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SANTIDADE DE S.BAR-
TOLOMEU DOS MÁRTI-
RES 

UM SANTO NATAL PARA TODOS OS SANTAMARTENSES 

(...) No dia 10 de novembro, à 
Missa de Ação de Graças pela 
canonização equipolente de 
Frei Bartolomeu dos Márti-
res, decidida pelo Papa Fran-
cisco por causa da “expansão 
do seu culto” e “santidade do 
seu ensinamento”. 

ROMARIA
AGRADECIMENTO AOS SANTAMARTENSES -P4 SUPORTE BÁSICO DE VIDA – FORMAÇÃO  -P4

A Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, 
(...) está a desenvolver uma ação de formação em Su-
porte Básico de Vida, com a colaboração do Enfer-
meiro Ricardo Peixoto, da UCC – Unidade de Cuida-
dos da Comunidade de Viana do Castelo.

 Uma palavra de agradecimento aos santa-
martenses, pelos seus donativos no peditório para 
a Romaria e contributos nas diferentes ativida-
des, um reconhecimento às empresas com os seus 
patrocínios, donativos e na cooperação logística.

 -P3

42º ENCONTRO DIOCE-
SANO DE PASTORAL LI-
TÚRGICA 

FREGUESIA
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Nota de abertura

 “Esperança, berço que humaniza” é o lema da caminhada de Advento/Natal que a Comunidade 
Paroquial de Santa Marta seguirá ao longo das próximas semanas. Numa das suas homilias, o Papa 
Francisco disse que o berço vazio “pode ser símbolo de esperança porque verá o Menino, pode ser um 
objeto de museu, vazio toda a vida. O nosso coração é um berço. Como é o meu coração? Está vazio, 
sempre vazio, mas aberto para receber continuamente vida e dar vida? Para receber e ser fecundo? Ou 
será um coração conservado como um objeto de museu que nunca esteve aberto à vida e a dar a vida?”
	 Seguramente	que	teremos	oportunidade	de	refletir	estas	questões	durante	este	tempo	que	ante-
cipa o Natal, para que nos levem a celebrar com plenitude o nascimento de Jesus. Celebrar este nasci-
mento é, em primeiro lugar, contemplar o amor de Deus que nunca abandonou os homens à sua sorte; 
por isso, rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com o homem e enviou o próprio Filho 
para	o	conduzir	ao	encontro	da	vida	definitiva,	da	salvação	plena.	No	dia	de	Natal,	nunca	será	demais	
insistir nisto: o Deus em quem acreditamos é o Deus do amor e da relação, do serviço, que continua a 
nascer no mundo, a apostar nos homens, a querer dialogar com eles, e que não desiste de lhes propor 
– apesar da indiferença com que as suas propostas são, às vezes, acolhidas – um caminho para chegar 
à	felicidade	plena.		Jesus	Cristo	é	a	Palavra	viva	e	definitiva	de	Deus,	que	revela	aos	homens	o	verda-
deiro caminho para chegar à salvação. Celebrar o seu nascimento é acolher essa Palavra viva de Deus. 
“Escutar” essa Palavra é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele a nossa referência, o 
critério	fundamental	que	orienta	as	nossas	atitudes	e	as	nossas	opções.
 Há muitas formas de acolher a Palavra de Deus, mas este tempo convida-nos a fazê-lo princi-
palmente a partir dos mais fragilizados e pobres. Ajudemos com mais fervor o Movimento de Caridade 
Cristã e a Pastoral da Saúde na nossa paróquia, compostos por voluntários que estão na linha da frente 
deste serviço. Não esqueçamos também de participar solidariamente no Concerto do próximo dia 21 de 
dezembro, que reunirá coros de várias paróquias, unidos a esta sensibilidade caritativa cristã. Que este 
Natal seja vivido como acolhimento deste Deus que veio para servir, fazendo do nosso coração um berço 
que humaniza e nos humaniza. Um Santo Natal para todos!

Pe. Christopher Sousa

DEUS QUE VEIO PARA SERVIR

Somos Igreja que evangeliza

 O prefeito da Congregação para as Causas dos Santos pre-
sidiu, no dia 10 de novembro, à Missa de Ação de Graças pela 
canonização equipolente de Frei Bartolomeu dos Mártires, deci-
dida pelo Papa Francisco por causa da “expansão do seu culto” e 
“santidade do seu ensinamento”. 

Calendário

DIA 1 
- Início do Tempo do Advento 

- ANO A
DIA 3 

- S. Francisco Xavier, presbí-
tero

DIAS 6 e 13 
- Visita aos doentes e pessoas 

idosas
DIA 8 

- SOLENIDADE DA IMACU-
LADA CONCEIÇAO 

- II Domingo do Advento
DIA 13 

- Santa Luzia, Virgem e Mártir
DIA 15 

- III Domingo do Advento
DIA 16 

- Chegada da Luz da Paz de 
Belém a Viana do Castelo, 

CNE
DIA 21 

- Concerto Solidário (Igr. Pa-
roquial Santa Marta Portuzelo, 

21h00)
DIA 22 

- IV Domingo do Advento 
- Bênção das senhoras grávidas 

(Sé Catedral, 18h00)
DIA 24 

- Acendimento de uma Luz em 
cada lar
DIA 25 

- NATAL DO SENHOR
DIA 28 

- Oração com cânticos de Taizé 
(Igr. Senhora Fátima, 21h30)

