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Bimestral

Uma vida feliz só vale 
quando é feita de gratidão

Sonhei que estava com inú-
meras pessoas felizes, alegres 
com muito movimento, dinâmi-
ca, muita festa. Afinal era uma 
diocese, com o Bispo, colegas 
e leigos a celebrar o ano da 
gratidão. Estava a passar um 
filme no meu inconsciente tão 
forte que me acordou e obser-
vei que não sonhava. Afinal 
até era verdade.

Era uma realidade e, acor-
dado, me perguntei a mim 
mesmo se eu próprio estaria 
a celebrar a gratidão, esse 
tesouro das pessoas humil-
des que lembram com felici-
dade o passado, com alegria 
e mais alegres com o presen-
te sempre apostados na luta 
por um futuro com coragem e 
sem medo, com uma memória 
larga e não tão curta que de-
pressa passa e esquece. Se a 
gratidão é um ato nobre, ela é 
também fruto de uma cultura, 
não muito vulgar porque não 
há nada mais belo na vida que 
a gratidão. Não é algo que se 
possa escrever no chão, no pó 
da terra, nem no vento, nem 
na água, nem em qualquer 
material consistente, tem de 
ser escrita e, sobretudo, vivida 
e gravada no coração.

Quem não é grato tem sem-
pre motivos para explicar o 
inexplicável, pois não com-
preende que quem agradece 
um dom está a pagar a primei-
ra prestação de uma dívida 
impagável. Por isso também 
não é desejado e, pelos ou-
tros, desprezado. É um ingra-
to. Não quero passar por isso 
e tenho falhado. A quem se 
encontrar magoado por mim, 
peço perdão e gostaria que 
mo dissesse para que me cor-
rija.

Neste ano jubilar de 40 anos 
de Diocese seja uma oportu-
nidade de expressões subli-
mes com palavras e gestos, 
ou atitudes, em relação aos 
nossos antepassados, aos 
nossos contemporâneos com 
quem vivemos e trabalhamos 
pela fidelidade à Comunhão, 
à Unidade sem esperarmos 
outra recompensa a não ser 
a d’Aquele que nos permite 
viver estes momentos de feli-
cidade e amor.

Adormeci.
Quando pela manhã acor-

dei, descobri que tinha passa-
do por um grande silêncio por 
causa dos que falam, falam, e 
falam alto que até me reme-
ti ao silêncio, como refúgio, 
como aqueles que também 
se refugiam na tolerância por 
causa dos intolerantes.

E agradeci a noite a Deus… 
Continuei a rezar, como de 
costume! Orar é fazer comu-
nhão.

Não merecíamos nada, mas 
através de Jesus temos tudo! 
Todos os dias são dias em que 
devemos dizer “Obrigado ó 
meu Deus, muito obrigado!...”.

Ou como diz o salmista: 
Como é bom dar graças ao 
Senhor e cantar os seus lou-
vores ao nome do Altíssimo; 
e anunciar de manhã o seu 
amor leal e de noite a sua fide-
lidade. Sl. 92.

Este é o dia que o Senhor 
fez; alegremo-nos e exulte-
mos neste dia. Sl.118

Que a nossa gratidão não 
azede como a comida que 
se estraga, ou como o vinho 
destapado. Era boa, mas dei-
xámo-la estragar porque a es-
quecemos. Quando a gratidão 
é consciente e responsável a 
sua memória está no coração. 
Nunca esquece, azeda, ou 
fragiliza porque será sempre 
uma memória que não arras-
ta consigo remorsos, como 
aqueles que, depois da morte, 
vão oferecer flores aos mortos 
porque, em vida, nunca foram 
gratos, ou tão gratos como 
deviam em relação aos bene-
fícios recebidos. Lá estou eu 
a divagar!... Então não posso 
oferecer uma flor aos que mor-
reram e tenho saudades? Cla-
ro que sim, sobretudo, se são 
frutos da memória do coração 
que amou e continua a amar 
com palavras e atitudes de 
oração. E a flor pode ser uma 
dessas expressões.

Estamos todos em festa e 
desde os primórdios do cris-
tianismo nesta região até hoje 
temos muito que agradecer a 
mortos e vivos o facto de ser-
mos uma diocese a celebrar 
40 anos.

Padre Artur Coutinho
(Continua na página 3)

Levanta-te!...
Jovem, eu te ordeno: levanta-te!
Queres ser meu discípulo?
Quem não se quer levantar, de-

pois de caído? Há muitos modos 
de estar caído, mesmo estando 
de pé. Nem os enumero porque 
não há limite e fica sempre algu-
ma coisa por escrever.

Pedro, tu amas-me? – “Antes 
que o galo cante, me negarás três 
vezes.”

Sinto muita dificuldade em dizer 
que estou tão perfeito que nunca 
precise de me levantar. Basta ter 
este sentimento para dizer: Sim, 

Senhor: Cá estou de pé. Queres 
que seja teu discípulo? Vou pro-
curar sê-lo mesmo que isso exija 
grande mortificação e muita peni-
tência. Não sou masoquista, mas 
sei que a vida é feita de alegrias e 
tristezas. As tristezas podem ser a 
austeridade do meu frigorífico da 
minha cozinha, os sofrimentos e 
as dores que vou carregando no 
dia a dia, sem nunca querer dizer 
que estou a carregar uma cruz 
semelhante à de Jesus.

