vida 
P a s s o  a  P a s s o . . .  ( 81)

2 0  s é c u l o s  d e  c r i s t i a n i s m o
 * No turbilhão da revolução…

Entre a chorosa chegada 
e a silenciosa partida 
a nossa vida  
é penosa caminhada, 
que, tantas vezes, 
não nos leva a nada.
É um rude caminho
onde o desejado carinho 
nem sempre tem lugar.
Caminhamos à mercê do tempo 
sem tempo para parar.
Tentamos mostrar 
a quem nos rodeia 
que a vida é teia 
de firmes fios dourados.
E levianamente obcecados
por um lugar melhor, diferente,
dominados pela ânsia,
esquecemos que somos apenas gente!

Eugénio Monteverde
Março de 2021

A guerra é declarada – Pri-
meiro moderada, a nova As-
sembleia legislativa tolera o cul-
to refractário… Mas… a fuga do 
Rei para Varennes, as guerras 
nas fronteiras, a imigração; tudo 
contribui para suspeitar dos sa-
cerdotes não empossados. Por 
isso, os sacerdotes… os agita-
dores fanáticos, os traidores à 
nação! Que uma missa seja dita 
nas aldeias e é sedição. Endu-
recem-se as leis; suspensos os 
refractários, deportados, depois 
massacrados. Trezentos em se-
tembro de 1792, desde o funes-
te massacre dos carmelitas em 
Paris. 

Quando a Convenção subs-
titui a Legislativa, ela pretende 
bem descristianizar o país. Tan-
to que ela estima dever erradi-
car da república o perigo mortal 
da ameaça da região de Vendé.

Porquê um calendário revolu-
cionário em 1793? Para esque-
cer o do Papa Gregório. O dé-
cadi substitui o domingo (dia do 
Senhor em latim). É instituído o 
culto da deusa rasão, dedicado 
ao bispo por causa, nomeada-
mente, dos seus reminiscentes 
idolátricos. Depois vem do ser 
supremo, mais inteligente mas 
muito intelectual. Robespierre é 
o grande padre sincero. 

A intensão dos revolucioná-
rios é clara: o «fanatismo» in-
felizmente tomou o lugar da li-
berdade e da verdade. Durante 
este tempo, no país, descris-
tianiza-se, - mesmo os clérigos 
constitucionais durante algum 
tempo -, são deportados. Ho-
mens fazem de profissão «des-
cristianizar» … em setembro de 
1774, o Estado, já com dificul-
dades de dinheiro, suprime os 
orçamentos dos cultos. No final 
de 1795, a Convenção separa a 
Igreja do Estado. O culto con-

tinua autorizado no interior das 
Igrejas, mas o toque dos sinos 
é proibido. A este estado, o pro-
blema tornou-se duma outra na-
tureza: um culto? Mas para que 
fieis e para que clérigos?

Chouans e vendéens – Os 
chouans tem o seu nome deri-
vado de Jean Chouan, um dos 
seus chefes, e deu forma regio-
nal de «chat-huant». A chou-
aneria foi uma certa forma de 
guerrilha feita com as mãos nos 
bosques da Normandia e Bre-
tanha. Nunca representou uma 
ameaça real contra a república. 
Já a de Vandée é outra coisa, 
aqui houve mesmo guerra. O 
movimento da Vandée, com iní-
cio no povo e dos aldeões, foi a 
mais popular da república. Foi a 
que conduziu à verdadeira guer-
ra civil que conheceu a França 
moderna, excepto o episódio de 
Paris. Marcou de uma maneira 
profunda o país ficando como 
a «mancha do nascimento» da 
revolução assim como do terror.

Em 1793, a Vendée militar, 
repartida sobre os diversos 
distritos; Maine-et-Loire, Ven-
dée, Loire Atlantique e Deus-
Sevres, fazem o levantamento. 
Para isso duas razões; a polí-
tica anti-religiosa da revolução 
e o levantamento em massa de 
trezentos mil soldados decreta-
do pela Convenção. Nunca bem 
organizada, a «grande armada 
católica e real» conseguem vi-
toriosamente segurar a região 
durante o verão de 1793. Ela 
acaba esmagada em dezembro 
de 1793 em Mans com cento e 
dez mil mortos contando trinta 
mil combatentes, depois em Sa-
venay. Em Fevereiro de 1794, 
a Convenção – atacada nas 
fronteiras, sentem-se ameaça-
das – ordenam a destruição da 
região de Vendée. Os «colonos 

infernais» metem-se a caminho: 
as estimações vão até duzentos 
mil mortos. Em 1795, a Vendée 
reconhece a república. 

