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Aos meus paroquianos
Meus queridos paroquianos: a 

minha doença com as limitações 
a que me conduz e agora o pe-
ríodo do Coronavírus cada vez 
nos distancia mais. Queria dizer-
vos algo que me vai na alma.

Nunca pensei que chegásse-
mos a esta situação.

Na Páscoa, pregavamos e fa-
zíamos todos mais oração, pe-
nitência, sacrifício, partilha e vi-
víamos de outro modo a paixão 
e ressurreição de Jesus Cristo.

Agora chegou a ocasião de 
uma quaresma muito mais exi-
gente, não por causa do nosso 
Pai de misericórdia, mas do or-
gulho e da ânsia dos humanos. 
A Páscoa vivê-mo-la diferente 
dentro de casa, ou fora, com 
outro sabor a Páscoa, passa-
gem da morte à vida.

O vírus pode ser a morte e a 
vida. Essa é sempre vida pela 
ressurreição de Cristo que é 
fonte de água viva.

A vida está também nas nos-
sas mãos, se para além disso, 
fizermos tudo o que nos indi-
cam as instruções de Saúde, do 
governo e do chefe do Estado, 
depois de ouvida a Assembleia 
da República.

A nossa cozinha tem-se man-
tido aberta e está a servir mais 
no Refeitório Social. Agora são 
mais de 85 a alimentar, ao meio 
dia e à noite. Para além disso, te-
mos ainda os utentes do S.A.D., 
Berço e Centro de Dia. 

Daqui vão votos de louvor a to-

dos os colaboradores da cozinha 
e a todos aqueles que tem assis-
tido aos idosos do Centro de Dia 
e SAD em suas casas, e às crian-
ças e jovens do Berço.

Sinto muito com o que se passa, 
mas não está nas minhas mães 
fazer mais nada senão rezar para 
que esta amargura passe.

A quaresma foi de  facto um 
tempo bem duro, uma quares-
ma a doer que nos levou a refle-
tir, a pensar o que somos, como 
somos e para que somos…

Deste modo a nossa Páscoa 
pode ser a melhor que vivemos 
na nossa vida…

Por isso não cruzemos os 
braços, não deixemos de dar a 
mão a quem precisa.

As orações da comunidade 
Paroquial não devem ser só 
pelas vítimas do Covid 19, mas 
também por todos aqueles que 
trabalham em zonas de risco 
com irmãos nossos que preci-
sam do nosso apoio, conforto e 
reconhecimento.

A todos estamos muito agra-
decidos.

Com um abraço digital, não 
há contágio, para ti que me lês 
e de quem tenho saudade.

2020/03/19, Dia do pai, é dia 
do Padre e sou padre por isso 
imploro a Bênção de Deus Pai 
para ti que me lês, com a espe-
rança que atrás da tempestade 
vem a bonança. 

O Amigo, 
Padre Artur Coutinho

(Continua na página 3)

Estatuto Editorial
Paróquia Nova é uma publi-

cação bimensal, propriedade 
da Fábrica da Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora de Fátima 
e, desde 1993, mantém sempre 
o mesmo estatuto. Está ao ser-
viço da comunidade e aberto a 
toda a região, concelhia, distri-
tal, nacional e internacional, em-
penhado na promoção da soli-
dariedade cristã. Deste modo, 
destina-se a facultar aos seus 
leitores, informação, opinião e 
formação .Na sua perspetiva es-

tão os acontecimentos que, pela 
sua especificidade, no espaço 
de dois meses, não sejam ultra-
passados pelos outros media. 
Damos prioridade, no entanto, 
aos factos e acontecimentos 
que estejam diretamente rela-
cionados com a Comunidade e 
toda a cidade de Viana, anteci-
pando muitas vezes aconteci-
mentos, 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 pe-
los princípios deontológicos da 
imprensa, bem como pela éti-
ca profissional dos jornalistas, 
assim como pela boa fé dos 
leitores, de modo a não pros-
seguir apenas fins comerciais, 
não encobrindo ou deturpando 
a informação. Somos membros 
da Associação da Imprensa de 
Inspiração Cristã.

A existência e a persistência 
da escravidão ou de condições 
análogas à escravidão consti-
tui um desafio humanístico, fi-
losófico, ético e teológico até 
aos dias de hoje. Por que hu-
manos escravizam outros hu-
manos, seus co-iguais?

A mais antiga codificação de 
leis, o Código de Hamurábi, 
escrito por volta de 1772 aC 
no Irã  já se efere à classe 
dos escravos. E assim ao lon-
go de toda a história até aos 
dias atuais. A Walk free Foun-
dation que se ocupa com a 
escravidão, no nível mundial, 
calcula que haja hoje cerca 
de 40,3 milhões de pessoas 
em regime de escravidão por 
tráfico de pessoas, por dívida, 
por trabalhos ou casamentos 
forçados etc. A Índia lidera o 

ranking com 7,99 milhões de 
escravizados. Os dados do 
Brasil de 2018 apontavam 369 
mil em condições análogas à 
escravidão ou escravizados.

As cabeças mais brilhantes 
do Ocidente viram-na como 
natural ou até possuíam es-
cravos. Assim Aristóteles, 
David Hume, Immanuel Kant, 
Friedrich Hegel. O próprio 
formulador da Declaração de 
Independência dos Estados 
Unidos, Thomas Jefferson na 
qual se afirmava que todos 
os seres humanos nascem 
livres e com direitos iguais 
possuía escravos, bem como 
o nosso Tiradentes que pos-
suía pelos menos 6 deles. O 
famoso Padre António Vieira 
num engenho pregava aos 
escravos:”Sois imitadores do 

Cristo crucificado porque pa-
deceis em um modo muito 
semelhante ao que o mesmo 
Senhor padeceu na sua cruz 
e em toda a sua paixão”,che-
gando a chamá-los por isso 
de ”bem-aventurados”. Uma 
piedosa e ao mesmo tempo 
cruel justificativa.

