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Alegria do Natal
O Advento leva-nos a abrir o 

coração e a criar família. Para-
fraseando o Papa Francisco em 
2017 “os nossos corações não 
se fechem como se fecharam 
as casas de Belém”.

Estas palavras são atuais 
porque nos convidam neste 
tempo de Advento a abrir os 
nossos corações para todas as 
pessoas que passam por nós, 
sobretudo os sofredores, os 
solitários e os doentes. Esta é 
a maneira de darmos ao Natal 
o verdadeiro significado: Jesus 
que nasce em cada ser huma-
no. Mas, hoje, como sempre, é 
Ele que se aproxima de nós e 
corremos o risco de não O aco-
lhermos e levar à nossa volta 
tudo a abandoná-Lo ao despre-
zo, à indiferença.

O Natal é a festa da família 
e, por isso, um tempo muito es-

pecial para construir relações, 
para criar família.

É um tempo privilegiado para 
dar graças a Deus por tantos 
dons que recebemos e mais 
ainda é a nós que nos propor-
ciona ser oferta de Deus para o 
termos connosco como um dom 
para o partilhar.

Nestes dias refrescamos o 
nosso compromisso de amar 
a todos e a cada um que es-
tiver a caminhar connosco 
diariamente. Porque o Natal 
é sentir que o Senhor está 
próximo. Porque o nascimen-
to está próximo, é sentir-me 
com o Senhor.

Que aquilo que nada tem 
a ver com o Natal de Jesus 
e vamos disfrutando neste 
tempo, não nos ofusque a 
grande e verdadeira ALE-
GRIA DE NATAL!...   P.C.

(Continua na página 5)

Baú de Memórias
um livro em três palavras BAÚ

A capa do livro não mente. O baú 
converte-se em livro. Dito de outro 
modo, pode afirmar-se que o livro 
se assemelha a uma caixa onde 
contemplamos algumas memórias 
acumuladas pelo autor, Padre Ar-
tur Coutinho. 

Nos nossos baús reunimos pe-
daços da nossa existência, depo-
sitamos o que nos importa, con-
servamos o que gostaríamos de 
recordar. 

A memória é sempre seletiva. 
Ela não é um armazém de iner-
tes, mas um reservatório daquilo 

que quere-
mos reter, 
do que foi 
“ q u e n -
te” e nos 
envo l veu 
afetiva e 
intelectual-
mente. A 
memória é 
o antídoto 
da perda, 
do esque-

cimento. Sempre que abrimos um 
baú voltamos ao vivido e, se não 

formos “cegos e surdos”, ele volta 
a aquecer-nos – daí resulta a nos-
talgia e a saudade.    

Setenta e dois anos de vida ple-
na permitem ao Padre Artur Couti-
nho acumular muitas recordações, 
informação e conhecimento (que 
tem registado em várias obras).

O livro “Baú de Memórias” é, 
portanto, uma coleção de factos, 
de saberes e ditos, de topónimos, 
de palavras em desuso, de arte-
factos…. de muitos artefactos. Nas 
suas páginas deparamo-nos com 

É um dever nosso tratar da 
saúde. No tratar da saúde 
do corpo, em consequência, 
tratar da alma. Queremos 
saúde para o corpo e para a 
alma. Queremos um corpo 
belo, mas ao mesmo tempo 
devemos querer a beleza da 
nossa alma.

Um corpo belo e sem alma 
é como um cadáver ambulan-
te que repele e faz parte dos 
mortos e não dos vivos. Há 
quem pense o contrário. Eles 
vivos ainda não chegam à 
vida, aquela que para nós está 
preparada pelo nosso Deus, 
ser absoluto e transcendente 
que será eternamente feliz.

Para ser assim, é necessário 
tratar do corpo e do espírito 
que anima o corpo e lhe dá 
mais beleza, como parte de 
um todo. “Sou eu”. 

Sou nobre se tratar da no-
breza das duas coisas como 
se fosse uma só. Em todas 
as religiões é assim. Para 
mim, Cristo veio dar-nos essa 
alegria e, por isso S Paulo 
aconselha a Timóteo: não be-
bas vinho que te faz mal ao 
estômago; pois Timóteo era 
sofredor do estômago”.

Aí está uma máxima que 
valeu na altura e vale agora.

Quando éramos peque-
nos eram os nossos pais re-

sponsáveis pela saúde e be-
leza do nosso corpo, como 
também cedo nos ensinavam 
falando-nos de Jesus, de 
Deus. Agora que somos cres-
cidos somos nós que temos 
que tratar da nossa vida e da 
sua integridade.

Hoje aparecem casais in-
férteis e somos nós os re-
sponsáveis por essa infertili-
dade. Porquê?

Não irei dar lições da razão 
pelo que acontece assim, mas 
não há nada como saber para 
se acautelar.

Nestas coisas a culpa não 

“Alma sã em Corpo são”
É um dito antigo Festa da Gratidão

No dia 21 de novembro de 
2019, no âmbito do 4.º Critério 
do Manual de processo-cha-
ve, do IS, o Centro Social e 
Paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima em parceria com o 
Projeto Sénior + Ativo da Câ-
mara Municipal de Viana do 
Castelo celebraram a Festa 
da Gratidão, promovendo a 
atividade-tipo “Desenvolvi-
mento Pessoal e Espiritual/
Religioso”- Terço Missionário, 
conforme a carta apostólica 
Rosarium Virginis Mariae, de 
São João Paulo II.

A oração mariana foi presidi-
da pelo Sr. Pe. Ricardo Barbo-
sa, vigário paroquial, ladeado 
pela Sr. Dr.ª Carlota Borges, 
vereadora da Ação Social do 
Município de Viana do Castelo; 
Dr. Sérgio Soares, Vice-presi-
dente do Centro Social e Pa-
roquial de Nossa Senhora de 
Fátima; Sr. Isaías Cruz, mem-
bro da Direção, responsável 
do Centro de Dia e Centro de 
Convívio. Este último dirigiu-
se a esta assembleia litúrgica 
com uma palavra de boas vin-
das e de gratidão.

Nas sendas do apelo do 
Papa Francisco, ao promulgar 
o mês de outubro, como mês 
extraordinário da oração pelas 

Missões, tanto os 300 seniores 
como os 30 diretores técnicos 
das 15 IPSS vienenses, quise-
ram na igreja da Sagrada Fa-
mília realizar a oração como 
a primeira obra missionária, 
que cada cristão é convocado 
a fazer em favor da missão do 
redentor.

O Pe. Ricardo benzeu o ter-
ço missionário confecionado 
pelos utentes do Centro de 
Dia e Centro de Convívio de 
Nossa Senhora de Fátima. Foi 
distribuido um diploma de par-
ticipação e lanche da gratidão 
para ser entregue aos utentes 
de cada instituição participan-
te. O andamento do cântico 
foi executado pela Sr.ª Carmo 
Barreiras.

No final a equipa técnica do 
Centro Social e paroquial de 
Nossa Senhora de Fátima dis-
tribuiu o lanche da gratidão por 
todos os participantes e entre-
gou o terço missionário e diplo-
ma de participação aos direto-
res técnicos das Instituições.

Todos ficamos com a sensa-
ção que a gratidão é uma virtu-
de, um sentimento. É um valor 
interior que se sente, que ele-
va a consciência. Muito grato e 
um bem-haja a todos!