Por todos já levaste a tua Cruz 
para que vivêssemos sempre 

sem situações de tais sofrimen-
tos. Então somos nós que as 
criamos quando alguma tem de 
carregar e caminhar na vida com 
algum sofrimento ou alguma dor, 
não é carregar a tua cruz, é carre-
gar o lado mau, diabólico que nos 
faz andar insatisfeitos e em guer-
ra uns com os outros porque nos 
falta a paz interior e comunicativa 
nas relações com os outros.

O diabo existe, mas é em nós, 
quando pensamos mal dos ou-
tros, apontamos o dedo aos ou-

Com a presença do Bispo 
de Viana e o Presidente da 
Câmara, bem como o Pres-
idente da Junta e bastante 
povo, de maioria jovem, foi 
celebrado este aniversário e 
inaugurado o Largo da Sagra-
da Família. Eu não conseguia 
acompanhar bem a reflexão, 
mas no preâmbulo da homília 
o Senhor Bispo da Diocese 
fez uma rica explicação da 
diferença do Templo Sagra-
do, do guarda-vento, do adro 
e do que pode ser o Largo da 
Sagrada Família. Do parque 
onde deixamos arrumadas 
coisas materiais, as nossas 
coisas e preocupações da 
vida, passamos ao adro que 
nos aproxima ainda mais do 
templo e guarda-vento onde 
poderemos deixar coisas 
mais pequenas, como por 
exemplo, um guarda-chuva.

Entramos no Sagrado como 
uma família, sem esquecer-
mos a família que deixam-
os, que não está connosco 
no templo. Sem abandonar 

a família, o vizinho, ou out-
ra pessoa que precisava de 
nós, saímos dali para poder 
fazer família fora do templo 
com mais coragem e ânimo.

Depois da missa foi a 
bênção do espaço dedicado 
à Sagrada Família.

Carlos Loureiro, membro 
do C. Económico e histori-
ador, afirmou que, de acordo 
com um estudo realizado em 
2018, baseado nos códigos 
postais usados pelos CTT, 
em Portugal, o topónimo mais 
frequente é Igreja (Rua da Ig-
reja, Largo da Igreja…), com 
1.611 referências. A seguir 
surgem 25 de Abril; Fonte; 
Santo António e Outeiro. En-
tre os topónimos religiosos, 
estão no topo da lista: Igreja 
e Capela; e Santo António, S. 
Pedro, S. João e S. José. 

A designação de Largo da 
Sagrada Família não consta 
da base de dados consultada 
(que não abrange todos os 
topónimos conhecidos, pois 
muitos não estão associados 

aos códigos postais). Existe 
“Quinta da Sagrada Família”, 
“Rua da Sagrada Família” e 
“Praça da Sagrada Família”, 
mas não vislumbrámos (na 
breve pesquisa realizada) 
um topónimo igual àquele 
que agora inscrevemos na 
toponímia da cidade de Via-
na do Castelo.

Seguem dados de José  
Carlos Loureiro

De acordo com um estudo 
realizado em 2018, baseado 
nos códigos postais usados 
pelos CTT, em Portugal o 
topónimo mais frequente é Ig-
reja (Rua da Igreja, Largo da 
Igreja…), com 1.611 referên-
cias. A seguir surgem 25 de 
Abril; Fonte; Santo António e 
Outeiro. Entre os topónimos 
religiosos, estão no topo da 
lista: Igreja e Capela; e Santo 
António, S. Pedro, S. João e 
S. José.

A designação de Largo da 
Sagrada Família não consta 
da base de dados consulta-
da (que não abrange todos 
os topónimos conhecidos, 
pois muitos não estão asso-
ciados aos códigos postais). 
Existe “Quinta da Sagrada 
Família”, “Rua da Sagrada 
Família” e “Praça da Sagra-
da Família”, mas não vislum-
bramos (na breve pesquisa 
realizada) um topónimo igual 
àquele que agora inscreve-
mos na toponímia da cidade 
de Viana do Castelo.

7º aniversário da Igreja
da Sagrada Família
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Sabia que...? (82)
1. Caio Apuleio Diocles, 

também apelidado pelo historia-
dor Rui Tavares como o”CR7" 
do ano 147 (ano provável da sua 
morte), pela enorme fortuna acu-
mulada (36 milhões de sestér-
cios) como corredor de quadrigas 
ao longo de 24 anos de carreira,  
natural de Mérida, passou a in-
fância e a juventude em Lame-
go, usando, por isso, “Lamecus” 
como a sua alcunha profissional?

2. as Ilhas Carolinas, no Pa-
cífico, já pertenceram a Espanha, 
que as vendeu à Alemanha, em 
1899, por 25 milhões de pesetas?

3. a Basílica do “Sacré-
Coeur” de Montmartre, um dos 
principais ex-libris de Paris, é da 
autoria do arquitecto Paul Abadie, 
e que a sua construção, iniciada  
em 1875, só em 1914 foi dada por 
concluída?  

4. o templo-monumento do 
Sagrado Coração de Jesus, no 
Monte de Santa Luzia,  projecto 

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

Os sinais de alerta…
Hora da laicidade – A revo-

lução francesa começa como 
pano de fundo “Te Deum”, com 
a participação ativa de numero-
sos sacerdotes para deputados 
dos estados gerais. Ela acaba 
por distinguir a sociedade civil 
da sociedade religiosa. O pen-
samento, autónomo, deixa a 
esfera religiosa. A declaração 
dos direitos humanos e do cida-
dão de 1789 não faz referência 
a um ser supremo: a sociedade 
muda de fundamento. É pouco 
dizer que o catolicismo europeu 
sai profundamente transfor-
mado destes acontecimentos. 
Entretanto, ouve uma oposição 
violenta a toda a fé revelada, o 
triunfo da razão, uma repúbli-
ca que instaura o terror e uma 
Igreja atacada que recusa este 
cisma. Dois séculos mais tar-
de, o Papa faz-se em nome de 
Deus, o defensor dos direitos 
humanos no mundo. É hora de 
uma laicidade aberta: aquela 
que respeita a liberdade e o di-
reito de cada um existir. É uma 
oportunidade para o Evange-
lho, e mais amplamente para 
as religiões.