O ardor revolucionário abran-
da – A igreja constitucional sem 
sangue. Por vezes casados, 
os sacerdotes, mas homens 
sinceros, tornam-se pouco nu-
merosos, são denegridos pe-
los fiéis. Eles amarguram-se 
do pouco de reconhecimento 
do Estado pela sua fidelidade. 
Ou começam a pensar que se 
enganaram nas suas escolhas. 
As persecuções dizimaram os 
clérigos. Uma Igreja clandes-
tina instalou-se, por vezes fiel 
tanto ao antigo regime como 
á fé tradicional. Sacerdotes 
ambulantes celebram de noite 
missas secretas. Os laicos or-
ganizam eles mesmos os seus 
próprios serviços de orações. 
Os vicários gerais administram 
discretamente as dioceses in-
teiras. Alguns desenrascam-se 
sozinhos. Outros ficaram em 
ligação com bispos emigra-
dos. Mas, um fanatismo real 
também existe em numerosos 
clérigos que não favorecem 
o recristianismo do país… a 
França tornou-se num enorme 
bazar de religiosos. 

Sobretudo, começa-se a as-
pirar a encontrar a paz. O ar-
dor revolucionário abranda. 
Começa-se a ouvir vozes no 
meio dos revolucionários do 
diretório por pensarem que se-
ria tempo para se virarem para 
Roma a fim de encontrarem 
um <«Modus vivendi». Será 
obra de Bonaparte, que toma 
o poder por um golpe de Esta-
do a 9 de Novembro de 1799, 
e dum novo Papa, Pio VII.

Continua…
 Hélder Gonçalves

Ouvir missa inteira… 
   dever do cristão coerente  

(Continuação da 1ª página)Quando um irmão erra, a práti-
ca cristã leva-nos a procurar cor-
rigi-lo. Não de um modo bruto ou 
ofensivo, mas com a calma e a 
afabilidade que a caridade obri-
ga. No entanto, é preciso dizer 
com objectividade e rigor o que 
está mal, de modo a que quem 
é advertido tome consciência ní-
tida da sua falta.

Neste sentido, as advertências 
aqui referidas não se dirigem, ob-
viamente, a quem por motivos de 
idade ou de saúde tem dificulda-
des e fortes inconveniências em 
frequentar a Igreja. Mas apenas 
àqueles cristãos que, por tibieza, 
se deixam ficar em casa placida-
mente, pensando, como alguém 
que dizia: “Se há Missa na televi-
são, para que é que eu tenho de 
ir à Igreja?”. Ao que um dos filhos 
observou: “Ó pai, mas se há fute-
bol na televisão, para que é que 
ias ao estádio quando não havia 
pandemia?”

Junto-me, com todo o coração, 
àqueles cristãos que estão a pe-
dir para que quem pode ir aos 
atos de culto não fique em casa. 
Creio que é a oração o meio mais 
eficaz para que as suas almas se 
arrependam e não sigam a lei da 
indiferença. Jesus Cristo deu-
nos o exemplo do seu amor por 
nós, não ficando “comodamente” 
(entenda-se bem o sentido desta 
observação) na sua morada ce-
lestial, mas encarnando e ofere-
cendo a sua vida na Cruz como 
resgate dos nossos pecados. 
Com este procedimento, con-
quistou-nos de novo a possibili-
dade de entrarmos no Reino dos 
Céus, encerrados desde o peca-
do original até então. Para tanta 
benevolência e doação, ficar em 
casa é muito triste e ingrato.

P. Rui Rosas 
In Diário do Minho, 26/05/21

Sê.
Sê o que és.
Sê o que queres ser.
Sê o que queres parecer.
Sê o que queres parecer ser.

  *

E, sendo assim,
Sempre e em toda a parte, 
E em todas as circunstâncias,
Tu serás o que pareces,
E parecerás o que és.
E serás feliz. Sempre.