  José Calçada

(Continua na página 3)

A Direção do 
"Paroquia Nova" 
deseja a todos 
os nossos lei-
tores um San-
to Natal e um 

Ano Novo muito 
Próspero
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Sabia que...? (84)
1.em 1853, os Estados Uni-

dos compram ao México, por 
10 milhões de dólares ( 244 mi-
lhões aos valores atuais) a fai-
xa de Gadsen, 76.845 km2 com 
o fim de construir uma ligação 
transcontinental por caminho-
-de-ferro que passasse o mais 
a sul possível?

2.o primeiro presépio foi cria-
do por São Francisco de Assis 
em 1223, como forma de me-
lhor fazer compreender ao povo 
a natividade de Jesus Cristo, e 
que para o poder fazer teve de 
pedir autorização visto na altu-
ra serem proibidas representa-
ções litúrgicas nas paróquias?

3.o arquitecto Miguel Ventura 
Terra (1866-1919), natural de 
Seixas, concelho de Caminha, 
além do templo do Sagrado 
Coração de Jesus, em Santa 
Luzia, é também autor de obras 
importantes em Lisboa, como 
os liceus Camões, Pedro Nu-

P a s s o  a  P a s s o . . .  ( 76)
2 0  s é c u l o s  d e  c r i s t i a n i s m o

A Laicidade na dor 1740-1905
Na Europa, a partir do sécu-

lo XVIII, numerosas correntes 
laicas da sociedade contestam 
o cristianismo. Este encontra 
a sua vitalidade de como re-
sistir e procura dolorosamente 
adaptar-se à sua época.

Joseph II da Áustria, contro-
lador da Igreja – Este Impera-
dor, impregnado da filosofia 
dos Lumières, deu o seu nome 
a uma atitude política; o «o Jo-
sephismo». Isto consiste num 
controle total e melindroso 
do poder civil sobre a vida da 
igreja, que se torna 
numa engrenagem 
como tantas outras, 
útil para o bom fun-
cionamento do es-
tado. Joseph II de 
Áustria (1741-1790) 
vai até ao ponto de 
regulamentar a altura das ve-
las! Mais grave, ele proíbe aos 
bispos de terem uma relação 
direta com o papa, suprimiu 
mais de seiscentas comunida-
des contemplativas, (inúteis, 
segundo o seu ponto de vista) 
e decidiu ele mesmo a criação 
de novas dioceses.  

De 1740 a 1800, guerra à re-
ligião – Na Europa do século, 
a igreja não está moribunda. 
Mas ela é atacada. Pela sua 
ironia crítica, os filósofos Lu-
mières lançam a dúvida sobre 
o cristianismo. Na França, a 
grande vida que levam alguns 
bispos descredita a religião. 
Uma contra publicidade que 
não merecem a maioria dos 
sacerdotes e alguns bispos do 
país, piedoso e devoto.

1742–1744 – O Papa Bento 
XIV, desfavorável aos jesuítas, 
proíbe-os de usarem os ritos 
chineses ou os “malabares” 
indianos, na liturgia. Depois 
da aplicação destas decisões, 
constata-se um recuo da evan-

gelização no oriente.
 Em 1748 – Montesquieu es-

tabelece a estrutura dum esta-
do moderno fundado sobre a 
separação dos poderes execu-
tivos, legislativo e judiciário.

Em 1749 - A Ordem dos Je-
suítas conta com vinte e dois 
mil e seiscentos membros e 
dirige seiscentas e sessenta 
e nove escolas superiores. Os 
superiores católicos europeus, 
embaraçados nos seus traba-
lhos, suportam mal a influência 
destes religiosos sobre a ju-
ventude ou nas colónias.

Em 1750 -  A filosofia dos Lu-
mières espalha-se por toda a 
Europa, com uma hostilidade 
mais ou menos declarada em 
relação à hierarquia eclesiás-
tica ou do conceito de religião 
revelada. Otimista e humanista, 
ela celebra os poderes do ho-
mem sobre o mundo (ciências, 
técnicas, artes) e a ideia do 
progresso. Os pontos de vista 
dos Lumières tiveram tanto im-
pacto que uma parte da igreja 
vive uma fé jansenista, de uma 
moral mais severa do que uma 
expressão de felicidade.

Entre 1751 e 1772 – A en-
ciclopédia das ciências, das 
artes e das profissões, dirigi-
do por Diderot e Alembert é 
publicada. Devido a censura 
real, ela não ataca a religião de 
frente mas maniata a ironia e a 
dúvida a seu propósito. 

Em 1759 – Os Jesuítas são 
expulsos de Portugal e do Bra-
sil. Na França, o parlamento 
dissolve a Companhia de Je-
sus em 1762. Em 1767, a Es-

panha e o reino de Nápoles 
fazem o mesmo. Em 1773, sob 
a pressão dos cursos católicos 
Europeus, o Papa Clemente 
XIV suprime a Ordem, levando 
ao encerramento de seiscen-
tas casas. Na América latina, o 
trabalho dos Jesuítas junto dos 
indianos guarani fica arruinado 
com estas medidas.

Em 1766-1768 – Na França, 
uma comissão de regulamen-
tos, fixa a dezasseis o número 
mínimo de religiosos por mos-
teiro. Nesta época, as vocações 
de monges, onde a utilidade é 

contestada pelos Lumié-
res, diminui. Quatrocentos 
e doze abadias beneditinas 
contam com um efetivo mé-
dio inferior a dez monges.

1789 – A declaração dos 
direitos do homem e do 
cidadão, que abre a re-

volução francesa, proclama a 
igualdade de todos perante a 
lei, a liberdade de opinião e de 
religião. Dois anos mais tarde, 
em 1791, o Papa Pio VI a con-
dena por ela não fazer referên-
cia aos direitos de Deus.

5 de Maio de 1789 – Em 
França, os estados gerais reu-
nem as três ordens – nobreza, 
clérigos e estado – em vista 
de exprimir os seus intentos. 
Os clérigos, sobretudo os sa-
cerdotes, são favoráveis às 
reformas. Aliados ao estado, 
eles votarão a abolição dos pri-
vilégios na noite de 4 de agos-
to. Alguns meses mais tarde, 
e ainda por cima com terror 
(1793-1794), a revolução tor-
na-se claramente anti religião; 
proibição do hábito eclesiásti-
co, constituição civil do clérigo, 
expulsões, execuções, afoga-
mentos, venda de bens cató-
licos, destruição de igrejas e 
edifícios religiosos… etc, etc…

Continua…
Hélder Gonçalves

nes, Maria Amália Vaz de Car-
valho, a Maternidade Alfredo da 
Costa, o edifício do Banco Totta 
& Açores, e a adaptação do Pa-
lácio de S. Bento a parlamento 
nacional, hoje Assembleia da 
República?

4.segundo Jim Clifton, autor 
do livro The Commingo Jobs 
War, dos 5 mil milhões de pes-
soas com mais de 15 anos, 3 
milhões pretendem trabalhar 
para os quais existem apenas 
1,2 mil milhões de empregos 
formais? 

5.na América, em 1980, os 
rendimentos dos mais ricos 
eram 12,5% superiores aos do 
cidadão médio e que em 2006 
essa média de rendimentos era 
36 vezes superior? 

6.a rede Facebook criada em 
2004, oito anos depois, em 2 
de Fevereiro de 2012, passa 
a ser cotada na Bolsa de Nova 
Iorque com um valor entre 75 e 

A amizade não tem cor

100 milhões de dólares?
7.em 31 de dezembro a rede 

social Facebook, criada a 4 
de fevereiro de 2004 por Mark 
Zukerberg, Dustin Moskovitch e 
Chris Hughes, tinha em todo o 
mundo 799 milhões de utiliza-
dores ativos?