Resumindo: Afirma o grande 
especialista em escravidão 
o jamaicano Orlando Petter-
son, professor em Harvard:”A 
escravidão existiu desde o 
início da história da humani-
dade, até ao século XX (XXI), 
nas sociedades mais prim-
itivas e também nas mais 
avançadas”(cf.L.Gomes, Es-
cravidão,p.65). Que razões 
levaram à escravidão?

Nenhuma explicação até 

Por que humanos escravizam outros 
humanos ontem e hoje?

G r a t i d ã o

Faleceu 
Padre Manuel da Costa Alves

O Padre Manuel da Costa 
Alves nasceu no dia 05 de ju-
nho de 1946, em Vila Mou, no 
concelho de Viana do Castelo, 
e faleceu no, dia 18 de março 
de 2020.

Tendo ingressado no Se-
minário Carmelita, iniciou o 
noviciado em 1963, em Aves-
sadas, Marco de Canaveses. 
Fez a Profissão Temporária no 
dia 06 de setembro de 1968 e 
a Profissão Solene no dia 28 
de maio de 1972, em São Ma-
mede de Infesta. Foi ordenado 
padre no dia 09 de julho de 
1972, na Sé do Porto.

Desde 2012 que estava ao 

serviço da Diocese de Viana 
do Castelo, primeiramente no 
Arciprestado de Vila Nova de 
Cerveira e, mais recentemen-
te, no de Viana do Castelo, 
onde colaborava, sobretudo, 
com o Pe. Daniel Jorge da Sil-
va Rodrigues.

A celebração exequial de-
vido às circunstâncias que 
vivemos, foi restrita aos fami-
liares mais próximos. Entre-
tanto, convidam-se todos os 
diocesanos e, particularmen-
te, a família presbiteral à pro-
ximidade espiritual, através 
da oração. Colaborou aqui 
na Paróquia.

O Centro Social e Paroquial, neste tempo de crise, agradece a todos aqueles que 

o têm ajudado a alimentar muita gente, sem-abrigo, famílias desagregadas e a todos 

os que passam fome. É que, quadruplicaram a procura das refeições, que fazíamos. 

Entre todas as ajudas semana a semana, pontuais, particulares ou públicas, como 

esta que vai decorrer “Alimenta esta corrida” no próximo sábado junto ao Cruzeiro de 

Santa Marta, das 10h às 12h e à Igreja da Sagrada Família, das 15h às 18h.

A Direção do Centro Social não tem outro sentimento e dever, nem outro modo, 

senão o do agradecimento público.
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Sabia que...? (86)
1. pelos censos de 2001 

havia 598 idosos em Portugal 
com mais de 100 anos e que 
nos censos de 2011 esse nú-
mero já subiu para 1791?

2. actualmente, 90% dos 
empregados dos países civili-
zados  executam actividades 
que,  no futuro, serão executa-
das por computadores de forma 
mais eficiente e eficaz, e incom-
paravelmente mais económica?

3. 13.700 milhões de 
anos é a idade do Universo 
desde que foi criado a partir do 
Big Bang?

4. há 7.700 milhões de 
anos foi quando a energia es-
cura tomou conta dos coman-
dos da expansão do Universo, 
acelerando-se cada vez mais?

5. em 402 a. C sob o ar-
contado de Euclides, foi reali-
zada, em Atenas, uma reforma 

Continuação….
 
A Igreja conquistando 1840-

1870 - O cristianismo encon-
trou um grande apoio na Eu-
ropa e acredita que até no 
mundo, graças às missões. O 
Papa tem uma popularidade 
sem precedente. Esta explo-
são de fé é mal ressentida pela 
opinião laica francesa que pre-
para as suas armas enquanto a 
nova classe obreira se desen-
volve fora de todas as referên-
cias religiosas. 

Em 1847 – Na Alemanha, o 
padre Kolping cria associações 
católicas obreiras que encon-
tram um enorme sussesso 
que se instala tanto na Europa 
como nos Estados Unidos. Esta 
iniciativa é apoiada por Bispo 
Ketteler, Bispo de Mayence e 
inspirador da «doutrina social 
da igreja», e pelo episcopado 
alemão no seu conjunto.

Em 1848 – Marx e Engels, 
publicam manifesto do partido 
comunista. Na França, as po-
pulações obreiras das novas 
zonas urbanizadas, são pouco 
cristãs. (a criação das paró-
quias foi submetida à autori-
zação dos poderes públicos). 
O clérigo, sobretudo do meio 
originário rural, fica durante 
muito tempo pouco preparado 
para enfrentar os problemas 
sociais novos que se colocam 
devido à industrialização, fren-
te ao êxodo das aldeias e dos 
salariados.

Por volta do ano 1850 – Na 
França, as religiosas são cer-
ca de trinta e quatro mil. Elas 
serão mais de cento e vinte e 
sete mil por volta de 1880. Os 
religiosos passam de três mil 
para trinta mil. 

A partir de 1858 – As apari-
ções de Nossa Senhora a San-
ta Bernardete em Lurdes, mar-
cam o início de uma enorme 
peregrinação popular.

Em 1860 – As conferências 
de São Vicente de Paulo, cria-
das em 1833 por Frederico 
Ozanam para socorrer os mais 
miseráveis, conta com trinta 
mil membros ativos em toda a 
França. 