É no seio duma sociedade 
cristã em plena mutação que é 
necessário procurar as causas 
profundas da revolução france-
sa. 

Os déspotas iluminados - 
Durante a segunda metade do 
século XVIII, quer-se adaptar 
a monarquia absoluta ao es-
pírito novo da Europa, á nova 
filosofia: indivíduo, razão, na-
tureza, progresso. A fórmula 
experimenta-se na Europa e 
sobretudo com os monarcas da 
europa central e oriental: Fre-
derico II de Pruísse, Catarina II 
da Rússia e Joseph II da Áus-
tria. Seduzidos pelos filósofos 
franceses – Diderot, Voltaire, 
d’Alembert -, eles os acolhem 

nas suas cortes e favorecem 
os seus trabalhos. Estes «dés-
potas iluminados» não fundem 
os seus poderes sobre o direito 
divino mas sobre a troca de go-
vernantes e governados.

A vingança Americana – La 
Fayette apenas fica atrás de 
Washington; o Conde de Ro-
chambeau dá ordens para a 
batalha. Em Yorktown, esma-
gam-se as tropas británicas e 
a França tem a sua vingança 
sobre a Inglaterra, que a ex-
pulsou do Canadá alguns anos 
antes. Sem esta ajuda, nunca 
os «insurgentes» americanos 
teriam conquistado a sua inde-
pendência. Com duas grandes 
consequências: as finanças do 
reinado de Luís XVI nunca mais 
se levantaram, e a criação dos 
Estados Unidos, uma república, 
anti modelo da monarquia de 
direito divino. De facto, a Améri-
ca torna-se no primeiro Estado 
a nascer da emancipação em 
relação dum tutor colonial. A 
revolução americana faz do jo-
vem Estado a se dotar no mun-
do duma constituição escrita, 
inspirada do espirito dos irmãos 
Lumiéres. Ela proclama assim a 
liberdade de religião.

Os maçons, filhos dos Lumié-
res – Eles são cerca de trinta e 
cinco mil maçons no início da 
revolução francesa. Introduzi-
da em França pela Inglaterra 
desde 1725, a maçonaria conta 
entre os seus adeptos muitos 
nobres, onde alguns senho-
res eram próximos da Corte. 
A Grande casa do Oriente de 
França vê o dia sobre a égide 
do Duque de Orleães. Imbuídos 
da filosofia dos irmãos Lumié-
res, a maçonaria reúne numa 
misteriosa fraternidade uma 
elite de desejo por igualdade 
e tolerância. O nome do logo-
tipo diz tudo: «Perfeita união, 
bondade, perfeita igualdade». 

Sem serem directamente res-
ponsáveis da revolução, eles 
são o caldo onde se forma e se 
enriquece o novo pensamento 
politico.

Diderot e a «Enciclopédia» - 
Filho de cuteleiro, extraordiná-
rio em tudo que mexe, ocupa-
se da filosofia, das ciências, de 
política, da arte. Ele está a tra-
balhar arduamente a escrever a 
enciclopédia. Pela primeira vez, 
uma obra vendida por subscri-
ção afirma que existem na so-
ciedade abusos e que convém 
falar. Mesmo respeitando a 
ordem estabelecida, a enciclo-
pédia afirma que o futuro do 
espírito humano está no desejo 
do saber, na vontade de refletir 
e de discutir. Introduzida em to-
dos os círculos de leitura, Luís 
XVI compra um exemplar da 
enciclopédia, contribui, segun-
do Diderot, a mudar a maneira 
de pensar.

Janeiro 1789: as terríveis mi-
sérias dum inverno rude – Após 
uma primavera de inundações 
e um verão de seca, o inverno 
de 1788-1789 foram glaciais. 
O vinho solidifica-se nas gar-
rafas, os mecanismos dos reló-
gios bloqueiam. Impossível de 
enterrar os mortos numa terra 
tão dura. As árvores de fruta e 
as vinhas são destruídas. Em 
Bordéus, acendem-se foguei-
ras nas praças para aquecer os 
pobres. Em Lyon começa-se a 
morrer de fome e de frio. Por 
todo o lado, os alimentos aca-
bam. O gelo bloqueia os moi-
nhos. Necker, obsecado pela 
escassez que ameaça e pelo 
preço do pão que desde o mês 
de Agosto não pára de aumen-
tar, compra no estrangeiro, em 
nome do rei, mais de cento e 
quarenta mil toneladas de grão 
e de farinha. Mas o povo tem 
cada vez mais fome. 

 Hélder Gonçalves

do arquitecto Miguel Ventura Ter-
ra  inspirado no templo do Sacré-
Coeur, de Montmartre,  come-
çou-se a construir em 1904 e só 
em 1959 foram as obras concluí-
das?

5. Ned Ludl foi um ope-
rário têxtil inglês que, após ter 
sido condenado a chicotadas 
por  falta de empenho no seu 
trabalho, destruiu à martelada 
a máquina em que trabalhava, 
tendo o seu gesto dado origem 
ao “ludismo”, movimento de 
oposição à substituição de tra-
balhadores por máquinas nas 
fábricas  e locais de trabalho?