Pe. António Belo
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Jardim de Infância

 Em dor   

Pela Comunidade
Estado de Emergência – 

Durante o período de confina-
mento, a Paróquia tem trans-
mitindo  a Eucaristia dominical, 
às 11h. (https://www.facebook.
com/paroquia.nsrafatima.5)

Novena de S. José –Decor-
reu uma  novena em honra de 
S. José levada a efeito por gen-
te jovem e transmitida via face-
book.. A Imagem foi descida do 
altar para ficar mais próxima da 
assembleia, onde se vai man-
ter atá final do ano. No dia 19 
foi celebrada missa solene às 
18.15H.

 Foi um meio de celebrar os 
150 anos da declaração de S. 
José como padroeiro da Igre-
ja Católica. O Papa Francisco, 
pela Carta apostólica “Patris 
Corde”, convocou o Povo de 
Deus a honrar durante o ano S. 
José, Pai do Coração.

Via-Sacra – Acompanhado 
pelo Facebook da Paróquia, 
todas as sextas-feiras, às 15H, 
(https://www.facebook.com/pa-
roquia.nsrafatima.5).

Missas presenciais –A partir 
do dia 15 as missas passaram a 
ser presenciais às horas do cos-
tume com os referidos distancia-
mentos segundo a DNS.

Reconselhamento ou Re-
conciliação – Se alguém 
necessitar de algum aconse-
lhamento dos padres, estes 
mantêm os seus contactos dis-
poníveis. E atendimento pela 
manhã e pela tarde antes da 
missa.

O Ano 2021/2022 é o Ano de  
S. José – Para celebrar os 150 
anos da declaração de S. José 
como padroeiro da Igreja Ca-
tólica, o Papa Francisco, pela 
Carta apostólica “Patris Corde”, 
convocou o Ano de S. José. fi-
zemos um programa próprio na 
Paróquia, toda ela confiada a 
Maria, a S.José, seu esposo, e 
a Jesus. 

Celebração dominical em 
família  – Todas as semanas, 
os catequistas enviaram aos 
pais dos seus catequizandos 
uma proposta de oração em 
família, a ser realizada ao Do-
mingo, antes da refeição. Apro-
veitem! Sempre que a família 
se reúne a rezar, converte-se 
em Igreja Doméstica. A mes-
ma celebração pode servir 
para outras Famílias. Há que 
aproveitar! Ano Especial dedi-
cado à Família – Convocado 
pelo Papa, comemorando o 5º 
aniversário da “Amoris Laeti-
tia”, decorre de 19 de março de 
2021 até 19 de março de 2022. 
Esta é mais uma razão para a 
oração em família.

“Cuidar da Vida Frágil” – 
Sem a cultura do Cuidado não 
haverá futuro e tudo repre-
sentará sempre mais um beco 
sem saída (Cardeal J.T.M.).
Tratemo-nos como irmãos e 
cuidemo-nos como tal, caso 
contrário, destruir-nos-emos 
uns aos outros.

Limpeza da Igreja - É pre-
ciso ter esse gosto e zelo, de 
modo que,quem entrar para 
visita ou oração se sinta bem. 

No dia 2 de março fa-
leceu Julieta da Nora, 
filha de José Luís Vaz 
e de Antónia Carvalho. 
Estava casada com 
Emílio Vaz.

No dia 17 de abril 
faleceu Elisa de Deus 
Alves de Miranda, era 
filha de António Miran-
da e de Margarida Al-
ves Santiago. Estava casada com 
Manuel Rodrigues Lima.

No dia 23 de abril fa-
leceu Hermano Passos 
Santos, filho de Manuel 
de Passos e de Branca 

dos Santos. Deixa Arminda Tere-
sa Passos de Carvalho Santos, 
viúva.

No dia 24 de abril, 
faleceu Joaquim Fer-
nandes Osório, era 
filho de Eusébio Rodri-
gues Osório e de Aida Fernandes 
Osório. Deixa Ana Paula Araújo 
Viana viúva.

No dia 25 de abril fa-
leceu Joaquim de Sá 
Ribeiro, era filho de 
Daniel Pereira Ribeiro 
e de Helena de Pas-
sos Pinto Sá. 