8.ao Presidente da República 
da Hungria, Pál Schmit, o Se-
nado da Universidade Smme-
llweiss de Budapeste lhe anu-
lou a tese de doutoramento por 
ter cometido plágio em parte 
significativa da mesma?

9. mais de 300 mil crianças 
são abusadas anualmente na 
Alemanha?

10. os primeiros vestígios de 
sementes de uva datam de cer-
ca de 7500 anos antes de Cris-
to, na época do Neolítico, na 
zona do Médio Oriente?

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

Albino Ramalho

Questões de Vida (92)
Diante do Presépio
Aqui, Senhor Jesus, Deus-

Menino, no silêncio desta 
Catedral, prostrado diante do 
Presépio, eu Te adoro. Aqui, 
tudo é grande, menos Tu. 
Este “Tu”, tão pequenino, é 
tudo. És Tu, Senhor.

Aqui, tudo é Silêncio e Hu-
mildade, tudo é Simplicidade 
e Pobreza.

Silêncio, Senhor, porque 
Tu és um grande, profundo e 
fecundíssimo Silêncio. Aqui 
não há o ruído de lâmpadas 
a piscar, nem máquinas em 
movimento.

Humildade, porque Tu, Se-
nhor, sendo “Tudo” “Te fizes-
te nada” ou quase nada. Não 
foste Tu, Senhor, que disses-
te que quem quisesse ser 
grande se fizesse pequenino 
e que quem quisesse ser o 
maior se fizesse o último de 
todos e o servo de todos?

E tudo isto Tu fizeste e fos-
te, Jesus.

Simplicidade, porque nada 
é mais belo e natural, mais 
rico e admirável que o nasci-
mento de uma criança e esta 
ainda mais por ser o Filho de 
Deus. Oh, Maravilha!

Pobreza, porque, o que é 
que há aqui de rico? Nada. E 
de pobreza? Tudo. O nosso 
querido Santo Padre disse-
nos que o Sermão da Monta-

nha era a “Carta Magna” do 
cristão e as Bem-aventuran-
ças o seu Bilhete de Identida-
de. “Se não me levar a mal”, 
eu gostava de acrescentar 
que a pobreza é o seu A.D.N. 
porque, na pobreza, a primei-
ra das Bem-aventuranças, na 
versão de Mateus, estão con-
tidas as outras sete que não 
passam de desdobramentos 
da primeira.

Jesus Menino, enriquece-
nos de Tua pobreza, porque 
ela encerra em si todos os 
bens e todas as riquezas de 
todos os mundos.

Aqui, Senhor Jesus, pros-
trado diante de Ti, tão sim-
ples, tão humilde e tão po-
brezinho, neste Presépio, 
encimado por um enorme 
Crucifixo e ladeado pelo Sa-
crário aqui tão perto, revejo 
toda a Tua vida, tudo o que 
nos disseste, ensinaste, fi-
zeste e continuas a fazer, 
dando-Te aos homens de on-
tem, hoje e sempre.

Por isso, Jesus, Deus-Me-
nino, Tu és a maior Dádiva, 
o maior Dom, a Única Ver-
dadeira Prenda que cada um 
de nós pode e deve oferecer 
a todos os outros, nossos ir-
mãos.

Obrigado, Jesus. Hoje e 
sempre. 

Pe. António Belo 

 * No turbilhão da revolução…

Não há limites para a distância
quando da amizade se sente a fragância
e o coração a todos está aberto.
Basta querer para que a vida se transforme 
e a fraternidade em nós será enorme
porque os ausentes ficarão mais perto.

Saúda, meu amigo, aquele que por ti passa
e não olhes à sua cor, à sua raça 
e deixa a tua amizade a todos chegar.
Lembra-te que certo dia um Menino diferente
nasceu para dar paz e amor a toda a gente 
e que logo foi adorado por Baltazar!

Eugénio Monteverde
Viana do Castelo, dezembro de 2019 

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

A Ordem dos Jesuítas conta com vinte e 
dois mil e seiscentos membros e dirige 
seiscentas e sessenta e nove escolas 

superiores.
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Acolher deve ser 
um dos frutos da 
espiritualidade

Acolher é amor. Só o humilde 
é capaz de acolher quem che-
ga, seja quem for, pois pode ser 
aquela pessoa que precisa mais 
de mim, e sem saber que um dia 
ela poderá dar mais do que eu 
lhe dei. Seja quem for, ainda que 
por mal, pois já nós, e não só, 
sentimos a dor de uma arma ca-
çadeira apontada a 5 metros, de 
uma pistola pousada sobre uma 
secretária, ou de uma arma den-
tro de um saco, ameaçadora, do 
tudo ou nada, à nossa frente.

Só pode acolher bem quem 
for humilde. Só o humilde é ca-
paz de amansar o violento, o de-
gradado, o esfomeado de sede 
e justiça, sem quebrar o diálogo. 
São muitas experiências pela 
qual o gesto pode passar na 
vida, mas acabamos por sen-
tir felicidade, descobrimos uma 
espiritualidade grande. Desper-
tamos que a vida só tem senti-
do dentro da fraternidade, como 
filhos do nosso pai, ou de algo 
absoluto, transcendente, oculto 
que não vemos, mas acredita-
mos. Esta espiritualidade leva-
-nos a aliviar o sofrimento e a 
compreender que as nossas do-
res não são só nossas, são de 
todos, da humanidade.

Eis o grande desafio à espi-
ritualidade, e apesar de tudo, 
continuar a acreditar.

Esta é a espiritualidade alicer-
çada na fé sem deixarmos cair 
os braços ou pôr de lado o resto 
e esperar pelo fim. Deus dá-nos 
sempre com as duas mãos e 
com o seu amor o que precisa-
mos para conseguir os objetivos 
que pretendemos e a crença de 
que não estamos aqui para sem-
pre, mas, de passagem para um 
além muito melhor e superior 
desde que, nos momentos das 

horas do dia-a-dia, de mês a 
mês, de ano a ano queiramos 
voar. Deus facilmente esquece 
as nossas fraquezas. Se ficar-
mos envolvidos nos nossos ran-
cores, aí está o pecado.

A espiritualidade é ter cons-
ciência que somos a parte de 
um todo que é Amor! Que so-
mos Obra de Deus!...

O mundo em que vivemos nos 
últimos tempos é um mundo da 
materialidade, da técnicociência 
maravilhosa que dispomos mas, 
com inteligência, com a crença 
de que só haverá tragédia se 
formos orgulhosos e não inves-
tirmos na oração e no uso justo 
da liberdade. 

Caso contrário, vasta olhar 
para os noticiários que nos dei-
xam tristes e podem-nos levar à 
tentação de um mundo de lou-
cos.

Com a espiritualidade procu-
ramos compreender e encher o 
nosso peito, não para o desâni-
mo, mas para a nobreza, de uma 
alma com dignidade próxima do 
divino. É infeliz a autoridade que 
recusa ser discípulo e o discípu-
lo que recusa ser autoridade.

É no espírito, que está toda a 
verdadeira grandeza. A simplici-
dade do espírito é visível na no-
breza e ela cresce com o retiro 
de nós mesmos.

Não poderemos ter uma ale-
gria espiritual em pleno se não 
formos justos e fizermos cres-
cer a virtude da humanidade na 
nossa vida. É verdade porque 
quanto mais nós nos despirmos 
do nosso orgulho, da nossa vai-
dade, mais resplandece a luz do 
nosso espírito. É na nossa pe-
quenez que podemos trazer o 
céu a todas as almas.
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Casa do Ameal
Construída no séc. XVII, re-

presenta uma verdadeira re-
líquia da cidade de Viana do 
Castelo.