Em 1869-1870 – Acontece o 
primeiro Concílio do Vaticano. A 
18 de Julho de 1870, os parti-
cipantes votam a infalibilidade 
(impossibilidade de se enga-
nar) do Papa sempre que ele se 
exprime duma maneira solene 
sobre um ponto do Dogma (de-
claração ex cátedra). Este voto 
dos padres do concílio coincide 
com o ultramontanismo dos fieis 
(plebiscito da instituição pontifi-
cal). Na Alemanha, na Áustria e 
na Suíça, alguns recusam esta 
infabilidade e encontram-se se-
parados de Roma; são os «ve-
lhos católicos». 

1870-1905 – Laicidade con-
tra religião – Na França como 
noutros lados, a luta de influên-
cia entre religião e governantes 
não é nova, estes últimos pro-
tegem as suas prerrogativas 
na conduta do Estado. O que 
é novo durante a 3ª República, 
é o anti-cleritismo e o laicismo 
que animam alguns dos gran-
des políticos. Os seus com-
bates levam à separação do 
Estado e da Igreja. À escala 
mundial, o cristianismo conti-
nua a sua expansão, favoriza-
da pelo número importante de 
missionários.  

De 1871-1878 – O Chanceler 
Alemão Bismark multiplica as 
medidas contra os católicos. 

Bismark, anticatólico alemão 
– O Chanceler Otto Von Bis-
mark (1815-1870) não gosta do 
catolicismo de alguns dos seus 
concidadãos: ele acusa-os de 
serem subservientes duma po-
tência estrangeira, o Papado, 
que os tornou incapazes de 
serem plenamente alemães. É 
por isso, que ao início do ano 

1870, ele multiplica as medidas 
anticatólicas: religiosos excluí-
dos do ensino, expulsão dos 
Jesuítas, redentoristas e laza-
ristas, prisão para Bispos, con-
trole das escolas católicas… a 
impopularidade das medidas 
levaram Bismark a renunciar 
depois de 1878. 

A partir de 1879 – Na França, 
os governos da 3ª República 
tomam medidas anticlericais: 
proibição de acesso às escolas 
superiores católicas de dispen-
sar os graus académicos, su-
pressão dos cursos de religião 
nas escolas públicas, serviço 
militar obrigatório para os pa-
dres…

Em 1879 – Na sua Encíclica 
“Aeterni Patris” o Papa Leão 
XIII convida os intelectuais a 
renovar e a atualizar o pen-
samento de São Tomás de 
Aquino (1225-1274). Em 1891, 
este Papa, preocupado com o 
diálogo no moderno, publica 
a primeira Encíclica dita, «so-
cial»: “Rerum Novarum”. Em 
1892, ele convida os católicos 
franceses a reunirem-se com 
a república, «governo atual da 
nação», depois de lembrar que 
a religião cristã não está ligada 
a nenhum regime em particular.

Em 1900 – No mundo, 70% 
dos missionários católicos são 
franceses.

Em 1903 – Na França, qua-
trocentas e trinta e seis con-
gregações são interditas e os 
religiosos não têm direito de 
ter escolas. Muitos monges 
exilam. As medidas que os 
atingem serão definitivamente 
levantadas em 1942.

Em 1905 – A França denun-
cia a Concordata: dá-se a se-
paração da Igreja com o Esta-
do. O culto católico não pode 
ser mais financiado pelo poder 
público e os bens da igreja são 
confiscados.

Hélder Gonçalves

ortográfica 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?  

6. 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), que terá le-
vado consigo as letras da sua 
pátria para a Grécia?

7. embora não se saben-
do ao certo quando se realiza-
ram por primeira vez, conside-
ra-se o ano de 776 a. C. o do 
início dos Jogos Olímpicos, por 
ter sido a partir desse ano que 
nos jogos pan-helénicos reali-
zados em Olímpia passaram a 
ser registados os vencedores 
do certame?

8. segundo o Office for 
National Statistics, um em cada 

Amigo

três bebés nascidos em 2012 
pode chegar aos 100 anos de 
vida?

9. Vasco da Graça Moura, 
ainda em vida, lançou “Os Lu-
síadas para gente nova”, uma 
adaptação da famosa epopeia 
de Luís de Camões, destinada 
sobretudo aos jovens dos 12 
aos 15 anos para que de modo 
mais acessível possam com-
preender e apreciar esta obra
-prima da literatura portuguesa 
e universal?

10. a última sobrevivente 
que serviu nas Forças Armadas 
durante  a I Guerra Mundial era 
uma mulher britânica, chama-
va-se Florence Green e morreu 
com 110 anos no dia 4 de Feve-
reiro de 2012?

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

Albino Ramalho

Questões de Vida (94)
HIPOCRISIA
Legalizada – Oficializada – 

Institucionalizada 
Há quem diga que o nasci-

mento de uma criança é a mais 
maravilhosa história do mundo. 
E tu que dizes a este respeito?

Podemos concordar ou não, 
temos esse direito, mas que há 
razões para o afirmar há: é uma 
nova vida, é um sonho, é uma 
esperança, é um novo ser hu-
mano, é uma nova pessoa.

Seja qual for o espaço ou o 
momento, sejam quais forem 
os pais ou a família de quem 
descende, a nova vida que nas-
ce para o mundo tem sempre o 
mesmo valor, a mesma impor-
tância, a mesma dignidade.

Pode nascer numa tenda ou 
numa barraca, num casebre ou 
numa casa normal, numa vi-
venda de luxo ou num palácio, 
numa viatura ou numa ambulân-
cia, num cruzeiro ou num avião, 
o novo ser é um ser humano, 
com todo o seu valor, respeito e 
dignidade que lhe são devidos.