Em maio, faleceu Maria Paula 

Rodrigues Branco. Era 
filha de Manuel Afonso 
Branco e de Alda Couti-
nho Rodrigues Branco.

No dia 27 de maio 
faleceu Maria Irene 
Calheiros Lobo de 
Castro e Silva. Filha 
de João Pacheco de 
Castro e de Cândida 
Calheiros Lobo. Es-
tava viúva de José de Carvalho 
Braga e Dias.

No dia 1 de junho 
faleceu Eduardo da 
Costa,  filho Franceli-
na da Costa. Casado 
com Celeste Machado Lima.

(Continuação da 1ª página)

“Consciência isolada”
uma palavra de esperança e 
um sinal de caminho novo. Ora 
o caminho novo hoje moldado 
de humildade, não por subser-
viência, mas insuflado pelo Es-
pírito de Deus, a darmos a vida 
pelo outro.

 A figura de Judas, o qual tem 
uma atitude contrária em rela-
ção a quem ama, porque «nun-
ca compreendeu, coitado, o 
que é um dom». Judas era um 
daqueles homens que nunca 
fazem um gesto de altruísmo e 
que vivem sempre na esfera do 
próprio eu, sem se deixar «en-
volver pelas situações boas». 
Atitude que, ao contrário, é 
caraterística da «Madalena, 

quando lava os pés de Jesus 
com o nardo, muito caro»”, afir-
ma oPapa Francisco. “É um 
momento religioso – afirmou o 
bispo de Roma – um momento 
de gratidão, de amor». Ao con-
trário, Judas vive isolado, na 
sua solidão, e nela permanece. 
«Uma amargura do coração» 
como a definiu o Santo Padre. 
E assim «como o amor cresce 
no dom», também a atitude «do 
egoísmo, cresce. E cresceu, em 
Judas, até à traição de Jesus». 
Em síntese, afirmou o Papa, 
quem ama dá a vida como dom; 
quem é egoísta, atraiçoa, fica 
sempre sozinho e «isola a sua 
consciência no egoísmo, em 

ocupar-se da própria vida, mas 
no final perde-a» “.

A acusação dos outros é sinal 
da ausência de Deus e a acu-
sação de nós mesmos abre-
nos a porta à entrada de Deus, 
à aproximação do transcenden-
te Senhor e Criador das coisas. 
Se queremos compreender 
esta atitude, não podemos ser 
arrogantes, mas cheios de es-
perança abertos ao Espírito 
que nos conduz ao diálogo e à 
fraternidade, ao dito corpo são 
com alma sã ou ao dito motor 
eficaz para o que foi feito.                                    

   A. Coutinho

A casa de Deus deve ser es-
pelho da alma de quem fre-
quenta a igreja. É um serviço 
de voluntários, Estamos a pre-
cisar, bem como de Ostiários. 
Podem ser pessoas reforma-
das  ou jovens. Diante de Deus 
somos todos responsáveis

Um voluntário/a Agradece-
mos à florista Agonia por zelar 
o jazigo da Linda Martins e da 
Maria da Luz, também da se-
pultura da Maria Angelina pre-
za. Temos de honrar pelos fa-
lecidos que os doaram e onde 
estão sepultados. Até agora, 
foi a Fátima Pinto que sempre 
o fez, mas já não pode fazer 
este serviço. A ela prestamos 
o nosso agredecimento.

Domingo de Ramos da 
paixao do Senhor Celebração 
em todas as missas, mas quem 
quis ramos benzidos teve de 
os trazer de casa.  Não houve 
procissão de Ramos.

Quarta-feira Santa, não 
houve a habitual administra-
ção a doentes e a idosos do 
Sacramento da Santa Unção.

Quinta–feira Santa, houve 
missa da ceia às 21.00h.na 
igreja paroquial sem cerimó-
nia do lava-pés, nem visitas 
às igrejas.  

Sexta - feira da Paixão do 
Senhor, às 18.15 Adoração da 
Cruz na Igreja Paroquial. Só 
beijará a CRUZ o Presidente;  
os fiéis no seu lugar confina-
dos, fizeram uma genuflexão.

Sábado Santo, às 21.00h 
na Igreja da Sagrada Família. 
Não houve procissões

Domingo de Páscoa da 
Ressurreição do Senhor, 
Missas às horas normais de 
Domingo.