Chamam-lhe “Casa do 
Ameal” porque se encontra 
no lugar do Ameal e perto da 
Capela de S. Vicente, da Mea-
dela.

Luís Augusto da Costa Fa-
ria Araújo, nasceu em 1944, 
é o filho mais novo de Jacinto 
Pereira de Magalhães Faria 
Araújo, oficial capitão depois 
da reforma, era filho único, e 
de Maria Isabel Violante da 
Costa Pereira Vilhena Couti-
nho, natural de Esposende, 
também filha única. Esta se-
nhora teve 19 filhos e morreu 
num acidente de carro e caso 
contrário teria dado à luz 20. 
Sobreviveram 14 (8 mulheres 
e 6 homens) e já faleceram 5 
e encontravam-se repartidos 
por Viana, Porto e Lisboa. O 
Luís e a Luísa eram os dois 
mais novos dos 19 filhos. Esta 
casa teve um grande incêndio 
no tempo do pai.

Os avós maternos de Luís 
foram João Faria Araújo, e 
Maria Augusta Cerqueira Ma-
galhães Queiroz, era de Mar-
villa, Santarém.

Os Bisavós maternos eram 
da família “enorme dos Abreus 
Coutinhos”.

O pai estudou na Escola 
Agrícola de Stº. Tirso. Traba-
lhou num laboratório de laticí-
nios. Reformou-se.

O Luís casou e é pai de duas 
filhas, Maria Ana (língua por-
tuguesa) e Maria Teresa (his-
tória), vivem em Lisboa. Bem 
como casaram outros irmãos.

Em partilhas foram as ir-
mãs dela, Maria Elisa, Ma-
ria Augusta, Maria Isabel, 
Maria da Conceição, Maria 
Claudina e Maria Luísa, que 
ficaram com a casa. Todos 
os irmãos vivos, juntam-se e 
convivem...

Esta família sempre res-
peitou a Paróquia da Mea-
dela como sua, contribuindo 
para tudo, mas as suas vi-
vências cristãs eram sem-
pre para o lado da cidade, 
Carmo, Matriz,  Igreja antiga 
das Carmelitas e Paróquia 
de Nossa Senhora de Fáti-
ma, onde deram catequese a 
Maria Elisa, a Maria Augusta 
e a Maria da Conceição, no 
tempo da Elvira Botelho, e 
ainda antes de ser criada a 
paróquia de Nossa Senhora 
de Fátima.

   A.C.

é só dos mais novos, a culpa 
é, sobretudo, do sistema, que 
os mais velhos lhes oferecem. 
Mais… também da imoralidade 
da sociedade materialista em 
que vive, do ambiente poluído, 
não só do clima, mas também 
da tecnologia mal aproveita-
da, de uma vida sem ética e 
sem moral, levianísmos, sem 
princípios, sem regras, indis-
ciplina que cada um de nós, 
vive. Tudo é permitido porque 
estamos em liberdade, quando 
há um princípio que devemos 
ter sempre em mente. A nossa 
liberdade acaba onde começa 

a do outro. O respeito ético, 
moral pelo outro, seja quem 
for, são princípios inabaláveis.

Só nisto está implicitamente 
dito muita coisa.

Normalmente os princípios 
que os pais ditam em casa aos 
filhos, são sempre bons. Quan-
do são! Já vi pais a deseducar, 
a educar a seu modo; porque 
há pais que têm princípios, 
mas outros para quem não há 
nada…

Portanto há muita gente nova 
que em casa não recebe nada 
e os pais julgam que a escola 
é que tem o dever de fazer o 

trabalho dos pais. Se alguma 
coisa vai mal no aspeto disci-
plinar a culpa é do professor, 
é dos profissionais ou… da 
falta deles. Antes de fazer afir-
mações dessas deviam per-
guntar a si mesmos… o que é 
que eu fiz do meu filho? O que 
fiz da minha filha? O que faço 
de mim mesmo?

Alguma vez lhes falei do cor-
po e da alma e de tudo que daí 
pode advir?

Então, ponto final.                                                                                                              
Artur Coutinho (Continua na página 4)

“Alma sã em Corpo são”
É um dito antigo 
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Entranhou as 
Misérias dos Seus fiéis

Bartolomeu dos Mártires "en-
tranhou as misérias dos fiés 
que lhe estavam confiados", 
afirmou D Anacleto Oliveira.

Na noite que antecedeu a 
Proclamação Solene da Ca-
nonização de Bartolomeu dos 
Mártires, teve lugar uma Vigília 
de Oração, na igreja de São 
Do mingos, em Viana do Cas-
telo, mandada construir por 
Bartolo meu dos Mártires.

A Vigília ficou marcada, para 
além da escuta das leituras bí-
blicas e da adoração eucarísti-
ca, pela leitura de excertos da 
obra de Bartolomeu dos Márti-
res, bem como pela veneração 
de uma relíquia do “Arcebispo 
Santo”.

Na sua homilia, o Bispo de 
Viana do Castelo, que presi-
diu à celebração, recordou que 
“Bartolomeu dos Mártires se 
confron tou com multidões que 
andavam fatigadas e abatidas, 
como ove lhas sem pastor, não 

tanto por não terem pastores, 
mas porque es tes, muitas ve-
zes, não estavam junto do seu 
povo, preocupando-se apenas 
com os seus interesses pes-
soais”. Numa Arquidiocese 
que, então, era enorme, pros-
seguiu D. Anacleto, “Bartolo-
meu encheu-se de compaixão, 
ou seja, entranhou as misérias 
e enfermidades dos fiéis que 
lhe estavam confiados e fez 
dessas mesmas misérias e en-
fermidades parte integrante do 
seu ser, não conseguindo vi ver 
sem ter o seu povo em si”.

No final da celebração, foi 
apresentada publicamente a 
obra sobre Bartolomeu dos 
Mártires “A Luz de um Santo”, 
da autoria de Eugênio Pinto 
Bolota, e vocacionada espe-
cialmente para crianças. Tra-
ta-se de uma publicação da 
responsabilidade da Paróquia 
de Monserrate e do Secreta-
riado Diocesano de Cateque se 
de Viana do Castelo. Segundo 
o Pe. Vasco Gonçalves, Páro-
co de Monserrate e diretor do 
referido Secretariado, este é 
um livro que “quer aproximar o 
coração e a alma de São Bar-
tolomeu dos Mártires de crian-
ças, jovens e adultos, trazendo 
a humildade de quem sempre 
colocou de lado prazeres e vai-
da-des”.

A Vigília de Oração reuniu 
muitos fiéis, sacerdotes e lei-
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Acolher deve ser 
um dos frutos da 
espiritualidade

Com o nosso orgulho, rancor 
e vaidade repelimos os outros, 
até o próprio céu. Estes senti-
mentos são gestos do diabo, 
que devemos lutar para o afas-
tar para longe de nós.

A grandeza de uma alma não 
está na grandeza intelectual, 
mas na grandeza espiritual, sem 
esperar um prémio porque a sua 
recompensa virá depois com a 
alegria própria de um justo.

O “Caminho” de Mons. Escri-
vão, já canonizado, é muito rico 
de princípios para uma vida es-
piritual.

A alegria espiritual só pode vir 
não da fisiologia, mas do sobre-

natural, aquela que procede do 
abandono de nós mesmos nos 
braços do nosso Pai comum.

Quando a dor te abate é por-
que a recebes com cobardia.

Não podemos distinguir “pelo 
tamanho das sementes que da-
rão ervas normais das que vão 
produzir árvores centenárias”.