DIA 29 
- Sagrada Família 

- ORDENAÇÃO DIACONAL 
(Sé Catedral, 15h30)

DIA 31 
- Fim do ano Civil
DIA 1 de janeiro 

- Santa Maria Mãe de Deus 
- Dia Mundial da Paz

DEZEMBRO 2019

	 “A	expansão	do	seu	culto	para	além	dos	confins	da	Arquidio-
cese de Braga e a relevância eclesial da sua santidade e da incidên-
cia do seu ensinamento sobre a prática cristã e sobre a evangelização 
levaram	o	Santo	Padre	a	 incluí-lo	definitivamente	no	elenco	dos	
santos”,	afirmou	o	cardeal	Angelo	Becciu	na	Eucaristia.
 A celebração de Ação de Graças, onde foi lido o decreto de 
canonização do novo santo português, decorreu na Sé de Braga – 
completamente cheia – e contou com a presença do presidente da 
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente, de bispos 
da maioria das dioceses de Portugal e do clero dos territórios onde 
foi bispo D. Bartolomeu dos Mártires, nomeadamente Braga e Via-
na do Castelo, assim como da Ordem dos Pregadores (dominicanos).
 Na homilia da Missa, o prefeito da Congregação para as Cau-
sas dos Santos referiu os “motivos de conveniência pastoral para 
esta canonização”, nomeadamente a “profundidade da sua cultura 
teológica e do seu ensinamento como doutor e exemplar mestre da 
ordem dos pregadores”.
 O cardeal Angelo Becciu lem-
brou o “forte empenho pela reforma 
da Igreja e a renovação da vida cristã” 
de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, 
um dos mais “férvidos  e conceituados 
padres do Concílio de Trento – o mais 
importante acontecimento eclesial qui-
nhentista”.
 “Compreendemos a grande atua-
lidade da sua mensagem, especialmente 
no âmbito doutrinal e pastoral, como 
homem de oração, grande evangeliza-
dor e bispo totalmente dedicado às pes-
soas	a	ele	confiadas”,	afirmou.
O prefeito da Congregação para as Cau-
sas dos Santos referiu-se também à “in-
cansável renovação da diocese” levada a 
cada por D. Bartolomeu dos Mártires.

CARDEAL ANGELO BECCIU DESTACA “RELEVÂNCIA 
ECLESIAL” DA SANTIDADE DE BARTOLOMEU DOS 
MÁRTIRES 
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Uma vez por Mês...

 Raízes bem agarradas à terra. Tronco robusto. 
Copa frondosa e acolhedora. Assim podemos celebrar 
o	Natal	nas	 suas	 verdadeiras	 dimensões:	 -	 a	 alegria	
pelo nascimento do Salvador que aconteceu no passa-
do; aí entroncamos a nossa esperança pelos frutos que 
vão amadurecendo na árvore da vida.
 Olhamos demasiado para o passado. Foi efeti-
vamente Natal. A árvore que ai enraíza aponta-nos o 
futuro – o Natal permanente que alimenta a nossa es-
perança. A linguagem litúrgica que a Igreja – o tron-
co	–	nos	propõe	é	para	a	frente.	O	tempo	preparatório	
que estamos a viver – o Advento – é de expectativa, 
não pelo que já aconteceu, mas pelo que virá a acon-
tecer. Advento é futuro. 
 Nada contra a excitação das crianças, nem con-
tra a “magia” em que são envolvidas, nem sequer con-
tra o Pai Natal carregado de presentes que – sinal dos 
tempos! – as próprias crianças escolheram antecipa-
damente. 
 Não há força que resista à vaga alterosa que o 
consumismo faz desabar sobre nós todos. Lutar contra 
esses ventos é quixotismo de moinhos de vento. San-
cho Pança era mais pragmático e por isso perdoou ao 
D. Quixote de la Mancha que esgotou as energias a 
combater o que só ele vislumbrava.
 Natal é vida e esta aponta sempre para diante. 
O que passou poderá constituir património. Serão as 
raízes. Tudo, porém, será inútil se a árvore não cres-
cer.
Estamos	 no	 tempo	 de	 preparar	 a	 florescência	 para	
abundante	e	saborosa	frutificação.
 Então o Natal será.

S.A.

NATAL FOI – NATAL SERÁ 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 Castelo, 
mandada construir por Bartolo-
meu dos Mártires. 
	 A	Vigília	ficou	marcada,	
para além da escuta das leituras bíblicas e da adoração eucarísti-
ca, pela leitura de excertos da obra de Bartolomeu dos Mártires, 
bem como pela veneração de uma relíquia do “Arcebispo Santo”. 
 Na sua homilia, o Bispo de Viana do Castelo, que presidiu 
à celebração, recordou que “Bartolomeu dos Mártires se confron-
tou com multidões que andavam fatigadas e aba-tidas, como ove-
lhas sem pastor, não tanto por não terem pastores, mas porque es-
tes, mui-tas vezes, não estavam junto do seu povo, preocupando-se 
apenas com os seus interesses pessoais”. Numa Arquidiocese que, 
então, era enorme, prosseguiu D. Anacleto, “Bartolomeu encheu-
-se de compaixão, ou seja, entranhou as misérias e enfermidades 
dos	fiéis	que	lhe	estavam	confiados	e	fez	dessas	mesmas	misérias	
e enfermidades 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 Eugénio Pinto Bolota, e vocacionada especialmente 
para crianças. Trata-se de uma publicação da responsabilidade da 
Paróquia de Monserrate e do Secretariado Diocesano de Cateque-
se de Viana do Castelo. Segundo o Pe. Vasco Gonçalves, Pároco 
de Monserrate e diretor do referido Secretariado, este é um livro 
que “quer aproximar o coração e a alma de São Bartolomeu dos 
Mártires de crianças, jovens e adultos, trazendo a humildade de 
quem sempre colocou de lado prazeres e vaida-des”. 
	 A	Vigília	de	Oração	reuniu	muitos	fiéis,	sacerdotes	e	lei-
gos, junto do túmulo de Bartolomeu dos Mártires. Entre os pre-
sentes, estiveram D. Antonino Dias, Bispo de Por-talegre-Castelo 
Branco, natural da Diocese de Viana, e outrora Pároco de Santa 
Marta de Portuzelo. 

BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES “ENTRANHOU AS MI-
SÉRIAS DOS FIÉIS QUE LHE ESTAVAM CONFIADOS”, 
AFIRMOU D. ANACLETO 

 O Presidente da 
República, presente na 
celebração, considerou 
que Bartolomeu dos 
Mártires “viu a uma 
distância de 500 anos 
muito daquilo que é a 
mensagem da Igreja de 
hoje e de todos os res-
ponsáveis políticos de 
hoje”, referiu.
 Uma mensa-
gem, acrescentou Mar-
celo Rebelo de Sousa, 
que dá prioridade aos 
pobres,	aos	sacrificados	
e aos sofredores e à necessidade de que aqueles que mais têm ajuda-
rem os que vivem em piores condições.
 Marcelo Rebelo de Sousa destacou-o ainda como “uma gran-
de	figura”	de	Portugal,	um	homem	“excecionalmente	 culto	 e	um	
dos grandes teólogos e pensadores do seu tempo”. “Uma das grandes 
figuras	da	Igreja	universal,	um	dos	grandes	reformadores	da	Igreja”,	
acrescentou o Presidente da República.

PAPA FRANCISCO REFERIU-SE A BARTOLOMEU DOS 
MÁRTIRES COMO “GRANDE EVANGELIZADOR E PAS-
TOR”

 O Papa assinalou, no úl-
timo domingo, no Vaticano, a 
canonização de frei Bartolomeu 
dos Mártires, arcebispo portu-
guês do século XVI, que apre-
sentou como “grande evangeli-
zador e pastor”.
 “Hoje, em Braga, Por-
tugal, celebra-se a Missa de 
ação de graças pela canonização 
equipolente de São Bartolomeu 
Fernandes dos Mártires”, disse 
aos peregrinos reunidos na Pra-
ça de São Pedro, para a recita-
ção da oração do ângelus.
 “O novo santo foi um 
grande evangelizador e pastor 
do seu povo”, acrescentou, pedindo uma salva de palmas de todos 
os presentes.
	 Francisco	recordou	também	a	beatificação,	este	sábado,	da	
religiosa espanhola Maria Emilia Riquelme y Zayas, fundador 
das Irmãs Missionárias do Santíssimo Sacramento e de Maria 
Imaculada, “exemplar no fervor da adoração Eucarística e gene-
rosa no serviço aos mais necessitados”.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DESTACOU ATUALIDADE 
DA MENSAGEM DE BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES 
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SOMOS TRADIÇÃO

Junta de Freguesia
SUPORTE BÁSICO DE VIDA – FORMAÇÃO
 A Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, integra-
da no plano anual da Comissão Social Interfreguesias e no Plano 
de formação da instituição, está a desenvolver uma ação de forma-
ção em Suporte Básico de Vida, com a colaboração do Enfermeiro 
Ricardo Peixoto, da UCC – Unidade de Cuidados da Comunidade 
de Viana do Castelo. Já foi realizada uma sessão para 25 pessoas, 
no passado dia 14 de novembro e já estão fechadas as inscrições 
para a segunda sessão que se realizará no próximo dia 21 de no-
vembro. A problemática abordada foi de bastante interesse e de de 
um caráter prático.  

 O programa da Romaria de Santa Marta deste ano foi 
devidamente cumprido, assim como, o desenvolvimento das ati-
vidades anuais programadas. Este sucesso deve-se à união de esfor-
ços da direção e elementos da comissão de festas, cujo trabalho em 
equipa assim o viabilizou. 
 Temos de agradecer às diferentes equipas constituídas, coo-
perantes com a direção, para o desenvolvimento das diversas ati-
vidades	do	programa:	ornamentação	da	igreja,	planificação	e	orga-
nização da procissão, coro litúrgico, mordomia, cortejo noturno e 
etnocultural, festival de folclore, exposição no centro paroquial e 
publicidade e marketing. Agradecemos às pessoas que colaboraram 
na angariação de fundos para a Romaria, nas equipas dos peditó-
rios e da salva e outros na obtenção de donativos e patrocínios. 
 Uma palavra de agradecimento aos santamartenses, pe-
los seus donativos no peditório para a Romaria e contributos 
nas diferentes atividades, um reconhecimento às empresas com 
os seus patrocínios, donativos e na cooperação logística. A Jun-
ta de Freguesia de Santa Marta ao longo do ano prestou um 
substancial	apoio	logístico	às	atividades	e	um	significativo	apoio	à	
Romaria.
 O envolvimento e participação das diferentes entidades e 
associações	da	freguesia	na	Romaria e atividades calendarizadas 
ao longo do ano, são uma mais valia, criando uma dinâmica coo-
perante	que	a	todos	beneficia.	
 Quanto à última atividade, o seu segundo Torneio de 