6. em 2016 os 270.000 por-
tugueses que vivem na Suíça en-
viaram para Portugal 697 milhões 
de euros?

7. em 2011 se registou uma 
taxa de 2,5 mortos por 1000 na-
dos vivos o que colocou o nosso 
país com um dos mais baixos ín-
dices mortalidade infantil do mun-

Indesejável tempo outonal

do?
8. Bhumibol Adulyadej, rei 

da Tailândia ao longo de 70 anos 
e 126 dias, durante os quais teve  
30 primeiros-ministros, apesar da 
sua enorme  fortuna, avaliada em  
30 mil milhões de dólares, foi uma 
figura extremamente querida  me-
recendo após a sua morte uma 
ano de luto nacional?

9. Gennaro Pellcia, gestor 
de moagem de café da cadeia 
Costa Coffee, para garantir a 
sua qualidade como exímio 
provador de café, em 2009 as-
segurou a sua língua em 11 mi-
lhões de euros?

10. na China, a segunda 
maior economia do mundo, e que 
brevemente ascenderá ao primei-
ro lugar, o PIB per capita é ainda 
inferior a 5 000 dólares, abaixo do 
de Cabo Verde?

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

Albino Ramalho

Questões de Vida 90
QUEM ME DERA SENHOR
Quem me dera, Senhor, ser 

um pobre em espírito, ser po-
breza, porque a pobreza encer-
ra em si todos os bens e todas 
as riquezas de todos os mun-
dos. Porque é não tendo nada 
que se tem tudo.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, ser 

simples e pobre, manso e hu-
milde, porque com estas virtu-
des saberei ultrapassar e ven-
cer todas as contrariedades e 
todas as adversidades que, em 
mim e fora de mim se me de-
pararem.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, ín-

tima, profunda e seriamente 
chorar todos os meus pecados 
e infidelidades à Tua graça, a 
maior prova da minha falta de 
conversão. 

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, que, 

sempre e em toda a parte e 
em todas as circunstâncias, eu 
possa alimentar e manifestar 
em mim, diante de tudo e de 
todos, uma séria, íntima e pro-
funda fome de Ti. Da Verdade, 
da Paz e da Alegria que Tu és.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, à 

Tua maneira e à Tua medida, 
criar em mim um coração tão 
generoso e bondoso, alegre 
e misericordioso que todos Te 
possam descobrir em mim.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, que, 

no meio de tanto barulho e con-
fusão, no meio de tanta discór-
dia, guerra e ameaça, eu possa 
testemunhar a pureza e a sim-
plicidade das crianças e a bele-
za das flores.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, que 

sempre e em toda a parte, por 
tudo quanto penso e digo e 
faço, ser um construtor de pon-
tes, procurando, acima de tudo, 
levar a todos a alegria e a paz.

Quem me dera, Senhor.
Quem me dera, Senhor, ter 

sempre um coração cheio de 
fé e coragem, e fortaleza de 
ânimo para Te defender, contra 
tudo e contra todos, a Ti e à Tua 
Igreja, ainda que, para tal, se 
me concederes essa graça, por 
Ti tenha de dar a minha vida.

Quem me dera, Senhor.
 Pe António Belo.

 * No turbilhão da revolução…

Poema dedicado ao amigo
 José Pereira

A leve e gasta folha amarelecida 
solta-se da árvore já sem vida,
0 outono é sombrio, monótono, triste, 
e pouca gente lhe faz frente e resiste 
na sua forte e desumana investida.

Nós pisamos as folhas que do chão
são levadas para algum lugar incerto.
Aquele homem, já bem rodado está certo 
de que já tem um buraco bera aberto 
para nele enterrar a sua desilusão.

Julgou ser diferente, astuto, sadio, 
intocável, altivo, feliz e radiante.
Ele é como viscoso leito de um rio, 
ave cansada, existência errante 
a quem o outono está a tirar o brio.

É no outono que mais morre a esperança 
e que com os dias tristes chega a verdade.
Quem ao cimo chegou mais não alcança, 
resta-lhe esperar que algum vento de bonança 
o poise algures alguma dignidade!

Eugénio Monteverde 
Viana outubro 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
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Pela Comunidade

 Em dor   

(Continuação da última página)

- Outubro – Mês do Rosário. 
Aquele que não rezar o rosário na 
Igreja que não esqueça de o fazer 
em família, à noite, em casa.

- Ano Missionário – Este é o 
ano Missionário, daí que o mês 
de Outubro seja um mês espe-
cial. Aqui estiveram os missio-
nários Combonianos.

- Peregrinação Diocesana a 
Fátima – Será no dia 27 de Ou-
tubro. Falar no Cartório.

- Sínodo da Amazónia – A Pa-
róquia organizou um debate com 
o Pe. Renato Oliveira, Director 
do Notícias de Viana e Dr. José 
Lima, antropólogo, na Rádio Gei-
ce, com êxito e muito a propósito.

- Início da catequese nos 
dias 5 e 6 de outubro.

No dia 5 foi prestada uma 
homenagem a José da Ro-

cha Soares que para além 
de quadros a óleo, ofereceu 
50.000.00€ para as obras.

- Inauguração das Salas de 
catequese e formação.

- Catequistas estiveram, 
num encontro diocesano, no 
dia 29 setembro em Valença.

- De 26 para 27 de outubro há 
mudança de horas.

- No dia 1 de novembro, dia 
de todos os santos , ao meio dia 
haverá missa Solene na Igreja 
Paroquial pelos benfeitores da 
Comunidade.