O “Caminho” de S. José Maria 
Escrivã pode ser um grande livro 
de cabeceira ao lado da Bíblia.

A espiritualidade conduz-nos 
ao acolhimento, à tolerância, à 
liberdade, ao respeito, à solida-
riedade, ao compromisso.

       Artur Coutinho

Natal na comunidade cigana
A jâ tradicional Festa de Na-

tal promovida pelo Secretaria-
do Diocesano da Mo bilidade 
Humana da Diocese de Viana 
do Castelo, terá lugar este ano 
no próximo dia 14 de dezem-
bro, sábado, pelas 15 horas. 
Este evento destina-se às 
crianças da comunidade ciga-
na residentes no acampamen-
to de Darque.

Nesta época tão especial 
para todas as famílias, em que 
uma vasta maioria ce lebra as 
festas natalícias no conforto 
de um lar, fonte do Secretaria-
do sublinha que pretende dar 
“um pouco de calor humano 
que sirva de bálsamo àquelas 
crianças que se vêm privadas 

de condições de vida básicas 
e direitos elementares, so-
brevivendo em grande preca-
riedade em harracas e toldos 
de oleado, sem saneamento 
básico, e outras condições 
que lhes garantam o mínimo 
de segurança, conforto e dig-
nidade”.

“Estamos convictos que este 
momento da tarde de sábado 
será um ponto alto de alegria e 
animação nas suas e nas nos-
sas vidas, procurando dar-lhe 
algum sentido, esbatendo as 
assimetrias e proporcionando, 
ainda que por breves momen-
tos, um encontro fraterno que 
constrói pontes entre as nos-
sas comunidades1', explica.

gos, junto do túmulo de Bartolo-
meu dos Mártires. Entre os pre-
sentes, estiveram D. Antonino 
Dias, Bispo de Portalegre-Cas-
telo Branco, natural da Diocese 
de Viana, e outrora Pároco de 
Santa Marta de Portuzelo. B.L.

Quer ajudar-nos abater esta divida?  Deposite o seu donativo e peça recibo.
Seja solidário-  IBAN/NIB: CGD-PT50  003507510000630373043

Somos 
convidados 

a amar 
para todos 

acolher.

A comunidade Paroquial alegra-se por esta honra
 prestada á Sagrada Família.

A Paróquia já tem as salas de formação
 para crianças, jovens e adultos.

 Falta acabar os espaços da Cripta, 
Museu, Serviços Administrativos, etc.
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Pela Comunidade

 Em dor   

- Realizou-se uma reunião do 
Conselho Paroquial e Pastoral 
para aprovação do plano da Pas-
toral Paroquial para o novo ano da 
pastoral.

- Há pais que têm participado 
na catequese dos seus filhos.  Há 
catequistas que têm envolvido os 
pais das crianças na catequese, 
motivando-os a novos catequistas.

- Paroquianos participaram na 
Vigília da proclamação Solene de 
S Bartolomeu dos Mártires, em S. 
Domingos e poucos foram a Bra-
ga á Proclamação Solene.

- O grupo dos Alcoólicos Anóni-
mos do Centro  Social realizaram 
no salão da igreja Sagrada Família 
um encontro de Alcoólicos da Ga-
liza e Minho

- A Côngrua está em cobrança, 
porta a porta , algumas zonas já 
entregaram, mas há famílias que 
por ausência, ficaram por cobrar. 
Pede-se para se dirigir ao Cartório.

- Foi publicada a carta Pastoral 
do Nosso Bispo sobre o Tema “So-
mos Igreja que Acolhe”.

Foram plantadas duas oliveiras 
ao lado da Igreja da Sagrada Fa-
mília com catequese bíblica e sim-
bologia sagrada apropriada para 
as crianças.

 - Para celebrar o dia de S. Ni-
colau houve uma catequese apro-
priada para as crianças e que ao 
mesmo tempo desmitifica a figura 
do Pai Natal.

O pai e avô Mota da Direção do 
Centro Social foi a principal figura 
para este evento. 

- Dia do Voluntariado foi celebra-
do para os voluntários que pude-
ram marcar presença na Igreja da 
Sagrada Família onde receberam 
formação do Sr Padre Christopher 
Sousa e no final, um convívio e 
a distribuição de uma lembrança 
muito simples. 

- Celebrou-se o 52º aniversário 
da Paróquia, no dia 7 de dezem-
bro.

- O Centro Social precisa de vo-
luntários para a Worten,  a favor do 
Berço.

- O Centro Social tem ainda dois 
cabazes de Natal para sortear no 

dia 22 de dezembro na missa das 
11h. Há rifas à venda a 1€.

 - Decorreu no Centro Paulo VI a 
semana Bíblico- Litúrgica, nos dias  
25 a 27 

- A Comissão do Menino, um 
grupo de jovens, está a organizar 
a Novena e a festa do Menino a 
realizar na Capela de Nossa Se-
nhora das Necessidades, como é 
tradição.

- A Rádio Geice, em 90.8, trans-
mite programas às quartas-feiras 
sobre temas importantes para 
toda a gente, às 21.10h, no pro-
grama “Igreja Presente”, onde a 
área Social, Litúrgica, Profética, 
catequética e outros temas da  
atualidade são abordados.

- Decorreu um curso para Mi-
nistros Extraordinários da Comu-
nhão.

- No dia 22 será o dia da festa 
de Natal na catequese, onde mais 
uma vez os pais vão participar no 
programa da tarde.

 - Foi  celebrado o 41º aniversá-
rio da Conferência de S. Vicente 
de Paulo, com a distribuição de 
pão benzido pela assembleia.

- Decorre o cabaz de Natal para 
os pobres da Conferência Vicentina.

Agenda que se segue:
-  No dia 28 de dezembro, na 

Igreja Paroquial haverá Oração de 
Taizé.

-  CPM dia 28 de Fevereiro e 1 
de Março. Inscrições abertas no 
Seminário Passionista de Barro-
selas.

- Há viagens a ser organizadas: 
Itália já em Março, Açores, Madrid, 
Peregrinação a Fátima, Terra San-
ta e outras.

- Há inscrições abertas para o 
Natal dos Sós, que será no dia 24, 
às 19.30h, no novo Refeitório So-
cial, á rua da Fonte que testa com 
a Rua Campos Monteiro, na Abe-
lheira, na qual participará o nosso 
Bispo, D Anacleto.

- A Missa do galo será na Igreja 
da Sagrada Família à meia-noite.

- Dia 25 - A Celebração Solene 
será às 12h na igreja paroquial.

- Nos dias 4 e 5 de Janeiro reco-
meça a catequese.

No dia 4 de setembro faleceu 
José Alves Mendes. 
Era filho de José An-
tónio Mendes e de 
Maria das Dores Al-
ves Franco. 

No dia 1 de novem-
bro faleceu Custódia Gonçal-
ves de Lima, filha de Manuel 
Gonçalves Borlido 
e de Rosa Luísa de 
Lima. Estava viúva de 
José Afonso Ramos. 

Faleceu, no dia 4 
de novembro, Ma-
nuel Monteiro Parente, na Uni-
dade Local de Saúde do Alto 
Minho. Era filho de José de Car-
valho Parente e de 
Ana Dias Vieira Mon-
teiro. Deixa viúva 
Maria Olívia Louren-
ço Ferreira Parente e 
deixa geração.

No dia 5 de novembro fale-
ceu Rosa Maria Pereira Fiúza 
da Rocha. Era filha de Joaquim 

Fiúza da Rocha e 
Maria Adélia Pereira 
Dantas do Vale. Es-
tava viúva de José 
Fernandes da Cruz. 
Deixa geração.