Sueca, realizado no dia 22 de novem-
bro, na antiga escola primária de Fonte 
Grossa,	 este	 atraiu	 dezenas	 de	 aficio-
nados da modalidade. A Comissão de 
Festas agradece a adesão dos jogadores 
vindos de tantas freguesias vizinhas.
  O desfecho da Romaria de 
2019 está a chegar, com o apuramen-
to	das	contas	finais,	“Que	serão	apre-
sentadas ao Conselho Económico da 
Paróquia de Santa Marta, e poste-
riormente apresentadas pela Comis-
são de Festas no mês de dezembro. 
  A direção da Comissão de Fes-
tas da Romaria de Santa Marta deseja a 
todos os Santamartenses um Santo Na-
tal e um próspero Ano Novo.

P’la Comissão de Festas, Hugo Oliveira Martins

NÚCLEO DO LINHO

 O Núcleo Museológico do 
Linho é um espaço aberto, que se 
encontra na Antiga Escola de Fonte 
Grossa, em Santa Marta de Portu-
zelo. A sua missão é manter vivo o 
saber e as histórias do linho, propor-
cionando a partilha de conhecimen-
tos, nomeadamente através da explo-
ração e experimentação das várias 
etapas. Nos últimos tempos, várias 
turmas da Escola Pintor José de Bri-
to têm visitado o Núcleo, no âmbito do projeto “Semear o Linho, 
colher Património”, que a escola está a desenvolver em parceria 
com o Geoparque de Viana do Castelo.

Romaria

XVII EXPOAVE

 A Associação Ornitológica 
Vianense organizou mais uma Expo 
Ave, realizada no Espaço Cultural Li-
nha Norte, Estação Viana Shopping, 
entre os dias 8 e 10 de novembro. 
Com a participação de vários santa-
martenses, a Junta de Freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo dá os pa-
rabéns ao Custodio Magalhães e ao 
Diogo Pinheiro, pois arrecadaram 
vários prémios com as suas aves de 
criação. De destacar o prémio “The 
Best” atribuído a Custódio Maga-
lhães com 85 pontos. 

COLOCAÇÃO DE LEDS EM SAMONDE

	 A	EDP	está	a	requalificar	a	rede	de	iluminação	pública,	na	
freguesia de Santa Marta de Portuzelo, com a troca dos equipa-
mentos atuais por iluminação em Led. Isso é visível no Lugar de 
Samonde que deu o pontapé de saída, estando esta renovação na 
ordem dos 200 equipamentos. Conforme noticiou a Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo em setembro último, “vai apostar na 
sustentabilidade energética através de um investimento superior a 
1,8 milhões de euros na instalação de 5.787 luminárias com lâm-
padas LED a norte e sul do rio Lima. A empreitada “Promoção 
da Sustentabilidade Energética – Viana do Castelo – Intervenções 
em infraestruturas públicas da administração local: Sistemas de 
iluminação	 pública”,	 que	 conta	 com	financiamento	 do	NORTE	
2020, implica um investimento de 1,272 milhões de euros para o 
Lote 1 – Norte do Rio Lima e de 533 mil euros para o Lote 2 – Sul 
do Rio Lima.”
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O NOSSO MAGUSTO 
  Na tarde do dia 11 
de novembro realizamos 
o magusto na nossa Insti-
tuição, para festejar o São 
Martinho. Nos dias ante-
riores as crianças trouxe-
ram de casa as castanhas 
já lanhadas, juntando-se 
uma grande quantidade, 
que no dia da festa saltou 
para o meio da gravalha. 
Cumprindo-se a tradição, 
o verão de S. Martinho 

faz-se sentir, permitindo que as crianças do CATL e do Jardim de 
Infância	fizessem	a	festa	no	exterior.	Assistiram	à	tarefa	de	assar	
as castanhas na fogueira, aguardando pacientemente pelo momen-
to de as saborear. Os mais pequenitos e os utentes do Centro de 
Dia, festejaram dentro de portas. Para os idosos foi preparado 
vinho quente açucarado para acompanhar as castanhas cozidas.

FESTA DA GRATIDÃO 
 O Centro de 
Dia Bandeira, do 
Centro Social e Pa-
roquial de Nossa 
Senhora de Fátima 
organizou a Festa da 
Gratidão, dirigida a 
idosos dos Lares e 
Centros de Dia. Os 
nossos utentes mar-
caram presença no 
evento que se reali-
zou na tarde do dia 
21 de novembro, na 
Igreja da Sagrada 
Família. O momen-
to central da iniciativa foi a oração do Terço Missionário Sénior 
que contemplou a participação ativa de todos os utentes das ins-
tituições participantes, através da animação das dezenas do terço. 
Do nosso Centro de Dia, cinco idosos representaram o seu grupo 
na composição da dezena do 5.º Mistério, vestindo uma camisola 
de cor amarela. Neste mistério, unidos a todos os participantes, 
rezaram pelo continente da Ásia, onde nasceu Jesus, o Filho de 
Deus	e	é	o	berço	de	diferentes	religiões	e	filosofias	de	vida.