Também aqui não contam nem 
o género nem a raça, nem a lín-
gua nem a cultura, nem a condi-
ção social dos pais. O que conta 
é o novo ser que, apesar de frágil 
e indefeso, traz consigo todas as 
potencialidades do santo e do 
sábio, do intelectual e do artista. 

  Sendo assim, e sabemos 
que o é e por que o é, podemos 
perguntar:

Que diferença há entre o 
bebé recém-nascido e ainda 
vivo que aparece no contentor 
do lixo na rua e o que é coloca-
do no caixote do lixo na sala de 

operações, já morto e fruto de 
um aborto desejado, premedi-
tado e subsidiado?

Por que motivo todo o país 
se movimenta e se manifesta 
indignado, governo, ministros, 
deputados e todos os meios 
de comunicação social, escan-
dalizados com aquele ato pra-
ticado por uma mulher da rua 
em situação desesperada e, 
ao mesmo tempo, a aceitação 
e aprovação tácita do aborto le-
galizado porque desejado, pre-
parado, premeditado, consenti-
do e realizado? Porquê?

Tendo em conta tudo o que 
dissemos desde o início destas 
linhas, qual é a diferença, em 
importância, valor e dignidade, 
entre estes dois bebés, o que 
apareceu ainda vivo no contentor 
da rua e o que jaz morto no cai-
xote do lixo da sala de operações   
fruto de um aborto acabado de 
fazer? Porque é que a morte de 
um é tão veementemente censu-
rável e a do outro aprovada, tida 
como normal e até aprovada, 
aconselhada e legislada?

E no nosso Parlamento, onde 
a maioria se diz católica, os 
próprios deputados nem sequer 
se apercebem que aprovam 
leis contra eles mesmos. Que 
é isto?

Podemos dar-lhe muitos no-
mes mas, no mínimo, uma des-
carada hipocrisia. Mas não uma 
hipocrisia qualquer.

É uma Hipocrisia Legalizada, 
Oficializada e Institucionaliza. 
Tanto pior.

 05 março de 2020
 Pe António Belo

P a s s o  a  P a s s o . . .  ( 78)
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…

Senta-te, medita, sê consciente,
Vasculha sereno a tua mente
Porque ela é de capacidade infinda.
Vê se acaso algo de mal fizeste,
Pede, então, a Deus que não seja agreste
O resto do tempo que tu tens ainda.

Todos temos perdão, basta-nos querer,
Pois se ajudarmos quem está a sofrer
Aliviamos, certamente, a nossa dor.
Sejamos felizes transmitindo felicidade,
E ao abrirmos a porta da fraternidade
Viveremos todo um imenso amor!

Eugénio Monteverde
Viana, fevereiro de 2020

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
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Por que humanos escravizam outros 
humanos ontem e hoje?
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No dia 22 de fevereiro fa-
leceu  Amadeu de Miranda 
da Cunha Bandei-
ra. Era filho de José 
Gonçalves da Cunha 
Bandeira  e de Se-
bastiana de Miranda. 
Deixa viúva a Maria da Purifi-
cação da Cruz Parente Ban-
deira.

No dia 23 de fevereiro fale-
ceu António de Oli-
veira Pinto. Era filho 
de José António Pin-
to e de Rita de Sou-
sa Oliveira, estava 
casado com Filome-
na Maria Terêncio Rodrigues 
Pinto.

No dia 24 de fevereiro fa-
leceu Madalena Correia de 
Barros. Era filha de 
Luís José de Barros 
e de Maria Correia 
de Sousa, estava 
viúva de José da 
Costa Amorim.

No dia 2 de março faleceu 
Crispim da Alegria 
Martins Alves Pe-
dra. Era filho de An-
tónio Crispim Alves 
Pedra e de Maria da 
Conceição Martins 
Magalhães. Deixa Lisete Gon-
çalves de Lima Alves Pedra 
viúva.

No dia 6 de março faleceu 
Maria Arminda de 
Oliveira Martins da 
Silva. Era filha de Al-
bino Martins da Silva  
e Maria Isabel Meira 
de Oliveira, estava 
solteira.

No dia 3 de abril faleceu 
Guilhermina Rodri-
gues de Carvalho. 
Era filha de Cândido 
Rodrigues de Carva-
lho e de Teresa Ro-
drigues de Eira. Es-
tava viúva de António José da 
Conceição Vila.

No dia 3 de abril faleceu 
Nuno Jorge Quesa-
do Gonçalves, filho 
de David Fernandes 
Gonçalves e de Ra-

quel de Barros Quesado Gon-
çalves.

No dia 17 de abril  faleceu 
Justino Fontes 
Ferreira da Silva. 
Era filho de Justino 
Costa da Rocha e de 
Ana Rosa da Silva 
Fontes, casado com 
Olinda Costa Duarte.

No dia 20 de abril faleceu 
Esperança do  Céu 
Alves. Filha de Emí-
lia Alves, estava viú-
va de Ilídio de Jesus 
Antunes Viana. 

No dia 23 de abril 
faleceu Maria Teresa de Je-
sus Ferreira da 
Rocha. Era filha de 
João da Rocha e de 
Maria do Carmo Fer-
reira da Rocha, es-
tava viúva de João 
Fernandes de Sá. Deixa gera-
ção.

No dia 29 de abril faleceu 
Júlia Cândida Tristão Gon-
çalves. Era filha de João An-
tónio Gonçalves e de Felizar-
da Tristão, estava viúva de 
Américo Fernandes Nunes.

No dia 15 de maio faleceu 
Floriano Dias de Passos. 
Era filho de António 
de Passos e de Ma-
ria das Dores Dias, 
deixa viúva a Maria 
Emília Oliveira Ra-
mos de Passos. 