No dia 8 de no-
vembro faleceu Maria Beatriz 
Lopes de Sousa Cardoso, na 
Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho. Era fi-
lha de Francisco de 
Sousa Cardoso e 
de Beatriz Lopes de 
Sousa Cardoso. Era 
viúva de Luís Alves 
da Silva.

No dia 12 de dezembro fale-
ceu Maria Isabel Painhas da 
Cunha Maciel. Era 
filha de António Iná-
cio Cunha Maciel e 
de Maria de Lurdes 
Felgueiras Painhas. 
que eram grandes 
amigaós dos pobres e da Pa-
róquia.

Anda Mouro na Costa
Quando parece que há 

qualquer coisa, mas não se 
sabe o quê, ouve dizer-se 
“anda mouro na costa”. Este 
dito deve ser tão antigo como 
os mouros quando entraram 
na península. 

Dum modo particular, parece 
ser oriundo da zona branca da 
Espanha, tendo como centro, 
Alicante.

Os Mouros, mesmo contra a 
vontade, dos cristãos entraram 
em Alicante, por Vielagoyosa, 
em 28 de julho de 1538, 
mas por poucas horas, pois 
depressa foram devolvidos ao 
mar como pessoas que não 
interessavam. Todos os anos, 

ainda hoje, fazem em Alcoy 
uma festa cristã mesmo para 
lembrar o passado. Só que 
agora não há pólvora nem 
nada disso. É uma grande 
festa em Constoyo, onde todos 
se reúnem a seu modo.

O mesmo acontece em Alcoy 
, mas em 22, 23 e 24 de Abril. 

Os de Alicante ouviram dizer 
que os mouros estavam a 
chegar à costa, então todos 
se puseram de vigilância para 
não os deixarem entrar. Mas, 
as armas eram diferentes e 
os mouros venceram. Como 
disse já, apenas por poucas 
horas depressa os espanhóis 
se reforçaram e puseram-nos 

nas “galhetas”, isto é, a fugir 
para o mar.

Hoje, para nós “anda mouro 
na costa” é só em sentido 
figurado: algo que não se 
sabe, mas alguma coisa 
está para acontecer sem 
sabermos descriminar o quê. 
Saberemos depois, mas há 
que estar vigilante para ver 
se descobrimos esse “quê.” 
Pode ser outra coisa porque 
não há mouros, mas pode 
ser outra coisa que parece e 
nos pode escapar: Pode ser 
e não ser. Hoje este “andar 
mouro na costa” pode ser 
muita coisa, menos o que nos 
parece.

Baú de Memórias
um livro em três palavras BAÚ

artefactos do mundo rural (o sacha-
dor, a gamela, a padiola, a dorna, a 
talha de azeite, o serrão, a rodilha…) 
e objetos do uso quotidiano (os ca-
necos, os cântaros, as canecas, a 
malga, a masseira, os talheres, a 
touca, o chapéu…). Sobre todos 
apresenta alguns dados cedidos 
pela História, mas o olhar é sobre-
tudo antropológico. Os objetos falam 
dos homens e das suas vidas, ainda 
que sejam coisas aparentemente 
insignificantes, como uma tranca; 
efémeras, como um espantalho; ou 
engenhosas, como um manípulo de 
uma porta do curral. 

Neste baú conservam-se, espe-
cialmente, testemunhos do mundo 
rural. A vida campestre sobressai 
nas descrições minuciosas dos 
processos de semear, cuidar e 
colher os produtos da terra. Ex-
plica-se como se faz uma “meda”, 
como se cultiva o milho, como se 
processa a sacha, como se trans-
porta o fruto colhido. São práticas 
em desuso ou abandonadas, com 
dimensão comunitária, que mar-
caram a identidade do Alto Minho. 
O que resta é, na maior parte das 
circunstâncias, mais encenação 
(para usufruto do turista) do que 
prática (quotidiana).  

O mundo atual, urbano e higienis-
ta, esqueceu que a bosta selava a 
porta do forno onde se cozia o pão, 
que era preciso despejar o bacio na 
fossa e que o penico, o lavatório e 
a banheira eram sinais de riqueza. 
De tudo isto se fala no livro. 

Encontramos, igualmente, uma 
extensa recolha de palavras e de 
topónimos. Arrisca-se uma nova 
justificação para o topónimo “Via-
na” (p. 119). Apresentam-se da-
dos históricos sobre Mazarefes e 
alguns dos seus habitantes. Não 
faltam orações e ditos de cariz reli-
gioso. Por lá encontramos também 
a Serra d’Arga, como não podia 
deixar de ser.      

SINOS
O primeiro texto refere-se aos 

sinos da Igreja de S. Nicolau de 
Mazarefes. No tempo da infância 
do Padre Coutinho “eram (e cito) 
esses que mandavam”. A vida de 
outrora era ritmada pelo tempo so-
lar e pelo tempo litúrgico cristão. 
Ainda que houvesse um relógio 
no frontispício da Igreja, era o sino 
que determinava a ordem dos dias 
e numa época em que a sincronia 
era uma raridade, havia um sino 
que “mandava”, cuja voz altiva e 
soberana se ouvia distintamente 
na freguesia, seguindo-se o toque 
de outros. Imperioso o sinal, pelo 
meio dia, impunha uma breve in-

terrupção no quotidiano. Como 
afirma “as pessoas, quase sem-
pre, estavam a trabalhar e desco-
briam a cabeça, faziam silêncio e 
rezavam” (p. 14).   

Durante séculos, o “tempo do 
relógio” não existiu. Havia o tem-
po solar, cíclico, o das estações 
do ano e dos dias; o tempo litúrgi-
co, linear e orientado, da Criação 
ao Juízo Final; do nascimento de 
Cristo à sua Assunção, do nas-
cimento do Homem à sua morte; 
o tempo político, um ciclo, o das 
eleições e dos mandatos, do ano 
escolar e dos jogos olímpicos, dos 
orçamentos e dos planos financei-
ros; é o tempo da Pólis, do Estado. 
Na verdade, usando expressões 
a que o autor se refere: “o tempo 
das vacas gordas” dá sempre lu-
gar ao “tempo das vacas magras” 
(p. 264). O tempo de outrora era 
qualitativo. 

Hoje, o tempo dominante é o do 
relógio, aquele que não conhece 
“nem os dias nem as noites, nem 
as estações nem as festividades” 
(Pomian). Tudo nos lembra a pas-
sagem do tempo. O relógio enxa-
meia o espaço (o relógio da tor-
re, quase único, deu lugar a uma 
multiplicidade de marcadores de 
tempo: relógio de ponto, relógio 
de pulso, relógio no telemóvel… 
- cada vez mais ligado ao corpo – 
controlando a vida à milésima de 
segundo). 

Já não vivemos o tempo definido 
pelo ritmo natural. De igual modo, 
perdemos a ilusão de que ganha-
ríamos tempo com a eletrificação, 
a mecanização, a robotização e a 
globalização da informação. Com 
efeito, longe de nos aliviar, a socie-
dade atual – tecnicista, da eficiên-
cia, da mediatização – impõe um 
ritmo demencial. Por isso, recordar 
o “tempo dos sinos” não é apenas 
uma questão de saudosismo, mas 
um modo de refletir sobre o pre-
sente e imaginar outro futuro.        