HIGIENE CORPORAL 

 É durante a infância, momento privilegiado para a formação 
dos indivíduos, que se deve ensinar as crianças a cuidar do próprio 
corpo. Esta missão é sobretudo da responsabilidade dos pais, mas 
é importante que a escola também participe nessas aprendizagens, 
para que os ensinamentos saiam reforçados. É fundamental que 
as crianças cedo adquiram rotinas de higiene que lhes proporcio-
ne bem-estar e desenvolvimento saudável, como sejam: lavar com 
regularidade os dentes, as mãos, o corpo e os cabelos. Para isso 
é necessário incutir-lhes o gosto pela higiene e entusiasmá-los a 
desenvolver a autonomia no autocuidado, para que naturalmente 
incorporem as rotinas de higiene no seu quotidiano. 
 Os meninos da sala Rosa tiveram uma aula de higiene 
corporal,	exemplificando	nos	bonecos	da	sala	os	vários	cuidados	
corporais. Além de muito divertida, esta empolgante experiência 
reforçou  os seus conhecimentos.

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

PINGO DOCE 
 A nossa Instituição candidatou-se ao programa Bairro Feliz 
promovido pelo Pingo Doce. Apresentou a concurso a causa “Brin-
car	sem	teto”,	que	contempla	o	financiamento	de	um	baloiço	para	
o parque exterior. Para nossa satisfação, a nossa causa foi selecio-
nada e vai estar em votação entre os dias 21 de novembro e 11 de 
dezembro. Todos estão convidados a votar na nossa causa, pois é 
muito simples. Por cada 10,00€ em compras, efetuadas no Pingo 
Doce, o cliente recebe uma Moeda Bairro Feliz, com o limite de 
3 moedas por compra. Depois deve colocá-la(s) no mealheiro 
de votação que corresponde à causa do Centro Social de San-
ta Marta de Portuzelo, localizado na loja Pingo Doce de Santa 
Marta. A causa que recolher maior número de moedas será a ven-
cedora	e	receberá	o	financiamento	para	o	seu	projeto.	O nosso é 
a letra A.

DIA NACIONAL DO PIJAMA 
 No dia 20 de 
novembro celebra-
mos o Dia Nacional 
do Pijama, iniciativa 
que pretende sensi-
bilizar os cidadãos 
para o direito das 
crianças cresceram 
em famílias de aco-
lhimento quando, 
por decisão judicial, 
são retiradas aos 
pais. Na edição deste ano, as famílias foram convidadas a criar um 
mural composto por frases alusivas ao tema “Uma criança precisa 
de abraços. Um país precisa de crianças”. As famílias correspon-
deram	ao	desafio	e	apresentaram	frases	muito	criativas	ilustradas	
com	desenhos,	recortes,	colagens	ou	fotografias.	No	dia	20	de	no-
vembro todas as crianças se apresentaram de pijama e pantufas ou 
chinelos. Com este gesto, as nossas crianças deram o seu contribu-
to na sensibilização da sociedade para o direito de todas as crianças 
crescerem numa família, independentemente da situação em que 
se encontrem. 
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Dia	Mundial	da	Filosofia	
21 de novembro 2019

 Iniciamos um século pleno de avanços 
tecnológicos,	onde	a	inteligência	artificial	
caminha a passos largos, no entanto, o 
mundo afunda-se à mesma velocidade 
com vários casos ambientais de destruição 
de	fauna	e	flora,	de	guerras,	extremismos,	
e	problemas	financeiros.

  É preciso pensar em desenvolver a 
mente e as emoções levando a um ser hu-
mano lúcido e ao mesmo tempo fraterno, 
empático e verdadeiramente humano.

 
	 No	dia	mundial	da	Filosofia	colocamos	à	vossa	considera-
ção a seguinte questão: 
O QUE DEVE PAUTAR A NOSSA AÇÃO, A RAZÃO OU A EMOÇÃO?
Para ajudar a decidir trouxemos alguns amigos Filósofos que poderão ajudar…
Texto dos alunos: 
http://www.apjbrito.com/images/stories/imagens_noticias/Di%C3%A1logo_de_Fil%C3%B3so-
fos_Emo%C3%A7%C3%A3o-Raz%C3%A3o.pdf Alexandra Moreno

Carminda Cunha

ECO-ESCOLAS 2019-2020

CICLISMO

DesportoEscolas

 Assinalou-se, no dia 30 
de outubro, o Dia Na-
cional de Luta Contra o 
Cancro da Mama. A Liga 
Portuguesa Contra o Can-
cro - Núcleo Regional do 
Norte promoveu, mais 
uma vez, uma campanha 
de sensibilização para 
doença, incentivando à 

sua prevenção e diagnóstico precoce. 
 A Pintor aderiu à iniciativa, sob a orientação de docentes 
do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, em 
articulação com o PES e a colaboração da docente Cristina Carva-
lho.
A	escola	ficou	colorida	de	rosa	e	o	dia	terminou	com	uma	ativida-
de saudável - “dançar contra o cancro”.