- No dia 2 de novembro ha-
verá uma missa por todos os fa-
lecidos na Paróquia no ano de 
2018/2019.

- Dia 8 de dezembro cele-
bração dos 52º aniversário da 
Paróquia.

No dia 12 de agosto, faleceu 
Maria Madalena 
Martins Ferreira 
da Mota. Era filha 
de Jerónimo da Sil-
va e Deolinda de 
Jesus Costa, deixa 
viúvo o Abel da Costa e Silva, 
deixa geração.

No dia 23 de agos-
to faleceu Laura da 
Silva Gonçalves de 
Araújo. Era filha de 
Jerónimo Marques da 
Silva e de Maria da Conceição 
da Silva. Estava viúva de Sa-
muel Marques da Silva. Deixa 
geração.

No dia 26 de agos-
to, faleceu Carlos 
Manuel da Silva 
Gomes da Cunha. 
Era filho de Fernan-
do Santa-Marina Menendez e 
Maria Esther Gomez Gonçal-
vez. Deixa a Maria Esther del 
Pilar Marina Santa
-Marina Gomez viú-
va. Deixa geração.

No dia 4 de setem-
bro faleceu José Al-
ves Mendes. Era fi-
lho de José António Mendes e 

Maria das Dores Alves Franco. 
No dia 8 de setembro fale-

ceu Maria da Piedade Vieira 
da Silva. Era filha de Joaquim 
de Almeida Costa e 
de Deolinda Pires. 
Estava viúva de 
Joaquim Pires de 
Almeida.Deixa ge-
ração.

No dia 26 de setembro fa-
leceu o Abel Lopes, era filho 
de Manuel Lopes 
Branco e Celeste 
Pereira. Deixa a 
Graciete Maria Lo-
pes Coelho viúva.

No dia 1 de outu-
bro faleceu Padre 
Mauel Costa. Filho de António 
Costa e de Virgínia 
Fernandes. Natural 
de Vila Verde.

No dia 4 de ou-
tubro faleceu Luís 
Augusto Braga 
Cerqueira, filho 
de José Dias Cer-
queira e de Judite 
Conceição Perei-
ra Braga.  Estava 
casado com Maria 
Adelaide Castro da Costa. 

Histór ias de vida
Helena Machado 

Costa
A Helena Maria Machado 

Costa é filha do tenente  
António Rodrigues Machado 
e de Aurora Aleluia Afonso 
Machado e pelo lado da mãe 
era neta de José Augusto 
Afonso, que tinha a drogaria 
com o Palma da Silva, na 
Picota e de Maria do Carmo 
Gomes Afonso, de Viana, 
pela mãe que era  neta de 
José Augusto Afonso e Maria 
Gomes pelo lado da mãe. A 
mãe dela morreu com mais 
de 85 na casa que habita 
acariciada por ela e pela neta, 
em 9/11/1982. O pai morreu 
muito cedo.

Tiveram os pais 4 rapazes 
e uma menina: Jaime, 
António, Maria Helena e José 
Miguel que faleceu cedo. No 
cumprimento de uma missão 
do pai, a Helena nasceu no 
quartel em Moçambique e o 

padrinho do baptismo foi o 
comandante.

Veio a casar com Alfredo 
Soares da Costa filho de 
Alfredo Soares da Costa, 

Capitão e de Carmelinda de 
Sousa, professora e tiveram 
5 filhos: Alfredo, Carlos, José 
Miguel, Helena e Henrique 
José que morreu aos 5 
meses, três dias depois de ser 
baptizado.

A Helena leu todos os 
escritores da Família Russa 

Levanta-te!...
tros ou fazemos mal sem pensar 
que Amar a Deus exige que ame-
mos o próximo, e, ninguém ama 
a Deus que não vê se não ama o 
próximo que vê.

Os budistas dizem que a 
dor purifica. Não carregamos 
as nossas dores como Cristo 
carregou a Cruz, carregamos 
as nossas dores que nos aju-
dam a purificar a nossa men-
te, o nosso coração e a ter 
sempre presente que em nós 
só há um lema: “Fazer bem” 
ao outro, cuidar do outro. O 
amor está aí.

Quem ama verdadeiramente 
não é capaz de ficar caído, mas 
levantar-se e reabilitar-se de ma-
les que se fazem ou o Bem que 
fizemos, de uma forma imperfeita.

Não falta por aí quem insista 
que o diabo existe. Sempre exis-
tiu, pois é verdade, mas ele está 
em nós quando conspurcamos a 
vida espiritual, com tudo o que é 
sujar a vida divina que recebemos 

(Continuação da primeira página)

no Batismo e em todos os sacra-
mentos, porque em vez de amar-
mos, odiamos, e o ódio é o fruto 
do demónio, do Belzebu.

Quem sofre procura equili-
brar a vida não com desespero, 
mas como quem acredita que, 
pelos nossos males, Cristo foi 
crucificado na Cruz, para alí-
vio das nossas dores e mesmo 
com elas podermos alcançar 
o Bem, chegar a Deus que é 
o Pai da infinita misericórdia e 
ninguém melhor que Ele sabe 
compreender e perdoar os me-
dos de cada um e o que cada 
um faz e nos pareça um grande 
mal.

Deus é justo e misericordioso 
e só Ele sabe o que se passa 
com cada um.

Às vezes é mais fácil dizer 
sim, mas é preciso saber dizer 
não. É um problema de discer-
nimento entre o mal e o bem.

e os Clássicos de Portugal 
muitas operas clássicas; mais 
paixão pela leitura. Ainda hoje 
com 90 e tal anos, vive com a 
filha. Não faz  croché, renda 
de Bilros, malha, bordados 
por causa da vista e, quando 
era pequena, ela e os irmãos 
pintavam para uma fábrica de 
fazer brinquedos de madeira 
para crianças.