Mas o tempo é também irrever-
sível, o que permite que o autor 
diga, referindo-se à palmatória 
da escola da sua infância, “ainda 
bem que passou esse tempo!...” 
(p. 94). Na certeza de que não ha-
verá outro “tempo da toma de óleo 
de fígado de bacalhau” (p. 288), 
mas que chegará sempre o “tem-
po das castanhas” (p. 289); com a 
reconfortante ideia de que é benig-
no abandonar algumas coisas do 
passado – deixá-las no “tempo dos 
afonsinhos” (p. 170) – o autor sabe 
que o tempo emergente nem sem-
pre traz o melhor. Contudo, confia. 
E afirma “a nossa confiança nos 

outros deve revelar que desejaría-
mos que eles tivessem a mesma 
relação connosco” (p. 285). 

O tempo do homem é finito, por 
isso, (e cito) “há que Amar e não 
perder tempo”, pois “o Amor é a 
teia com que se urde a vida” (p. 
285). A condição humana, da fini-
tude, é razão maior para a grati-
dão. 

GRATIDÃO
O autor afirma, a dado instante, 

que um dos seus mandamentos de 
vida é “não ser escravo dos hábi-
tos, ser imaginativo e criativo com 
plena liberdade para que cada dia 
possa nascer e morrer”. A biografia 
do Padre Coutinho não desmente 
este modo de ser. Este livro é mais 
uma prova da sua vitalidade e a 
concretização daquilo que afirma 
na pág. 282: “luta por um futuro 
com coragem e sem medo, com 
uma memória larga e não tão curta 
que depressa passa e esquece”. 
Para que não nos esqueçamos 
da riqueza da vida das outras ge-
rações, para que saibamos usar 
o que herdamos em prol da defi-
nição de um futuro melhor, o baú 
que o autor nos abre é mais do que 
uma caixa de velharias, cheias de 
pó, é um repositório de informações 
e conhecimentos, que coloca nas 
nossas mãos, à espera que delas 
façamos o melhor uso. Com efeito, 
o passado não interessa se não for 
para que possamos compreender 
melhor o nosso presente e antecipar 
futuros. Como escreveu Balzac, “a 
esperança é a memória que deseja”. 

A memória permite-nos vivenciar 
o mundo fora do quadro do tempo 
mecânico, regido e quantificado ao 
segundo; do tempo “frio”. Convocar 
a memória é funcionar em contraci-
clo; trazer o conforto da chama ace-
sa.       

O que recordamos é sempre uma 
pequena parte do que vivemos; a 
ponta de um iceberg. Para o Padre 
Coutinho – que fecha o livro afir-
mando que “o grande segredo da 
felicidade está no viver o presente 
com Alma” (p. 311) – o baú é resul-
tado da sua gratidão, pela vida que 
experimentou (e experimenta em 
cada novo dia). Este livro é mais 
uma, entre muitas, dádiva do Ho-
mem que personifica a Vida; por 
isso lhe estamos gratos. 

José Carlos Loureiro 
(texto da apresentação do livro “Baú 

de Memórias”, realizada no dia 30 de 
novembro de 2019, na Biblioteca Muni-
cipal de Viana do Castelo)

(Continuação da 1ª página)
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“Brilhe sobre o teu servo a luz 
da tua face”.

  Um rosto rico de expressões
 O rosto amazónico da Igreja 

encontra sua expressão na plu-
ralidade de seus povos, culturas 
e ecossistemas. Esta diversida-
de tem necessidade da opção 
por uma Igreja em saída e mis-
sionária, encarnada em todas 
as suas atividades, expressões 
e linguagens. Em Santo Domin-
go os Bispos nos propuseram 
a meta de uma evangelização 

inculturada, que “será sempre a 
salvação e libertação integral de 
um determinado povo ou grupo 
humano, que fortalecerá sua 
identidade e confiança em seu 
futuro específico, contrapon-
do-se aos poderes da morte”. 
E o Papa Francisco apresenta 
claramente esta necessidade 
de uma Igreja inculturada e in-
tercultural: “Precisamos que os 
povos indígenas plasmem cultu-
ralmente as Igrejas locais ama-
zónicas” .

 Inculturação e intercultura-
lidade não se opõem, mas se 
completam. Assim como Jesus 
se encarnou em uma deter-
minada cultura (inculturação), 
seus discípulos missionários 
seguem seus passos. É por isso 
que os cristãos de uma cultura 
saem ao encontro de pessoas 
de outras culturas (intercultu-
ralidade). Isto aconteceu desde 
os primórdios da Igreja, quando 
os apóstolos hebreus levaram 
a Boa Notícia a diferentes cul-
turas, como a grega, descobrin-
do nelas “sementes do Verbo”. 
Daquele encontro e diálogo en-
tre as culturas surgiram novos 
caminhos do Espírito. Hoje em 
dia, a Igreja perscruta novos 
caminhos no encontro e diálogo 
com as culturas amazónicas.

 De acordo com o Documento 
de Aparecida, a opção prefe-
rencial pelos pobres constitui o 
critério hermenêutico para ana-
lisar as propostas de constru-
ção da sociedade , e o critério 
de auto compreensão da Igreja. 
É também um dos traços que 
distinguem a fisionomia da Igre-
ja latino-americana e caribenha, 
e de todas as suas estruturas, 
desde a paróquia até seus cen-
tros educativos e sociais . O 
rosto amazónico é o de uma 
Igreja com uma clara opção pe-
los (e com os) pobres, e pelo 
cuidado da criação. A partir dos 
pobres, e da atitude de cuidado 
dos bens de Deus, abrem-se 
novos caminhos da Igreja local, 
prosseguindo rumo à Igreja uni-
versal.

ALTERACOES CLIMATICAS
Jovens e adultos, organiza-

ções nacionais e mundiais pro-
movem iniciativas devido à si-
tuação climática no planeta.

Há fóruns ao mais alto nível, 
como o recente realizado na 
ONU.

Devemos recordar a Cimeira 
da Terra, celebrada em 1992 no 
Rio de Janeiro, retomando al-
guns conteúdos da Declaração 
de Estocolmo em 1972.

A Carta da Terra de 2000 con-
vida-nos a começar de novo. 

A declaração do ano interna-
cional das montanhas de 2002 
leva-nos a conhecer as suas 
dinâmicas.

O acordo de Paris de 2015 é 
uma grande referência. 

Na educação “não se deve 
descorar uma relação existen-
te entre uma educação estética 
apropriada e a preservação de 
um ambiente sadio.

Como registo final assina-
lamos que “metade das aves 
mais comuns da Europa e da 
América do Norte desaparece-
ram de acordo com o artigo de 
Miguem Angel. 

Devemos referir a participa-
ção da vianense Raquel Gaio 
Silva na Cimeira das Altera-
ções Climáticas - ONU - Nova 
Iorque. 

Clamam as vozes dos jovens: 
“O ambiente não tem preço. 
Quero o mundo que mereço”. 

José Rodrigues Lima

J o s é  d a  R o c h a  S o a r e s ,
u m  e m i g r a n t e  s o l i d á r i o  e  d e  s u c e s s o

Igreja com rosto 
Amazónico e Missionário

Nasceu no lugar de S. Pedro da 
freguesia de Galegos, do conce-
lho de Penafiel, no seio de uma 
família rural. O pai dedicava-se 
ao negócio de madeiras enquan-
to à mãe competia o governo da 
casa e a educação dos filhos, 3 
rapazes e 6 meninas, e a estes, o 
amanho das terras.

Eram tempos de vida dura, di-
fícil. Com 7 anos, sabia o que é 
guardar gado, lavrar a terra, der-
rubar árvores, andar no mato (…) 
sulfatar, lavrar, enquanto fazia a 
escola primária que conclui como 
um dos melhores alunos. Criança 
e adolescente traquina e cabeça 
de fila de aventuras e tropelias 
próprias da idade, que lhe mere-
cem inclusivamente a expulsão 
da escola e severas correções de 
pai e professores. 