No dia 18 de maio faleceu 
Joaquim Gonçalves Gavinho. 
Era filho de Manuel Gavinho e 
de Laura Gonçalves. Fica Tere-
sa de Jesus Tábua Pires Gavi-
nho viúva.

No dia 18 de maio 
faleceu Alberto 
Leite de Barros 
Pinto. Era filho de  
Mário de Barros Pin-
to e de Ana de oliveira Leite.

No dia 26 de maio faleceu 
Maria Helena Vaz Lopes Pin-
to. Era filha de José 
Lopes Pereira Pin-
to e de Lúcia Fer-
nandes Vaz.

Era solteira.

 Em dor   

Histór ias  de Vida
Este leigo, muito sensível aos 

p r o b l e m a s 
sociais, foi o 
fundador das 
conferências 
de S. Vicente 
de Paulo.

F r e d e r i c o 
nasceu em Mi-

lão a 23 de Abril de 1813 e foi o 
quinto de catorze filhos. Sobrevi-
veram três rapazes: Afonso que foi 
sacerdote, Carlos que foi médico e 
Frederico, professor universitário.

A família regressou a frança, 
instalando-se em Lyon. O pai 
exerceu a medicina. Os filhos 
cresceram num ambiente reli-
gioso. Frederico estudou direito 
e medicina, mas gostava sobre-
tudo da história da Igreja.

Casou a 23 de junho de 1841 
e deste matrimónio nasceu 
uma filha.

Instalaram-se em Paris e de-
dicou-se ao ensino mas tam-
bém ao apostolado.

Opção pelos pobres.
Na universidade de Sorbon-

ne, Frederico foi um professor 
muito estimado. Apesar do am-
biente antirreligioso, ele apro-
veitava as aulas para falar da 
ação da igreja ao serviço dos 
mais pobres, ajudando a euro-
pa a ser mais humana. A igreja 
lutou contra o egoísmo e pre-
gou a caridade e a justiça.

Frederico fundou as Con-
ferências de São Vicente de 
Paulo, que ainda hoje existem 
em muitas nações, também em 
Portugal. São uma associação 
destinada praticar a caridade 
não com palavras, mas com 
obras, tendo como exemplo o 
santo de caridade.

 Morreu em Marselha, aos 40 
anos, a 8 de Setembro de 1853, 
exclamando: “Meu Deus, tende 
piedade de mim”. Foi sepultado 
em Paris na cripta da Igreja dos 
dominicanos. Frederico Ozanan 
foi um dos precursores da encí-
clica “Rerum Novarum” de Leão 
XIII, que ensina a doutrina social 
da Igreja. Foi proclamado beato 
em 1997 por João Paulo II.

Manuel de Magalhães  Alva-
rez Sanchez, filho de Benigno  
Alvarez Sanchez e de Filomena 
Abreu Cerqueira de Magalhães, 
nascido na Rua Góis Pinto. O 
pai era professor de inglês e a 
mãe professora oficial primária. 
O avô chamava-se Manuel Al-
varez e a avó Maria Sanchez 
Montalvo, viviam em La Guar-
dia, de Espanha. A avó era 
Marquesa de Montalvo e o avô 
era governador de La Guardia, 
amigos dos pobres, dava tudo 
aos pobres.

Inês Benjamim Sanchez, filha 
de Laura Benigno, nascida em 
Viana do Castelo: A Mãe era 
peixeira. Trabalhou na Fábri-

ca dos Chocolates, bem como 
o marido 
que era 
ca i xe i ro -
v i a j an te . 
Os dois 
conhece-
r a m - s e 
a q u i 
em Via-
na e 

casaram, ele com 27 e ela 
com 18.

São pais de Rui António, 
casado e um filho; José Ma-
nuel, casado e pai de 5 me-
ninas, vive em Brasília.

A Inês, que foi catequis-
ta na Paróquia, é casada e 

tem um casal de filhos; é a mais 
nova, do casal e vive em Braga.

Tinha ele 3 irmãos. A esposa 
eram três meninas, morreram 
duas.

Sentem-se felizes e são uten-
tes do SAD da Paróquia, ele 
com 93 e ela com 88 anos.

hoje se revelou convincente. 
Mas podemos tatear razões 
embora todas precárias.

A primeira teria sido o pa-
triarcado. O homem-macho, 
há 10-12 mil anos, se impôs 
a todos, à mulher, aos filhos, 
à Natureza. Sobrepôs-se ao 
outro, fazendo-o seu servo e 
escravo. A escravidão seria 
filha do patriarcado ainda vi-
gente nos dias atuais.

A segunda razão, de na-
tureza filosófica, sustenta que 
o ser humano é um ser deca-
dente. Não num sentido ético 
mas ontológico. Quer dizer, 
sua natureza é assim que nun-
ca consegue ser o que deveria 
ou desejaria ser. Nele há uma 
amarra interna que lhe impede 
de dar o salto necessário: con-
trolar e integrar seus impulsos 
que não são em si maus, mas 
naturais: a cólera, o uso da 
força, o poder como capaci-
dade de dominação. Ele decai 
no sentido de dar vazão a estes 
impulsos e destarte tornar-se 
inumano. Donde lhe vem essa 
incapacidade? A contradição 
entre o desejo infinito e a real-
idade finita? Bem que poderia 
conviver jovialmente com o in-
finito, acolhendo seu ser finito. 
Mas não o fez e não o faz. A 
chaga continua a sangrar e a 
fazer sangrar.