A PINTOR NA ONDA ROSA 

 No presente ano letivo o programa Eco-Escolas continuará 
a ser desenvolvido no AGRUPAMENTO, tendo a sua primeira 
ação resultado na adesão à iniciativa #ecoescolasfazpeloclima, co-
locando a bandeira ECO-ESCOLAS a meia haste no dia 27 de 
setembro, e realizando ações no espírito dos #GlobalActionDays. 
 Este movimento estudantil foi despoletado por Greta Thun-
berg, uma aluna sueca, que em Agosto de 2018, faltou às aulas 
e colocou-se em frente ao parlamento com um cartaz que dizia 
“School Strike for Climate”. Entretanto, jovens de todo o mundo 
estão a juntar-se a esta causa.
	“You	are	never	too	small	to	make	a	difference”.	Greta	Thunberg	
COP24

Sabe mais do PROGRAMA ECO-ESCOLAS EM: 
https://ecoescolas.abae.pt/ 
https://www.facebook.com/ecoescolas

Cristina Barroso

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA 2019

Marco Marques na SICASAL
	 O	Marco	 é	filho	 de	Marco	Mar-
ques e da M. Isabel Alves que, juntamen-
te com sua irmã, foi campeã nacional pela 
Tensai/Santa Marta. Começou a andar 
de bicicleta aos 7 anos  e vai integrar a 
equipa de sub-23 da Sicasal, na próxima 
época. Betânia do Lima esteve à conversa 
com mais este promissor atleta, fruto da 
formação Tensai/Sambiental/Santa Mar-
ta, secção do Grupo Desportivo do Centro 
Paroquial. Na nova fase da carreira con-
fessou que pretende continuar a evoluir, 
sempre apostando em aprender com os 
mais velhos, não querendo defraudar as expectativas de quem nele 
apostou. Na apreciação à modalidade e seu confronto com outras, 
vincou o esforço em contínuo que, um pouco à imagem do atletis-
mo, carateriza o ciclismo, esforço esse exigido ao atleta, posto que, 
em muitas modalidades se sucedem os tempos de recuperação. 
Considera a modalidade linda, mesmo muito bonita, na qual os 
apoiantes e espetadores nada pagam. A chegada a Santa Luzia, da 
Volta a Portugal, diz, é um espetáculo deslumbrante, como des-
lumbrante e animador é sentir os adeptos ao longo dos percursos 
a gritarem os seus nomes ou da equipa. É pena, acrescenta, que 
continue mal remunerada. A título de exemplo recordou que só 
os valores envolvidos na transferência de João Félix chegavam 
para	 alimentar	 todas	 as	 equipas	 de	 ciclismo	 do	 país.	Desafiado	
a caraterizar o projeto da Comissão Fabriqueira de Santa Marta 
nem	hesitou	em	classificá-lo	como	um	dos	melhores,	pelos	ensi-
namentos, não só para o ciclismo como para a vida, com uma par-
ticularidade singular: aqui treinam todos e para todos são dadas as 
oportunidades, não só para os melhores. Não escondeu a emoção 
ao manifestar o seu reconhecimento aos senhores Antunes (pai e 
filho),	Gaspar	Silva	e	Vítor	Pedreira.
	 Não	resistimos	a	um	último	desafio	de	saber	até	que	ponto	
é que se nota nas nossas equipas algo que as diferencie das demais, 
no pelotão e nas escolas. O Marco não se fez rogado e disse que o 
lema é que ainda está por nascer aquele que ganhe tudo e que o 
mais importante é a diversão, sobretudo até juvenil; a fraternidade 
que a todos abrange, porque todos se sentem iguais, procuram ser 
humildes, brincalhões e provocatórios (no bom sentido). Convida-
do a distinguir as vitórias que mais o marcaram respondeu que a 
sua maior vitória é conseguir ser regular durante a época mas, por 
ser fora do país, disse ter sido um prazer especial ter vencido a 
Taça Galega. Terminou dizendo que nada faz mais feliz um atleta 
da formação do que ver os pais a correrem para os abraçar e que é 
essa a melhor recordação que tem: ver a sua mãe ou o seu pai, de 
braços	abertos,	ao	seu	encontro	após	findar	uma	prova.	Termina	
com um pedido: o povo de Santa Marta compareça ao seu circuito 
de agosto que é muito apreciado por todos os atletas nacionais, 
precisamente pelo calor humano e não se façam rogados: gritem 
pela Tensai/Sambiental/Santa Marta. 
Para o MARCO que continue a ser feliz com a bicicleta.     
XADREZ
FRANCISCO PARENTE CAMPEÃO NACIONAL
A equipa da Universidade do Porto, 
que integra o santamartense Fran-
cisco Parente,  venceu o campeonato 
nacional universitário de xadrez. A 
prova decorreu no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, no dia 27 e foi disputada 
em partidas semi-rápidas (cada jogador 
dispõe de 15 minutos, acrescidos de 
10 segundos por cada lance disputado, 
para terminar a partida). O Francisco 
frequenta o mestrado integrado em engenharia electrotécnica e de 
computadores. Extra universidade, é atleta da Academia de Xa-
drez da A C D Perre, que milita na II Divisão Nacional e é, como 
outros, fruto da equipa de xadrez escolar da Pintor José de Brito.    

por Noé Rocha
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Amigos do Betânia

Na casa do Pai... 

50,00€ - José Dantas; 30,00€ - Manuel Fernandes Araújo, Rosa 
de Jesus Parente Alvarães; 20,00€ - Piedade de Jesus Pereira Cos-
ta; 15,00€ - João Manuel de Campos Evangelista Verde, Domingos 
Ascensão Oliveira Costa; 10,00€ - José Arezes Lourenço Gomes, 
Nelson Rodrigues Parente, Manuel Querubim Oliveira Barros; 
(continua no próximo número)

9 de novembro
Vicente Gomes Borlido Oliveira,	filho	de	João	Paulo	Borlido	
Oliveira e de Aldina Flora Reis Maciel Gomes, residentes em 
Santa Maria Maior.