Génio traquina, aventureiro, de-
terminado, destemido, trabalha-
dor, mas afável, grato e dedicado 
a quem lhe fazia bem, eis alguns 
traços marcantes da sua persona-
lidade indiciadores do seu futuro 
sucesso.

Desagradado com o rumo eco-
nómico e social do país, agravado 
com desgostos infligidos ao pai 
pela simpatia para com Humberto 
Delgado, o General sem Medo, na 
origem do pagamento de avultada 
multa muito gravosa para a eco-
nomia familiar, aos 16 anos deci-
de emigrar para o Brasil onde tem 
parentes próximos

Com carta de chamada do tio 
Joaquim há anos estabelecido no 
Brasil, e condição sine que non 
para poder emigrar, com 16 anos 
embarca no dia de Carnaval de 
1953, procurando no longe e na 
sua miragem (citando José Régio) 
o paraíso desconhecido que seria 
a tábua de salvação para uma 
vida melhor. Não foram meigos os 
primeiros contactos com o imenso 
e contrastante país irmão do outro 
lado do Atlântico. 

Ali chegado, começa a traba-
lhar na empresa do tio, em breve 
procura outros trabalhos que lhe 
garantam melhor salário, maior 
autonomia e satisfação pessoal. 
Numa via ascendente de progres-
so, não isenta de desenganos e 
de altos e baixos, foi passando 
por diferentes experiências labo-
rais desde angariador, no cais, 
de clientes para empresa de des-
pachantes, empregado de res-
taurante, de quiosque, gerente 
de loja, proprietário de quitandas 
(atento à frescura e qualidade dos 
produtos e à boa relação com os 
clientes), lanchonetes, pastela-
rias, supermercados, até empre-
sário de construção civil, área que 
mais o entusiasmou, em que al-
cançou grande sucesso. 

Bem sucedido nos negócios, 
com rendimentos que lhe permi-
tiam viver desafogadamente e 
cansado de viver sozinho, apai-
xonou-se por Maria Olímpia, tam-
bém ela emigrante de S. Julião 
de Freixo, Ponte de Lima, com a 
qual casou aos 27 anos, no que 
considera o passo mais importan-
te da sua vida. Fruto desse amor 
foi o nascimento das quatro filhas 
resultando numa família feliz, hoje 

alargada aos genros e 5 netos, 
em que se revê com orgulho e fe-
licidade.

Na sua aventura por terras de 
Vera Cruz, José da Rocha Soares 
sente-se um homem de sucesso, 
no plano pessoal, familiar e de 
negócios. No entanto, nem tudo 
foram rosas, vários foram os es-
colhos e reveses no percurso de 
vida: sócios pouco empenhados e 

credíveis, riscos mal calculados, 
conjunturas políticas adversas… 
Valeu a sensatez, o sentido de 
resiliência, a argúcia como inspi-
radoras das melhores formas de 
agir em cada situação e, mesmo 
em circunstâncias específicas, 
o recurso à luta livre como arma 
eficaz de afastar bandidos ou 
malfeitores atravessados no seu 
caminho 

Dezassete anos após a sua 
partida, regressa a Portugal, en-
contrando o país na mesma tris-
teza e abandono em que o tinha 
deixado, o que muito o entristece. 
Grande choque foi logo ao desem-
barcar ser procurado pela PIDE 
para averiguação da documen-
tação militar. Caso a não tivesse 
em dia, seria de imediato enviado 
para a guerra colonial. Felizmente 
os documentos lá vinham na mala 
do porão. 

Com a experiência e capital 
amealhados no Brasil faz inves-
timentos na área que mais o 
entusiasma, a construção civil, 
levando por diante diversos em-
preendimentos bem sucedidos 
em Viana do Castelo e especial-
mente em Penafiel.

Não só nos negócios,como no 
plano familiar a si próprio se con-
sidera um homem de sucesso. 
Outras dimensões da sua perso-
nalidade fazem dele um emigran-
te sui generis. Consciente das 
suas múltiplas capacidades, a 
si próprio se qualifica de homem 
dos sete instrumentos. Referimos 
de passagem o gosto pela luta li-
vre, aprendida e praticada duran-
te 11 anos num ginásio. Em mais 
de uma ocasião foi a arma eficaz 
para resolver situações delicadas. 
Apaixonado pela aviação, tira o 

brevet que lhe permitiu chegar a 
pilotar aviões. Contudo, abando-
nou a opção pela aviação comer-
cial por lhe exigirem a naturaliza-
ção brasileira e três mil horas de 
voo, a que não se quis submeter.

A paixão pela música leva-o a 
estudar solfejo para tocar acor-
deão e concertina, continuando 
a tradição do pai, grande folião e 
exímio tocador. A aprendizagem 
da datilografia, foi-lhe de grande 
utilidade na escrituração e legali-
zação de documentos, tão longe 
que se estava  ainda do recurso 
às novas tecnologias. 

Passa pelas Belas-Artes e pela 
Contabilidade de que desiste 
por incompatibilidade do traba-
lho com os estudos. Regressado 
a Portugal, com a ajuda de uma 
pintora ucraniana adentra-se nos 
segredos das tintas e das cores e 
realiza a sua primeira exposição 
em março de 2006 nos Paços do 
Concelho de Viana do Castelo.

 José da Rocha Soares é tam-
bém um apaixonado pelas via-
gens. Além do Brasil e Portugal 
que conhece de lés-a-lés, viajou 
pelos quatro cantos do mundo 
desejoso de conhecer cultura e 
povos diferentes. Em 2005 deu 
a volta ao mundo com a mulher, 
orgulhando-se de ser o primeiro 
português, depois de Fernão Ma-
galhães, a chegar ao Cabo Horn, 
no fim do mundo, para lá do qual 
só existe gelo. À paixão pelas 
viagens associa o gosto pelas lín-
guas, exprimindo-se com facilida-
de em espanhol, italiano, francês 
e  inglês.

Respondendo ao apelo da es-
crita, publica em 2008, na Editorial 
Novembro, em Penafiel, de onde 
foram recolhidos os elementos, 
para este artigo, de que em itálico 
são destacadas algumas citações 
José da Rocha Soares, porque 
fugiu o rapaz? Em que se propôs 
deixar para a posteridade o tes-
temunho de um emigrante que 
atravessou o oceano com apenas 
16 anos, acreditando no “longe e 
na miragem (…), o paraíso des-
conhecido que seria a tábua de 
salvação para uma vida melhor 
(p.9). Prevê a possibilidade de 
escrever novo livro para continuar 
a transmitir aos vindouros percur-
sos de um passado feito de suor, 
lágrimas e alegrias que culminou 
numa vida de sucesso (p.78).

José da Rocha Soares pelo que 
conseguiu no plano profissional e 
familiar, sente-se um homem feliz 
e de sucesso. Porém esse senti-
mento não se confinou à espera 
pessoal e familiar, transvasou 
para o apoio a causas de nature-
za social e solidária de que avulta 
o generoso donativo que muito 
contribuiu para as obras das salas 
da catequese desta Paróquia. 

Em boa hora a Comissão Fabri-
queira associa o seu nome a es-
tes espaços de formação humana 
e cristã das crianças e jovens para 
que o seu exemplo de vida lhes 
possa servir de referência e norte, 
e a todos os que os frequentam 
um testemunho de gratidão pelo 
apoio recebido.

Albino Ramalho