Tenho para mim que a sabe-
doria judaico-cristã, de alta 
ancestralidade, traz alguma 
luz. Fala de pecado original. O 
termo não é bíblico, pois aí se 
usa “pecado do mundo” ou “o 
ser humano é inclinado ao mal 
desde a sua juventude”. Peca-
do original é um termo criado 
por Santo Agostinho (354-
430) em sua intensa troca de 
cartas com São Jerónimo e 
em polémica com o teólogo 
Pelágio.

Pecado original, segundo 
ele, não possui uma cono-
tação temporal, “desde as 
origens”. Mas original con-
cerne ao núcleo originário, 
primeiro e essencial do ser 
humano. No seu interior 
mais profundo vigora uma 
rutura: com a natureza, não 
respeitando seus ritmos, 
com o outro, odiando-o e 
com o Definitivamente Im-
portante. Ele se considera  o 
mais importante, pelo facto 
de ser dotado de razão. Por 
ela imagina que pode dar 
conta de si mesmo, como se 
ele mesmo se tivesse dado a 
existência e não Alguém que 
o fez vir este mundo. Pecado 
original é essa hybris e arro-
gância. Significa magnificar 
seu eu a ponto de excluir os 
outros e o Grande Outro que 

o criou.
A consequência primeira é 

a instauração da ditadura da 
razão. Ela pretende explicar 
tudo e por ela dominar tudo. 
Vão propósito. O ser humano 
não é só razão. É principal-
mente coração, sensibilidade 
e amor. Bem antes da razão, 
o logos, em termos da antro-
pogênese, veio o sentimento, 
o pathos. Esta dimensão foi 
recalcada e até negada. Com 
isso deixou de sentir o outro, 
de colocar-se no lugar dele, 
alegrar-se e sofrer com ele. 
Objetivou-o, vale dizer, o fez 
um objeto de uso e abuso. 
Surgiu a dominação do outro. 
Começou a escravização de 
um humano sobre outro hu-
mano.

Não sentir os outros como 
nossos semelhantes e não 
ter empatia para com eles 
é o “nosso pecado original”, 
origem da escravidão de on-
tem e de hoje. Sem abraçar o 
outro como co-igual e não ou-
vir o grito da Terra, não haverá 
futuro para o nosso tipo de 
mundo e de civilização. Out-
ro deverá vir com seres todos 
livres e humanos.

Leonardo Boff é filósofo e 
teólogo e escreveu Princípio 
de compaixão e cuidado, Voz-
es  2000.

A grande alegria do dia da 
Páscoa prolonga-se duran-
te cinquenta dias. O grito da 
Alegria continua a ressoar em 
toda a parte.

No tempo de perseguição 
religiosa na União Soviética 
realizou-se uma sessão de es-
clarecimento para o povo, ten-
do como assunto a não exis-
tência de Deus. O orador ateu 
afirma que os astronautas não 
encontram nada no espaço.

Terminando o discurso, dis-
se ele: “Há alguma pergun-
ta?”.

Do fundo da sala, um ho-
mem que tinha estado atento 
ao discurso, disse com voz 

baixa: “ Cristo ressuscitou!”, 
um outro ao seu lado repetiu 
com voz mais forte: “Cristo 
ressuscitou” Levantou-se um 
outro e gritou a mesma acla-
mação.

 Depois um outro e mais ou-
tro. No final, todos se levanta-
ram aclamando: “Cristo res-
suscitou!”

O orador comunista retirou-
se da sala e nunca mais apa-
receu por ali.

O acontecimento da ressur-
reição de Cristo é tão grande 
que ninguém o pode apagar 
da história da humanidade. 
Haverá sempre alguém que, 
mesmo em tempo de perse-

guição, estará pronto a dar a 
vida pela sua fé.

ELE ESTÁ VIVO
Durante os 50 dias que vão 

da Páscoa ao Pentecostes, 
celebra-se um facto que acon-
teceu no primeiro dia da se-
mana. É o tempo pascal, du-
rante o qual cada domingo é 
Páscoa.

Saibamos reconhecer a sua 
presença na palavra procla-
mada, na assembleia reunida, 
no Pão repartido em comu-
nhão, e também nos pobres 
das periferias e nos necessita-
dos de esperança e de alegria 
de viver. Ele vive para sempre.

Cavaleiro da Imaculada

Frederico Ozanan

Cinquenta dias de festa
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Meu Querido Padre:
Conversa  prévia” (certo?) ti-

nha-me dito, aquando daquelas 
conversas dentro “de mais ou me-
nos” recente, não era? Seria, para 
esse efeito, eu ir ao Cartório, não 
foi o que me pediu?

Estive para marcar isso consi-
go, para a semana seguinte que, 
entretanto chegou ao seu termo 
sem que nos tenhamos encontra-
do. Mas não me teria sido possí-
vel e por isso mesmo não cheguei 
a estar consigo. Ainda por lá pas-
sei, mas está sempre gente nossa 
a entrar no seu cartório. Cheguei 
a lá ir um par de vezes mas já não 
uma terceira pois, consigo – com 
todo o seu trabalho e responsa-
bilidades, evidentemente – nem 
“à terceira é de vez”, e, quando 
acontece, acabamos sempre e 
permanentemente interrompidos, 
o que não é coisa boa para as 
nossas conversas sobre estas 
coisas da alma e do espírito.

Passe o comentário, se aqui-
lo que finalmente acabámos por 
falar tivesse acontecido nessas 
condições, acho que até os anjos 
menores e os querubins ficariam 
frustrados com esse tipo de inter-
lúdios, passe a expressão.

Perdoe a verbosidade disto 
tudo neste SMS – pois disso este 
texto (a vir a ser “Pater Calvus)” 
se trata –, mas dizem que sei di-
zer, expressar-me, e, como tal 
escrevo, muito, se calhar a quem 

não aprecie; 
ou menos um 
pouco para 
quem possa 
apreciar ler 
estas (nos-
sas) coisas..