O pai teve a honra de 
receber medalha da Cruz de 
Guerra porque, em defesa  
do pelotão, foi baleado nos 
pulmões…que lhe deu direito 
a essa medalha da Cruz 
da Guerra. Muitas também 
receberam o seu pai, o seu 
sogro e seu marido. A Helena 
tinha um irmão que já faleceu 
e chegou a fazer um estojo 
com a foto do pai e a bala 
incrustada; tendo-a exposta 
em casa.

A Helena encontra-se muito 
feliz, e a andar ligeira.

Novos Caminhos para a Igreja e para 
uma ecologia integral

TUM LABORIS   “Provavel-
mente, nunca os povos originá-
rios amazónicos estiveram tão 
ameaçados nos seus territórios 
como o estão agora”. Os proje-
tos extrativos e agropecuárias 
que exploram inconsiderada-
mente a terra estão destruindo 
este território, que corre o risco 
de “se savanizar”. A Amazónia 
está sendo disputada a partir de 
várias frentes. Uma responde 
aos grandes interesses econó-
micos, ávidos de petróleo, gás, 
madeira, ouro, monoculturas 
agro-industriais, etc. Outra é a 
de um conservacionismo eco-
lógico que se preocupa com o 
bioma, porém ignora os povos 
amazónicos. Ambas causam 
feridas na terra e em seus po-
vos: “Estamos sendo afetados 

pelos madeireiros, criadores de 
gado e outros terceiros.

ECOLOGIA INTEGRAL A 
ecologia integral se baseia no 
reconhecimento da relaciona-
lidade como categoria huma-
na fundamental. Isto significa 
que nos desenvolvemos como 
seres humanos com base em 
nossos relacionamentos con-
nosco mesmos, com os outros, 
com a sociedade em geral, 
com a natureza/meio ambiente 
e com Deus. Esta integralidade 
vincular foi sistematicamente 
salientada durante as consultas 
às comunidades amazónicas.

 A encíclica Laudato Si’ , intro-
duz este paradigma relacional 
da ecologia integral como arti-
culação fundamental dos vín-
culos que tornam possível um 

verdadeiro desenvolvimento 
humano. Nós, seres humanos, 
fazemos parte dos ecossiste-
mas que facilitam as relações 
doadoras de vida ao nosso pla-
neta e portanto, o cuidado de 
tais ecossistemas é essencial. 
E é fundamental tanto para pro-
mover a dignidade da pessoa 
humana e o bem comum da so-
ciedade, como para o cuidado 
ambiental. A noção de ecologia 
integral foi esclarecedora para 
as distintas visões que abordam 
a complexidade da interação 
entre o ambiental e o humano, 
entre a gestão dos bens da cria-
ção e as propostas de desen-
volvimento e a evangelização.

Continua próximo número.
José Lima

Maria do Carmo Costa /90 anos
Maria do Carmo da Rocha Cos-

ta, nascida a 30 de outubro de 
1929, em Stª Maria Maior, na Tor-
re do carmo. Fez a 4ª classe com 
distinção e foi trabalhar em ser-
viços domésticos. Aos 25 anos 
casou com Armando Fernandes 
da Costa, em 1955. Ambos de Stª 
Maria Maior, ele morava no Bair-
ro do Jardim, trabalhou no ENVC, 
como chefe de Armazém até à re-
forma com 43 anos de trabalho.

A Maria do Carmo foi catequis-
ta, fez parte do coral com o seu 
marido aqui na Igreja de Nª Se-
nhora de Fátima, ainda antes de 
ser da Paróquia, fizeram parte do 

Marcos9.37. Ambos foram cursi-
lhistas.

Quando foram para a Meadela, 
ela foi para o grupo da Legião de 
Maria da qual foi presidente vá-
rios anos e ambos foram 
Adoradores Nocturnos, fez 
parte de retiros na Apúlia, 
na casa da Legião de Ma-
ria, fazia-se acompanhar de 
jovens. Ambos foram vicen-
tinos e ele foi presidente.

A presença deste casal 
nesta Paróquia foi bem 
marcada pela colaboração 
aos párocos e de um modo es-
pecial com o Pe. Coutinho, bem 

como continuaram com o Monse-
nhor Vilar, na Meadela.

Isto vem a propósito dos seus 
90 anos feitos neste mês de ou-
tubro, acariciada pela filha única, 

genro e 2 netos: João e pedro a 
trabalhar em Engenharia.

F e i x e  d e  n o t a s
- Mons. Pe. Manuel Costa Vilar, da 

Meadela fez 50 anos de Pároco na 
Meadela. A comunidade mobilizou-
se para lhe prestar homenagem, no 
dia 12 de Outubro.

- Rotunda de S Vicente há muito 
tempo tão necessária, pois já está 
concluída e fácil para o trânsito. 

- No Consistórios do Vaticano 

participaram os Cardiais portugue-
ses.

- O Papa comoveu-se e chorou no 
momento que fazia D Sigitas Trank 
e Vicius que foi feito prisioneiro.

- Vai realizar-se em Fátima um 
encontro Nacional de Catequistas. 
Muitas inovações na Catequese, por 
isso, muito movimento de formação 

e preparação de catequistas/
monitores para adolescentes.

- Viana vai ter hotel para 
peregrinos de Santiago de 
Compostela.