Oração para esta semana 
Santa 

Bendito seja Aquele que 
vem em nome do Senhor! Nós 
Te bendizemos, senhor Jesus, 
Tu és o Filho de Deus! Obriga-
do Senhor, porque nunca nos 
abandonas e estás sempre 
connosco. Que o Teu Espíri-
to me dê alento e ânimo para 
Te anunciar com a minha pa-
lavra, com o meu exemplo e 
com a minha vida toda.

Recomendamos a corres-
pondência ao plano de confi-
namento nacional. Nós cris-
tãos devemos dar o exemplo e 
a pandemia não está vencida.

Padroeira foi celebrado   com 
solenidade o dia de N. S. de Fá-
tima Padroeira na Paróquia.

Quadras Populares o con-
curso aberto em honra de São 
José termina em 30 de Junho.

CONTAS REFERENTES A 
2020 do Conselho Económico 
da Paróquia – Foram aprovadas 
com um resultado negativo de 
13.618,90€ a que não é alheia 
a situação pandémica. Temos 
de reverter. Vamos todos dar as 
mãos para podermos satisfazer 
os nossos compromissos ban-
cários. Ajude-nos a reverter 
esta situação, temos compru-
missos bancários e obras por 
acabar. Seja generoso, pode 
oferecer um donativo extra.

São José: jovem ou idoso?
(Continua na última pág.)
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DE Nª DAS NECESSIDADES. INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2021/22

1. A Biblioteca Académica de D. 
Anacleto foi doada ao Instituto 
Católico.
2. O Secretariado Diocesano da 
Pastoral Juvenil nomeado por 
D. Anacleto promoveu um retiro 
para jovens.
3. O Papa Francisco instituiu o 
ministério do catequista.

4. Foi celebrado o Dia Interna-
cional da Família, no dia 15 de 
maio, presidido por D.  Jorge Or-
tiga, Arcebispo de Braga.
5. O servo de Deus Frank Duff, 
apóstolo do séc. XX fundou em 
1921 o movimento Legião de Ma-
ria que continua a laborar e a re-
criar-se por todo o Mundo. 

6. O Papa Emérito Bento XVI fez 
94 anos.
7. O Santo Padre, Papa Fran-
cisco, afirmou que  é fé “estéril” 
quando não partilhada com o so-
frimento do outro.
8. O Papa Francisco confirmou a 
intenção de em 2023 visitar Fá-
tima.

vidual do pintor. Um dos argu-
mentos era que, sendo muito 
idoso, não teria dificuldade em 
viver em castidade o seu ca-
samento com a jovem Maria. E 
assim procuravam salvaguar-
dar a pureza de José.

Porém, tal noção mereceu a 
crítica de São Bernardino de 
Sena. Este santo afirmava que 
a sua santidade é enfatizada 
pela representação da sua ju-

ventude, na plenitude da sua 
maturidade viril. Pode-se acres-
centar ainda que, sendo jovem, 
teria a abertura de espírito tão 
caraterística dos jovens para 
aceitar factos tão estranhos 
para a mentalidade humana, 
como foi – e continua a ser, 
para muitos – a virgindade de 
Maria. Sendo um ancião judeu, 
mais preso às leis e tradições 
seculares, dificilmente poderia 

acolher tão inusitada notícia. 
S. José foi um santo em es-

panto permanente! Apenas 
uma mentalidade aberta seria 
capaz de acolher factos tão es-
tranhos quanto grandiosos, ao 
mesmo tempo que se reinven-
tava continuamente para ultra-
passar todas as barreiras que 
surgiam. 

                          P. Paulo

Outras informações
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“Como viveremos juntos?”, é a per-
gunta que a Bienal de Arquitetura de 
Veneza, apenas inaugurada, se faz. O 
curador desta edição, o arquiteto e in-
vestigador Hashim Sarkis, nascido no 
Líbano e atualmente na condução da 
Escola de Arquitetura do MIT, explica 
que cada geração se vê impelida ao 
confronto com esta pergunta. Somos, 
por isso, chamados a repeti-la para nós 
próprios, como o fizeram os babilónicos 
ou Aristóteles na Antiguidade, e como o 
fizeram antes de nós todos os moder-
nos. Mas há hoje um fator acrescido e 
que nos distingue das precedentes ge-
rações: o consenso de que não existe 
uma resposta única para essa questão. 
Também por isso, precisamos ainda 
mais uns dos outros. A diversidade das 
respostas sublinha que não existe fu-
turo sem convivência. Temos assim de 
imaginar espaços “nos quais possamos 
viver generosamente juntos”. Juntos 
como seres humanos e como planeta, 
numa dramática época histórica que 
nos mostra quanto a nossa sobrevivên-
cia depende de uma concertação que 
potencie uma ação global. 