As nossas contas 
Alminhas do Cruzamento das Petigueiras – 92,65€
Sagrada Família de Samonde 1- 78,46€
Sagrada Família de Samonde 3 – 25,00€
Sagrada Família da Romé nº 3 – 25,36€
Sagrada Família de Portuzelo 2 – 30,00€
Sagrada Família de Petigueiras 1 – 29,17€
Sagrada Família de Petigueiras 2 – 24,60€
Sagrada Família de Fonte Grossa 1 – 24,27€
Sagrada Família de Fonte Grossa 2 – 33,75€
Sagrada Família de Fonte Grossa 3 – 12,92€
Sagrada Família de Fonte Grossa e Sta Martinha – 20,00€
Sagrada Família de santa Martinha 1 – 15,91€

Batizados 

19 de novembro – Rui António Correia Dantas e Fernanda Isabel 
de Sousa Pereira

Bodas de Prata Matrimoniais (1994-2019)

22 de novembro – Joaquim Fernando da Rocha Cerqueira e Ma-
ria Augusta Fernandes dos Santos
23 de novembro – Manuel Gonçalves Nicolau Ribeiro e Maria de 
Jesus Martins Correia
30 de novembro – Manuel Amorim Alves Rodrigues e Lucinda do 
Carmo Ribeiro Mesquita
30 de novembro – Amadeu Pereira Afonso Branco e Maria Júlia 
Ribeiro da Cruz

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

9 de novembro – 
Leónia dos Anjos Pires dos Santos, de 91 anos 
de idade, viúva, residente na rua da Junqueira, 
em Santa Marta de Portuzelo.

FUTEBOL

Desporto (continuação)

20 de novembro - 
Maria do Carmo Oliveira de Sousa, de 76 anos 
de idade,viúva, residente na rua dos Pescadores, 
em Santa Marta de Portuzelo.

24 de novembro - 
Maria da Graça Lourenço Páris, de 84 anos de 
idade, viúva, residente na rua Embarcadouro do 
Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo.

1.ª Divisão A F Viana do Castelo. 
O Vianense mantém o 2.º lugar, esperando melhores dias, en-
quanto o Cardielense continua a fazer um bom campeonato. Clas-
sificação,	após	10.ª	jornada:	1.º,	Limianos,	25	2.º VIANENSE, 23; 
3.º At. Arcos, 21; 4.º Valenciano, 19; 5.º P. Barca e Neves, 17; 7.º 
CARDIELENSE, 14; 8.º Lanheses, 13; 9.º V. Piães e Âncora Praia, 
12; 11.º, Courense, 10; 12.º Monção e Ancorense, 8; 14.º Campos e 
Castelense, 7; 16.º Correlhã, 4. Próximos jogos: 07/12, Valencia-
no-Cardielense; 08/12, Vianense-P. Barca; 15/12, Cardielense-Via-
nense.

2.ª Divisão A F Viana do Castelo. 
Classificação,	após	a	10.ª	jornada:	1.º	Melgacense,	27;	2.º	Távora,	
25; 3.º Darquense, 24; 4.º Barroselas, 21; 5.º Raianos e Fachense, 
19; 7.º Chafé, 16; 8.º Torreenses e Arcozelo, 13; 10.º Bertiandos, La-
nhelas e Vila Fria, 11; 13.º Adecas e Deucriste, 7; 15.º Vila Franca, 
5; 16.º Anais, 3.

Veteranos do Alto Minho. 
Quatro derrotas seguidas não abalaram a alegria com que os nos-
sos veteranos competem no Torneio de Veteranos do Alto Minho. 
Resultados: Santa Marta/Castelense-Fragoso (1-4); Darquense-S. 
Marta (4-0); S. Marta-Castelense (1-5); Campo-S. Marta (5-1). 
Classificação,	após	9.ª	 jornada:	1.º	Fragoso,	19;	2.º	Neves,	17;	3.º	
Cerveira, 14; 4.º Chafé, Darquense, Vianense e Alvarães, 13; 8.º 
Campo, 12; 9.º Lanheses, 11; 10.º Cardielos e Deocriste, 10; 12.º 
Correlhã e Arcozelo, 9; 14.º Âncora Praia, 7; 15.º SANTA MAR-
TA/CASTELENSE, 6; 16.º P. Barca, 3.