Espec ia l -
mente por-
que é mais 
fácil toda 
esta expressão verbótica, desta 
forma, por SMS – escrita, portan-
to – do que por telefonema a viva 
voz ou até presencial, ainda assim 
seríamos – e já fomos interrompi-
dos em tudo e mais alguma coi-
sa aquando de alguma conversa 
mais “séria” que foi longa e acon-
teceu... muitas, desde há quase 
15 anos para cá. O meu padre até 
se chegou a zangar com uma co-
laboradora sua dos serviços ad-
ministrativos dessa Paróquia que 
nos interrompeu. Aconteceu há 
uns bons anos. Na altura já passa-
va das 18h15’. A rapariga acabou 
a chorar. Desculpava-se dizendo 
que o horário do início da Missa 
já tinha passado, recorda-se? (a 
Missa diária que é agora dita por 
essa hora pelo Padre Belo e a que 
eu próprio vou atendendo sempre 
que posso). Sua doença, que eu 
tivesse visto alguma vez ou senti-
do, nunca lhe impediu a memória, 
apesar do meu Padre às vezes 
mo “confessar”.

Bom, também por isso conti-
nuaremos a falar noutro local, em 
altura que nos possa ser vir a ser 
mais conveniente.

Continuo interessado nisto da 
minha conversa consigo, meu 
Amigo, apesar da distância tem-
poral que interludia a primeira vez 
que lhe objectivei toda esta minha 
questão da Eucaristia para ‘des-
casados/recasados’ (é pois disto 
que este SMS se trata).

O meu querido P.e Coutinho me 
responderá depois.

Abraço deste ‘jovem Dr.’ que 
se tornou avô desde 18 de Março 
[2017] último, de mãe respectiva 
(passe o pleonasmo), sua ex-ca-
tequizanda.

Nota: Essa mesma já me deu, 
à data desta publicação deste 
conjunto de textos no “Paróquia 
Nova”, o segundo neto; são seus 
nomes: Lucas e Noé...

P.S I.: Tenho ideia para a nossa 
conversa prévia, se, assim anuir o 
meu Padre: um almoço que ofe-
recerei, entre um dos seus dia de 
trabalho, se a sua saúde o per-
mitir. Devo-lho! O último almoço 
aconteceu aqui há mais de doze 
anos. Eu e a minha mulher quise-
mos pagar. Forcei. O meu Padre 
até quase gritou que era quem pa-
gava – foi no restaurante “A Boi-
na”, lembrar-se-á?...;

P.S II: E no meio de tudo isto, 
acabei por falar nestas coisas 
mesmo, esta coisa que tenho es-
tado a tratar consigo, com muitas 
pessoas: a minha Comunhão com 
Cristo - Leigos, crentes, descren-
tes..., enfim, amigos/as  todos me 
têm vindo a apoiar! Eu, só lhes 
digo: “se Deus o quiser; se não, 
não ficarei zangado, nem pensar, 
apenas muito condoído... e foi 
porque o não mereci! (e só Deus 
saberá, de facto, mais ninguém)”

Bispos nascidos em Viana do Castelo

PATER   CALVUS (XX)

O território correspondente à 
Diocese de Viana do Castelo já 
fez parte da Diocese de Tui, de 
Ceuta e, por fim, de Braga.

É difícil saber em pormenor 
porque muitos foram Bispos 
mas missionários, ordenados 
também fora e faltam registos 
sobre a naturalidade. Tentei 
apurar quais os filhos desta re-
gião que tivessem sido Bispos. 
Segundo, Salgado Matos, dá 
conhecimento de 16. 

Fiz uma pesquisa e cheguei 
aqui...mas prometo continuar, 
a não ser que alguém com 
mais tempo e mestria o faça ou 
apareça a público, entretanto 
chego a esta conclusão:

D. António Mendes de Car-

valho, Ferreira, P. Coura - El-
vas; D. António José de Sousa 
Barroso, Viana - Índia e depois 
Porto; D. Pedro, Conde de Via-
na – Évora; D. Bernardo Ribei-
ro Seixas, V. N. Cerveira, Bra-
gança; D. Baltazar do Rego, 
Viana do Castelo – Angola; D. 
João Ribeiro Gaio, Viana do 
Castelo – Malaca; D. Pedro, 
Viana do Castelo - Faro e de-
pois Porto; D. Frei António do 
Desterro, Viana do Castelo - 
Rio de Janeiro; D. Vasco, Via-
na do Castelo - Porto depois 
Faro; D. Joaquim Rodrigues 
Lima, da família “Novo” de Vila 
Nova de Anha, Bispo de Bom-
baim (sepultado na catedral de 
Bombaim). Conheci pessoal-

mente estes: D. Manuel Car-
valho, natural de Subportela 
e Bispo dos Açores, já faleci-
do; D. Carlos Pinheiro de Vila 
Praia de Âncora, já falecido- 
foi auxiliar de Braga; D. Abílio 
Ribas. Soajo/ Arcos - S. Tomé 
e Príncipe D. Abílio Ribas, na-
tural de Soajo e Bispo emérito 
de S. Tomé e Príncipe; D. José 
Augusto Pedreira, nascido em 
Valença – Auxiliar no Porto 
e Bispo emérito de Viana; D. 
Antonino Dias, natural de Mon-
ção e Bispo Auxiliar de Braga e 
agora é Bispo da Guarda e de 
Portalegre; e ultimamente D. 
Pio Alves, natural de Lanheses 
- Viana do Castelo e nomeado 
Bispo Auxiliar do Porto.