Cinco pessoas entram num quarto e 
descobrem que existem só quatro ca-
deiras. O Que fazer? 

Quando recentemente pediram ao 
curador de Veneza que descrevesse 
em três palavras o espírito desta Bienal, 
ele escolheu as seguintes: nivelamen-
to, ponte e enquadramento. “Nivela-
mento” no sentido de criação de conti-

nuidades, tanto espaciais como morais, 
que nos permitam reconhecermo-nos 
juntos. Nivelamento como sinónimo 
de equidade, num mundo onde gras-
sam desigualdades devastadoras e o 
conformismo face às assimetrias corrói 
o sistema democrático. Nivelamento 
como capacidade de integração em vez 
das disseminadas práticas de descarte, 
indiferença e guetização. A segunda 
palavra é “ponte” e oferece uma tradu-
ção plástica da necessidade premente 
de conexão humana no plano da his-
tória. A ponte ultrapassa o isolamento 
das partes, desfaz a hierarquização en-
tre centro e periferia, desativa a lógica 
do dentro e do fora, instaura um fluxo 
não-unívoco, valoriza a complemen-
taridade e o encontro. A ponte permite 
uma auscultação transfronteiriça e en-
riquece dessa maneira a ponderação 
da realidade. Neste campo, Hashim 
Sarkis defende que precisamos de de-
senvolver modelos que sejam corajo-
samente colaborativos. Na sua opinião, 
por exemplo, a arquitetura do futuro 
“deverá escutar a voz do arquiteto, mas 
também a do agricultor, do assistente 
social, das crianças, das minorias invi-
síveis ou dos refugiados para criar es-
truturas capazes de reunir todas as ex-
periências de modo atento e original”. 
A última palavra é “enquadramento”. E 
também aqui se trata de perspetivar e 
definir espaços sempre mais abertos 
às novas possibilidades de habitação. 
A imprevisibilidade que a pandemia 
fez deflagrar obriga-nos a interrogar 
as formas de habitação vigentes muito 
baseadas num mono-uso que vem de-
clarado logo pelas fachadas. “A pande-
mia obrigou-nos a associar e a alterar 
funções: uma casa agora é casa, mas 
também lugar de trabalho e escola; um 
parque de estacionamento é também 
restaurante e ambulatório, enquanto os 
escritórios que se esvaziaram estão à 
procura de outras destinações.” 

A proposta da Bienal é a de que nos 
tornemos conscientes da urgência de 
um novo contrato social, político e de 
ocupação do espaço. E recorre à me-
táfora das cadeiras. Cinco pessoas en-
tram num quarto e descobrem que exis-
tem só quatro cadeiras. O que fazer? 
Podem competir entre si para excluir 
uma pessoa e ver quem tem direito a se 
sentar. E este é um paradigma de con-
trato espacial. Ou podem alinhar as ca-
deiras e transformá-las num banco onde 
todos cabem. E esse é outro paradigma.

José Tolentino de Mendonça  
In SEMANÁRIO EXPRESSO #2535  

Como viveremos a 
nossa sobrevivencia 

(Continua na página 3)

Honra e Mérito  
“Casa do Ameal”
(séc. XVI - séc. XVII)
Seguindo o trabalho de investiga-

ção feito pela Maria Augusta Alpuim 
e Maria Emília Vasconcelos, no seu 
livro “Casas Antigas de Viana” vou 
atualizar dados por elas fornecidos. 
Esta atualização não é aprofun-
dada como a das autoras do livro, 
mas baseia-se no referido livro e no 
testemunho de um dos filhos mais 
novos, o Luís, daquela casa que os 
seus antepassados a receberam de 
herança.