SR. ALBINO OLIVEIRA - 90 ANOS
 Cerca de 36 anos, foi o tempo que o Sr. Albino Oliveira 
serviu a comunidade paroquial de Santa Marta de Portuzelo, 
como	zeloso	sacristão.	Este	tempo	certamente	foi	suficiente	para	
marcar muitas gerações que tiveram oportunidade de serem aco-
lhidas pelo Sr. Albino, quer na sacristia, quer no espaço litúrgico 
da	nossa	igreja.	Foram	três	os	párocos	que	lhe	confiaram	tão	no-
bre serviço: D. Antonino Dias, Pe. Adelino Sousa e Pe. Valdemiro 
Domingues. 
 No passado dia 10 de novembro, o Sr. Albino comemo-
rou 90 anos de idade, e, apesar de já não ser sacristão, a comu-
nidade não poderia deixar passar em vão este marco natalício tão 
importante. No dia 24, quinze dias após o seu aniversário, cele-
brou-se a ação de graças pela sua vida, na missa domini-cal. De 
seguida, a família e amigos mais chegados reuniram-se em festa 
no salão de convívio da nossa paróquia. Damos graças a Deus pelo 
dom da vida do Sr. Albino e pelo testemunho que ainda continua 
a prestar à comunidade. 
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Centro Social da Paróquia de Santa Marta: 258 830 336 | Junta Freguesia Santa Marta de Portuzelo: 258 830 605 | Unidade de Saúde de Santa Marta de Portuzelo: 258 808 860
Emergência: 112 | GNR: 258 840 470 | PSP: 258 809 880 | Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo: 258 800 840 | Bombeiros Municipais de Viana do Castelo: 258 840 400

Somos paróquia que evangeliza

Contactos úteis:

Apoios:

FESTA DO ACOLHIMENTO

 No passado dia 24 de 
novembro, os catequizan-
dos do primeiro grupo de 
catequese foram acolhidos 
em festa por toda a co-
munidade cristã de Santa 
Marta. Apesar de já terem 
iniciado o seu percurso ca-
tequético em outubro, foi 
na Eucaristia dominical 
deste dia que solenemen-
te se integraram na litur-

gia, revelando como é importante a presença das crianças nas 
assembleias. Nesta celebração, os meninos e meninas entraram na 
igreja em procissão solene, e foram gentilmente recebidos com pa-
lavras de carinho pelos restantes grupos da catequese de infância. 
Quem participa na liturgia dominical, principalmente na Missa 
das 11h00, bem sabe como é essencial cultivar o crescimento espi-
ritual das nossas crianças no seio da comunidade que conta com a 
ajuda dos pais e catequistas para nutrir este crescer. Continuemos 
a acolher os mais pequeninos!

42º ENCONTRO DIOCESANO DE PASTORAL LITÚRGICA

10 MILHÕES DE ESTRELAS -  UM GESTO PELA PAZ

Estamos a poucos dias do Natal!
 É altura de Paz, de Solidariedade de 
Celebração da Amizade.
 No cumprimento da Doutrina Social da 
Igreja, a Cáritas tem-se empenhado na erradi-
cação da pobreza e no respeito pelo nosso se-
melhante. Esta motivação põe à prova a nossa 
generosidade. Paz não é só ausência de guerra. 
É também a falta de pão e de sustento  à mesa de muitas famílias. 
Sejamos construtores de um mundo melhor! Vamos colaborar 
com a Cáritas Diocesana, comprando uma VELA NATALICIA 
e coloquemo-la à mesa na noite de Natal, como um gesto de Paz. 
 O lucro da venda das velas é distribuído pela Cáritas Dioce-
sana e pela Cáritas Portuguesa. 65 % para apoiar acções da Cáritas 
Diocesana; os restantes 35 % são canalizados para apoio à vitimas 
do Ciclone Idaí, em Moçambique. No dia 21 de Dezembro é cele-
brada às 18 horas, na Igreja de S. Domingos, uma Eucaristia Sole-
ne, Presidida pelo Senhor D. Anacleto de Oliveira, Bispo de Viana 
do Castelo. Esta Eucaristia pretende ser comemorativa dos valores 
humanos e cristãos deste acontecimento que estamos a celebrar: 
«10 Milhões de Estrelas -  Um Gesto pela Paz».
A Direcção da Cáritas Diocesana
(pode adquirir a sua vela na sacristia ou no cartório paroquial 
de Santa Marta de Portuzelo)

18 E 19 DE JANEIRO DE 2020

“LITURGIA: ACOLHIDOS PARA ACOLHER”

Sábado, 18 de Janeiro

09h00  - Acolhimento e entrega do 
material de apoio
09h30 - Abertura presidida por Sua 
Ex.cia Rev.ma D. Anacleto Cordeiro 
Gonçalves Oliveira.
Apresentação dos Arciprestados
10h00 - Conferência: “Acolhimento 
de novos elementos nos diversos Mi-
nistérios”Pe. Amaro Gonçalo Ferrei-
ra Lopes, Diocese do Porto
11h00 - Ensaio

11h15 - Intervalo
11h45 - Escola de Ministérios
12h45 - Almoço
14h30 - Escola de Ministérios
15h30 - Intervalo
15h45 - Ensaio
16h15 - Conferência “O Acolhimento na perspetiva do Papa 
Francisco, e o papel de Maria na sua estruturação”
Aura Miguel, Vaticanista e Jornalista da RR
17h15 - Oração de Vésperas

Domingo, 19 de Janeiro

09h30 - Oração de Laudes
10h00 - Ensaio
10h20 - Intervalo
10h45 - Escola de Ministérios
11h45 - Intervalo
12h00 - Escola de Ministérios
13h00 - Almoço
15h15 - Conferência “O Acolhimen-
to, à imagem de Maria, no Sacramento da                                                                            
Eucaristia”
Monsenhor Luciano Guerra, Diocese de Leiria-Fátima
16h15 - Preparação da Eucaristia
16h30 - Eucaristia no Auditório, Presidida por Sua Ex.cia Rev.
ma D. Anacleto Oliveira, com rito de nomeação de novos Minis-
tros Extraordinários da Comunhão.
(Colaboração do Coro Diocesano)
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