- A Paróquia da Senhora do So-
corro encerrou o ano das comemo-
rações do cinquentenário da sua 
fundação.
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O Padre Manuel da Costa nas-
ceu a 26 de julho de 1929, em 
Vila Verde, Arquidiocese de Bra-

ga, foi ordenado Presbítero no 
dia 03 de julho de 1955. No início 
do seu ministério, foi nomeado 
Pároco de Miranda e de Santa 

Dedicação de espaço de homena-
gem e gratidão pelo apoio às salas e 
à obra da igreja

Pelo donativo de 50.000 euros 
com que apoiou as obras das salas 
da catequese do edifício da igreja da 
Sagrada Família, a Paróquia atribuiu 
o seu nome ao conjunto dos espaços 
dedicados àquela atividade de forma-
ção.

A cerimónia teve lugar no dia 5 de 
outubro, data prevista para simulta-
neamente inaugurar as novas salas 
e marcar o arranque do novo ano da 
catequese com a presença do páro-
co e vigário paroquial, respetivamen-
te senhores padres Artur Coutinho 
e Ricardo Barbosa, acompanhados 
da Comissão Fabriqueira, e com a 
presença do homenageado, senhor 
José da Rocha Soares, de catequis-
tas, pais, crianças da catequese, bem 
como de numerosos paroquianos e 
amigos. 

 A sessão iniciou-se com uma sau-
dação de boas-vindas do Pároco 
Artur Coutinho e do vigário paroquial 

que introduziram os presentes na ce-
lebração em curso destacando o sig-
nificado que para toda a comunidade 
representava o início da catequese 
num momento de início desta ativi-
dade anual, pela primeira vez desde 
há várias décadas, em instalações 
próprias da paróquia, representando 
a realização de um sonho de há mui-
to acalentado e que, finalmente, está 
em vias de plena concretização.

Albino Ramalho, membro da Co-
missão Fabriqueira, traçou perante 
a assembleia ali reunida as fases e 
momentos principais do percurso de 
vida de José da Rocha Soares des-
de a sua infância na aldeia natal, fre-
guesia de Galegos, no concelho de 
Penafiel, até embarcar aos 16 anos 
para o Brasil. Ali, fazendo frente a 
ventos e marés, próprios de quem 
pisa ambientes desconhecidos e 
muitas vezes adversos, com traba-
lho, persistência e determinação, em 
diferentes campos de atividades foi 
construindo um percurso pessoal e 
profissional que lhe garantem desa-

fogo e bem-estar próprio e da famí-
lia. Continuando a atividade empre-
sarial da construção civil, vocação 
para que se descobriu especialmen-
te dotado e com sucesso no Brasil, 
investe em empreendimentos sobre-
tudo em Viana do Castelo e Penafiel. 

Na sua passagem por Viana do 
Castelo, descobre a obra social do 
Padre Coutinho na Paróquia de Nos-
sa Senhora de Fátima, do qual se 
confessa grande amigo e admirador, 
o que o conduziu também a colaborar 
na sua obra com o generoso donati-
vo já antes referido. É este generoso 
contributo que a paróquia  quis assi-
nalar com o descerramento do seu 
retrato  e a colocação de uma placa 
com o seu nome no espaço de aces-
so às salas da catequese.

José da Rocha Soares mostrou-se 
comovido por este ato de gratidão e 
reconhecimento da Paróquia, ten-
do  explanado perante a assistência 
muitos detalhes da sua aventura na 
diáspora por terras do Brasil, exem-
plificando com situações de diversas 
dificuldades para mostrar que  com 
vontade, determinação, trabalho e 
fé, conseguimos sempre os nossos 
objetivos, pois, como ele próprio re-
fere no livro por si escrito  sob o título 
José da Rocha Soares, porque fugiu 
o rapaz? sobre a sua emigração no 
Brasil e que deixa como mensagem 
aos vindouros: Se alguma coisa 
nova aprendi na vida é que ela é um 
mar de ondas gigantes e pequenas, 
e às vezes as agigantadas correntes 
do mar descambam em fracasso e, 
das pequenas ondulações, crescem 
impérios. (…) Olhar em frente (…) foi 
sempre o meu lema. (…) e a busca 
incessante da felicidade depende, 
em primeiro lugar , de nós próprios.

Albino Ramalho

Cristina de Padreiro, no atual Ar-
ciprestado de Arcos de Valdevez. 
Três anos depois, passou para o 
atual Arciprestado de Viana do 
Castelo, como responsável pela 
Paróquia de Nogueira. Em julho 
de 1972, transitou para a Paró-
quia de Vila Nova de Anha, no 
mesmo Arciprestado, que deixou 
no fim de 1984. Passou a estar 
ao serviço da Cúria Diocesana até 
2005. Ao longo dos últimos anos, 
colaborou na Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, na cidade de 
Viana do Castelo, onde residia. 
Nesta Paróquia deu formação a 
acolitado, aos leitores, confessava 
e em todas as missas da semana 

fazia uma reflexão. Toda a gente 
tinha apreço por ele e as crianças 
até corriam para ele.

A Comunidade perdeu um 
grande colaborador e o Padre 
Coutinho um bom amigo.

A.C.

Novos Caminhos para a Igreja 
e para uma ecologia integral

Sínodo da Amazónia.
Durante o Sínodo de outubro, 

todo o mundo de veria cami-
nhar com as pessoas da Ama-
zónia – sem pretender alargar 
ou desviar a sua agenda, mas 
para ajudar o Sínodo a ter im-
pacto” , Michael Cezerny, Je-
suíta, novo cardeal e David 
Mártinez de Aguirre Guinea, 
frade dominicano, bispo de 
Puerto Maldonado, Perú. Am-
bos são secretários especiais 
do  próximo Sínodo dos Bispos.