Mensagem do bispo para o Mês de Maria
D. Anacleto Oliveira escreveu 

mensagem aos cristãos de Via-
na do Castelo para o mês dedi-
cado à Mãe do Céu,Maria.

Para os cristãos, o mês de 
maio, é tradicionalmente co-
nhecido como mês de Maria. 
Nesse sentido, o Bispo da Dio-
cese de Viana do Castelo, D. 
Anacleto Oliveira, fez questão 
de deixar uma mensagem para 
a "vivência do mês mariano.

O mês de maio, tradicional-
mente dedicado à Mãe do Céu. 
Entre nós, é mesmo conhecido 
por Mês de Maria. No presente 
ano pastoral, tem um especial 
significado para a nossa Dio-
cese, ainda a celebrar os qua-
renta anos da sua criação. Dos 
três anos jubilares, estamos no 
último, dedicado ao acolhimen-
to, sob a proteção da padroeira, 
Santa Maria Maior.

Várias celebrações estavam 
programadas, a maioria a par-
tir desta altura do ano. Mas a 
pandemia, de todo imprevisível, 
impede-nos de realizar muitas 
delas, pelo menos com a dese-
jada solenidade e participação. 
Vamos, por isso, baixar os bra-
ços?

Pelo contrário: é em crises 
como esta que precisamos, ain-
da mais, do apoio maternal de 
Maria. Primeiro, para interceder 
junto do Senhor, para que dela 
nos libertemos, ajudando-nos, 
nomeadamente, a vencer as 
dificuldades e a recuperar dos 

estragos que está a causar; e, 
depois, para nos fortalecer na-
quilo de que, talvez, mais es-
tejamos a precisar – acolher. A 
começar por nós próprios, com 
as nossas limitações, agora 
mais acentuadas e dolorosas. 
Mas sobretudo de Deus, com a 
oferta da energia e das graças, 
para, a partir das limitações, 
fortalecermos a fé, a esperan-
ça e o amor de que vivemos, 
designadamente para acolher 
os outros, sem distinções, mas 
privilegiando os mais necessi-
tados, pela idade, saúde precá-
ria, situação social ou outras, e 
dos mais responsáveis e envol-
vidos no combate à pandemia.

Maria é, neste âmbito, modelo 
ideal de acolhimento e media-
neira única das graças divinas. 
Para ser Mãe do Filho do Altís-
simo, é saudada pelo Anjo: Avé, 
cheia de graça, o Senhor está 
contigo! Uma graça que a leva 
a dizer: Eis a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua 
palavra. Uma entrega de fé, a 
que a prima Isabel reage: Ben-
dita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre! 
(Lc 1,28.38.42 Maria: que bela 
imagem da graça do acolhi-
mento! De Deus, de si própria 
e de todos nós! Sim, no seu Fi-
lho, acolhe-nos como filhos: Eis 
a tua Mãe! Assim no-la dá, no 
auge do seu amor (Jo 19,27).

Sintamo-nos filhos seus, sau-
dando-a com a oração que o 

próprio Deus, por São Gabriel 
e Santa Isabel, nos ensina, e 
completando-a com a prece: 
Santa Maria, Mãe de Deus, ro-
gai por nós pecadores, agora e 
na hora da nossa morte! For-
memos com ela um rosário – 
de rosas ainda mais coloridas e 
aromáticas do que aquelas que 
desabrocham em pleno maio: 
o rosário com a cor e o aroma 
do amor que, enquanto reza-
mos, contemplamos em Jesus, 
nos principais mistérios da sua 
salvação, desde o nascimento 
para a humanidade ao triunfo 
sobre a morte.

Rezemos a sós ou em famí-
lia. E, se nos ajudar, diante de 
uma imagem sua, talvez ilumi-
nada pelo brilho, não só de uma 
vela ou lâmpada, mas daquela 
fé, esperança e caridade que 
rompam com a escuridão que 
atravessamos.

E rezemos por todos, mas em 
especial pelos que mais preci-
sam de ser acolhidos por Deus 
através da nossa oração. Neste 
primeiro domingo, sobretudo as 
mães que se consagram parti-
cularmente aos seus filhos; e os 
chamados a consagrarem-se a 
todos, no sacerdócio ministerial 
ou na vida religiosa.

Que o Senhor, por intermédio 
da sua e nossa Mãe, a todos 
abençoe!”

† Anacleto Oliveira (Bispo de 
Viana do Castelo)R.G.

Um de cada vez

Faleceu a Helena Pinto, pes-
soa muito generosa e dedicada 

à igreja em zelo por toalhas, 
paninhos do Senhor, catequista 
mais de 60 anos, muito compro-
metida, entregue à igreja como 
consagrada. O seu tempo era 
na Igreja do Carmo e na Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima. 
Em casa fazia os “paninhos do 
Senhor”(Sanguíneos, corpo-
rais, toalhinhas das galhetas,  
palas para as galhetas) com 
amor, carinho e com muita arte.

Era uma pessoa exemplar de 
serenidade, calma, de oração 
fervorosa, e assim partiu cons-
ciente, mas calma e com von-

tade que Deus viesse ao seu 
encontro, preparando-se com 
alegria, serenidade e humilda-
de.

Era filha de José Lopes Perei-
ra Pinto e de Lúcia Fernandes 
Vaz e era irmã da Fátima Pinto, 
(Zeladora do Altar- Mor, can-
tora, leitora e também muitos 
anos catequista. Tinha e tem 
mais irmãos, um já falecido).

Se lhe perguntasse que cânti-
co queria que lhe contassem no 
seu funeral talvez dissesse que 
era o “Vamos com alegria para 
a casa do Senhor”….