A Maria, a Ana, a Emília, a Antó-
nia, a Amália e a Francisca, faziam 
parte “do grupo de senhoras da 
Casa do Ameal”. À morte da última, 
a casa foi deixada a João Pereira 
de Magalhães Faria Araújo, forma-
do em direito. Foi o pai do Capitão 
Jacinto Pereira de Magalhães Faria 
Araújo que casou com Maria Isabel 
Violante Costa Pereira Vilhena Cou-
tinho, da freguesia de Marvila, con-
celho de Santarém. O casal teve os 
seguintes filhos: João Maria, que foi 
militar, casou em Braga e é pai de 
4 filhos; Maria Elisa, solteira; Ma-
ria Augusta, solteira; Maria Isabel, 
solteira; o António que trabalhou no 
Eugénio Pinheiro e depois estabele-
ceu-se por conta própria, casou em 
Vila Franca de Xira e é pai de uma 
filha; Maria da Conceição, solteira; 
Jacinto Manuel, funcionário de Fi-
nanças, casou no Porto e tem dois 
filhos; Maria Claudiana casou em 
Viana e é mãe de 3 filhos; Gaspar 
da Costa, bancário, casou em Lis-

boa e é pai de 3 filhos; Alfredo, Eng.º 
Técnico Agrícola, casado e sem ge-
ração; Maria Palmira, professora do 
Colégio de Inglês em Lisboa, casou 
em Viana e mãe de 5 filhos; Maria 

Carlota, bancária, solteira; Luís Au-
gusto, Agente Agrícola, casou em 
Lisboa e é pai de duas filhas; Maria 
Luísa, Sec. de Seguros, casou em 
Viana e sem geração.

Hoje a Casa do Ameal é de Ma-
ria Augusta, solteira; Maria Isabel, 
solteira; Maria Conceição, solteira; 
Luísa, solteira; e de três filhos da 
Claudiana (Vasco Manuel, Maria 
Margarida e Pedro Luís) e mais 4 fi-
lhos do João Maria (Jacinto Manuel, 
João Pedro, Manuel Bento e Maria 
do Rosário).

As outras irmãs dedicaram-se à 
Casa, ao artesanato e venda de ar-
tigos regionais numa casa no centro 
da cidade. Para além disso a Maria 
Isabel trabalhou numa creche da 
Empresa de Pesca, junto à Seca do 
Bacalhau, para os filhos das mulhe-

res que lá trabalhavam.
Nos antepassados, pelo lado de 

mãe desta geração numerosa o pai 
da mãe, António Luís Vilhena Couti-
nho, formado em direito, foi casado 
com Maria Elisa Prostes da Fonse-
ca, filha única. O António tinha um 
único irmão Gaspar da Costa, sol-
teiro que tinha numerosa coleção 
de louças da Companhia das Índias. 

Pelo lado do pai, João Pereira 
de Faria Araújo, filho único, forma-
do em Direito, casado com Maria 
Augusta Cerqueira Barros Queiroz, 
(tinha vários irmãos, uma era freira 
conhecida por Titá, alguns conheci 
eu, como o Roberto com quem con-
versámos muito, o João e António) 
o casal teve o filho Jacinto que foi 
capitão. Na 2ª Grande Guerra este 
esteve em Moçambique.

Esta família grande, de muitos ir-
mãos, esteve sempre ligada à Igreja 
das carmelitas, antes de ser a Igreja 
da Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima, de uma modo particular, a 
Maria Elisa como a Maria Augusta 
foram catequistas na década de 50 
e 60 com a Elvira Botelho que era a 
organizadora deste Centro de Cate-
quese, sob a orientação do Pároco 
da Matriz e do Padre C osta Neiva 
primeiro pároco. Aliás todos fre-
quentaram a catequese nesta igreja 
que, em 1967, passou a ser a paro-
quial de Nª. Senhora de Fátima. No 
entanto, sempre pagaram direitos 
à Paróquia da Meadela e contribuí-
ram, quando pediam.

AC

Serviços Municipalizados
Os Serviços Municipalizados 

de Viana do Castelo (SMVC) 
vão manter o tarifário dos resí-
duos sólidos urbanos no ano de 
2021. O Conselho de Adminis-
tração deliberou “a manutenção 
das tarifas praticadas no presen-
te ano civil de 2020, sem atua-
lização do índice harmonizador 
de preços ao consumidor”.