O Sínodo sobre a Amazónia 
terá lugar em Roma de 6 a 27 
de outubro. 

O FUTURO DA AMAZÓNIA
-A reunião magna examinará 
questões importantes “pois o 
desafio ambiental diz respeito 
e tem impacto sobre todos nós, 
como consta no que escreveu 
o papa Francisco na introdução 
à sua Carta Inciclica “Laudato 
Si (2015).

É de referir que os dois ci-
tados do Sínodo concederam 
uma entrevista consistente ao 
“Civiltá Cattolica”, recentemen-
te respondendo à pergunta: 
“porque a Amazónia merece 
um Sinodo?

Aliás o teólogo, filósofo e 
ecologista Leonardo Boff refe-
riu num artigo recente : “ o fu-
turo da humanidade e da Terra 
está ligado ao futuro da Amazó-
nia. Sem a Amazónia, o mundo 
sofre.”

A Carta do encontro de estu-
do do instrumento de trabalho 
“Intrumentum laboris” afirma: “ 
defender de forma intransigen-
te a Amazónia”.

O papa Francisco convocou 
um encontro mundial de profis-
sionais ligados ao ensino para 
14 de Maio de 2020. O objetivo 
é procurar um pacto educativo 
global centrado na fraternida-
de e na proteção do planeta. 
A educação é o primeiro passo 
para tudo. 

A BIODIVERSIDADE
É sempre oportuno citar: “A 

Terra não nos pertence. Rece-
bemo-la para legar aos nossos 
filhos. “

Devemos referir o enorme 
trabalho desenvolvido pelo 
Conselho Indegenista Missio-
nário (Cimi).

Está em causa a destruição 
da Biodiversidade, a explora-
ção ambiental, concretamente 
da florestação, a ecologia inte-
gral e defender o oxigénio. 

O cacique Raoni dos Kaya-
po legou esta frase há poucos 
dias: “Você envenena o planeta 
e semeia a morte e logo será 
tarde demais para mudar.”

CARTA DO CHEFE SEATT-
LE Julgamos oportuno trazer 
à memória a Carta do Chefe 
Seattle (1854) endereçada ao 
então presidente Americano 
Frankelin Pierce, como res-
posta à intenção da compra de 
uma extensão de terra índia, 
feita pelo chefe branco.

“… Por fim, talvez sejamos 
irmãos…

… Cada parcela desta terra é 
sagrada para o meu povo...

… Somos parte da Terra e 
do mesmo modo ela é parte de 
nós próprios. As flores perfuma-
das são nossas irmãs, o veado, 
o cavalo, a grande águia são 
nossos irmãos; as rochas es-
capadas, os húmidos prados, o 
calor do corpo do cavalo e do 
homem, todos pertencemos à 
mesma família…

… A água cristalina que corre 
nos nossos rios e ribeiros não 
e somente água, representa 
também o sangue dos nossos 
antepassados. 

… O que seria dos homens 
sem os animais? Se todos fos-
sem exterminados: o homem 
também morreria de uma gran-
de solidão espiritual. Porque 
o que sucedera aos animais, 
também sucedera ao homem. 
Tudo está ligado.

Devem ensinar aos vossos 
filhos que o solo que pisam são 
as cinzas dos nossos avós. En-
sinem aos vossos filhos que a 
Terra está enriquecida com as 
vidas dos nossos semelhan-
tes, para que saibam respeitá
-la. Ensinem aos vossos filhos 
aquilo que nós temos ensinado 
aos nossos. Que a Terra é nos-
sa mãe. Tudo o que acontecer 
à Terra, acontecerá aos filhos 
da Terra”.

LEGADO DO CHICO MEN-
DES Assim escreve Leonardo 
Boff: “Chico Mendes é um lídi-
mo filho da Floresta, identifica-

do cedo com ela. Cedo se deu 
conta de que o atual desenvol-
vimento prescinde da natureza 
e que faz com ela, pois a vê antes 
como um estorvo do que como 
um aleado.”

Afirmou:” No início defendia os 
Seringueiros, depois compreendi 
que devia defender a natureza e 
por fim, percebi que devia defen-
der a humanidade. “

A Amazónia é um bem comum 
da humanidade. 

No dia anterior ao Natal de 
1988 foi assassinado com cinco 
balas.

Afirma el.Boff: 
“Deixou a vida Amazónica 

para entrar na história universal 
e no inconsciente coletivo dos 
que amam o nosso planeta e 
a nossa diversidade. O instru-
mento de Trabalho para o Sí-
nodo da Amazónia da voz ativa 
aos povos da floresta.”

DESENVOLVIMENTO COM 
O POVO “O desenvolvimento 
deve ser feito para o povo e 
com o povo. Ele deslegitima a 
ideia dominante, especialmen-
te o agro negócio de que as flo-
restas deviam ser irradiadas.”

A obra “A economia humana 
das populações da Amazónia” 
de M. E. (vozes-1990),

 Identifica excelente fertilida-
de da Amazónia. 

A Amazónia é o lugar de en-
saio de uma alternativa possí-
vel, com consonância e ritmo 
daquela natureza luxuriante, 
respeitando a sabedoria dos 
povos originários.

RELENDO O INSTRUMEN-

António Costa 
Primeiro Ministro

de Portugal

José da Rocha Soares,
um emigrante solidário e de sucesso Um de Cada Vez