Recorde-se que os Serviços 
Municipalizados de Viana do 
Castelo, criados em 1928, con-
tam com uma nova imagem, que 
representa a atividade desenvol-
vida no que toca à Gestão dos 
Resíduos Urbanos e a Gestão 
da Atividade de Limpeza Pú-
blica. Na nova imagem, a folha 
azul passou a ser verde para re-
forçar a orientação ambiental e a 

recolha de resíduos.
Os SMVC assumem, assim, 

a recolha de resíduos em todo o 
concelho e a limpeza pública no 
centro histórico da cidade. Con-
tinua disponível, gratuitamente, 
o serviço de Recolha de Mons-
tros e de Resíduos Verdes Urba-
nos, mediante agendamento.

A denominação social de Ser-
viços Municipalizados de Viana 
do Castelo passou, em 1991, à 
designação de Serviços Munici-
palizados de Saneamento Bási-
co de Viana do Castelo. Agora, 
o Conselho de Administração 
recuperou a denominação so-
cial de SMVC, serviço público 
essencial no âmbito do Sistema 
Público de Gestão de Resíduos 
Urbanos e Limpeza Pública que 

mantém a certificação do seu 
Sistema de Gestão da Quali-
dade e Ambiente, transitando 
para as normas ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015, garantindo 
a migração para o Sistema de 
Gestão da Segurança e Saú-
de no Trabalho, segundo a ISO 
45001:2019.

Enquanto entidade gestora, 
os SMVC compreendem a ne-
cessidade de fornecer um ser-
viço de excelência para a qua-
lidade de vida da população e a 
necessidade de se constituírem 
como uma organização respon-
sável pela proteção do ambiente 
e pela segurança e saúde dos 
seus colaboradores e de outras 
pessoas que possam ser afeta-
das pelas suas atividades.

São José: jovem ou idoso?
São José é uma referência na 

arte e na espiritualidade católicas. 
Em primeiro lugar, São José 

esteve ausente da representa-
ção da arte cristã nos primeiros 
dois séculos da vida da Igreja. 
Nas representações da Nati-
vidade e da visita dos Magos, 
os primeiros cristãos quase 
que pareciam esquecer José: 
os escultores cristãos repre-
sentavam meticulosamente 
os animais, o estábulo e a pa-
lha, a manjedoura e os panos, 
mas deixavam Maria sozinha a 
apresentar Cristo aos pastores 
e magos. No entanto, a invisibi-

lidade de José serviu um propó-
sito importante: enfatizar a divin-
dade de Cristo e o nascimento 
da Virgem para os gentios.

Isto porque o mundo greco
-romano fervilhava de deuses 
mitológicos que geravam filhos. 
Em consequência, a expressão 
«Filho de Deus» soava aos ou-
vidos pagãos como se alguma 
divindade atingida pela luxúria 
tivesse seduzido alguma don-
zela mediterrânea. Face a isto, 
a virgindade de Maria distinguiu 
o Salvador de Perseu, de Hér-
cules ou de Rómulo e Remo. 

Além disso, a mensagem 

cristã advoga que Jesus, em-
bora nascido de uma mulher, 
era Deus. Por sua vez, as re-
ligiões pagãs tinham dezenas 
de semideuses e homens deifi-
cados. Portanto, um Deus feito 
Homem, totalmente humano e 
totalmente divino, era um con-
ceito novo e chocante para o 
Império. Uma vez mais, José 
também se deixou ofuscar por 
bois e figurantes para evitar 
qualquer confusão sobre a pa-
ternidade de Cristo.

Na sua primeira representa-
ção, José é retratado como um 
jovem de cabelo e barba escu-

ros em pé do lado de fora de sua 
casa. Nos frescos de Pádua, a 
barba é branca, tratando-se de 
um homem mais velho. 

Eis-nos, portanto, diante da 
questão principal? José, pai 
adotivo de Jesus, era jovem ou 
idoso?

Se em Santa Maria Maior 
ele fora retratado como jovem, 
o certo é que, mais tarde, nos 
tempos modernos, fora retrata-
do como idoso e cansado. Na 
realidade, a escolha da idade 
está ligada à sensibilidade indi-


