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ROMARIA

DESTAQUE IGREJA

 A Comissão de Festas da Romaria de 
Santa Marta promoveu, durante o mês de feve-
reiro, o espetáculo “Só há uma revista em Santa 
Marta - Esta e mais nenhuma!”, no Salão das 
Taças do Centro Paroquial de Santa Marta de 
Portuzelo.

(...) o Roteiro para  esta Quares-
ma e Páscoa pretende envolver 
os fiéis na descoberta da cen-
tralidade da relação com Cristo 
como o alicerce indispensável 
do ser cristão.

“SÓ HÁ UMA REVISTA EM SANTA MAR-
TA - ESTA E MAIS NENHUMA!”

“LIDERANÇA: 110 ANOS 
DE AVENTURA” -P8

 -P4

ROTEIRO DA QUARESMA
 -P3

 -P3

FANFARRA

 No dia 24 de fevereiro de 2019 comemo-
rou o seu 22º aniversário com a celebração Eu-
carística na Igreja Paroquial, em homenagem a 
todos os elementos que já não estão connosco,
mas jamais serão esquecidos.

A FANFARRA DE SANTA MARTA DE 
PORTUZELO CELEBRA O SEU 22º  
ANIVERSÁRIO -P8

 Este ano, o Dia Mundial 
do Pensamento foi celebrado 
pelas guias da Região de Viana 
do Castelo, nos passados dias 24 
e 23 de fevereiro, na Comunida-
de de Santa Marta.

“VEDE AS 
MINHAS
MÃOS E 
OS 
MEUS 
PÉS” 
LC 24,39

QUARESMA 2019
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Nota de abertura

Betânia do Lima

1 e 8
- Visita aos doentes e pessoas idosas

3
- VIII Domingo do Tempo Comum

6
- QUARTA-FEIRA DE CINZAS 
- Início do Tempo da Quaresma 

(Eucaristias às 16h e 19h)
10 

- I Domingo da Quaresma
13 

- 6º Aniversário da eleição do Papa 
Francisco

17 
- II Domingo da Quaresma

19 
- S. José - Solenidade 

- DIA DO PAI
- 6º aniversário do início do Pontifi-

cado do Papa Francisco
20 

- Reunião Geral de Catequistas
23 

- Oração com Cânticos de Taizé 
(21h30 Igr. Sra. Fátima)

24 
- II Domingo da Quaresma

25 
- Anunciação do Senhor - Solenidade

27 a 29 
- Tríduo ao Sagrado Coração de 

Jesus
29 

- Confissões Quaresmais -19h
30 

- Confissões Quaresmais - 10h00
31 

– IV Domingo da Quaresma
- Encerramento do Tríduo ao Sagra-

do Coração de Jesus

Março

 Na sua Carta Pastoral “Somos Igreja que Evangeliza”, D. Anacleto Oliveira refere que há uma “urgente ne-
cessidade de evangelização” quando o homem se confronta com a constante transformação da sociedade e dos mode-
los de vida que se vão desenvolvendo na contemporaneidade.
 O homem e a mulher de hoje, no compasso acelerado da vida atual, perdem o sentido da busca in-
terior, como se essa busca se tratasse de algo acessório e não necessário ao sentido total da vida. Parece-me 
que, intrínsecamente, temos é medo de parar. Olhamos para o tempo de paragem como um luxo, que não 
corresponde ao ideal da azáfama contemporânea. 
 O tempo litúrgico que vamos iniciar na próxima quarta-feira de cinzas, convida-nos a olhar para este “luxo” 
numa perspetiva distinta, levando a que ele se torne no seu oposto, numa necessidade absoluta na sua vida. Olhe-
mos para o exemplo de Jesus Cristo. Nos momentos mais decisivos da sua vida pública, Ele parou e recolheu-se em 
profunda oração, preparando-se para o que havia de suceder. Antes do chamamento dos apóstolos “Jesus foi para o 
monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus” (Lc 6,12). Antes da Sua Paixão Jesus “saiu então e foi, como de 
costume, para o Monte das Oliveiras” (Lc 22,39).  
 Assim, seguindo o testemunho de Cristo, o tempo da Quaresma torna-se numa oportunidade para parar, para 
contemplar, para purificar e reconciliar. Assumiremos na nossa comunidade paroquial este tempo santo olhando-o 
nesta dimensão, e seguiremos a proposta de caminhada quaresmal desenvolvida para a nossa diocese, descrita tam-
bém nesta edição do Betânia do Lima. 
 Vamos parar nesta Quaresma, para depois darmos passos mais plenos e firmes. De outra forma, correremos 
o risco de andar sempre a deambular pela vida sem rumo certo. Vamos aproveitar os momentos de conversão vividos 
na nossa paróquia como necessidade para uma renovação plena: adoração ao Santíssimo Sacramento todas as quin-
tas-feiras, vivência dos domingos da Quaresma, reconciliação Quaresmal, celebração da liturgia da Semana Santa. 
Sendo assim, não faltam momentos para parar ao longo dos dias que nos conduzem até à Páscoa. Vivamo-los com 
intensidade e disposição interior. Uma Santa Quaresma!

Pe. Christopher Sousa

Do “luxo” à “necessidade”

 O papa Francisco sente 
«dor e vergonha» pela dimen-
são das denúncias de abusos 
sexuais na Igreja Católica, co-
metidos e/ou silenciados por 
padres, bispos e até cardeais, 
sendo que algumas práticas se 
esgotaram no abjeto crime de 
pedofilia. Pediu várias vezes 
perdão e vem tomando inicia-
tivas para pôr cobro ao flagelo e proceder à reparação dos danos às 
vítimas. Essas iniciativas são variadas, de que destacamos: declarou 
«tolerância zero contra os abusos sexuais», no discurso à Comissão 
Pontifícia para a tutela dos menores (21.09.2017); afirmou categori-
camente que «o amor precisa da verdade», na inauguração do Ano 
Judicial do Tribunal da Rota Romana (21.01.2017); além deste tribunal 
superior e demais tribunais eclesiásticos, autorizou a criação de um 
tribunal para lidar com casos de bispos acusados de abusar sexual-
mente de menores ou de abafar crimes de padres pedófilos; aprovou 
propostas a ele enviadas por uma comissão que o aconselha sobre 
como extirpar o abuso sexual de crianças de dentro da Igreja; têm sido 
aceites resignações de membros da hierarquia católica e passagem à 
condição de leigos de outros. 
 E nesta hora em que a Igreja, através da sua cabeça, o papa 
Francisco, sem sofismas, assume a sua culpa, e aposta em banir e re-
parar este pecado ignominioso (e fá-lo de modo inequívoco) importa 
dizer que não é verdade o que alguma comunicação social deixa supor, 
de que ninguém é punido e que tudo fica entre muros. Não, se não há 
muros, é precisamente na Igreja, sobretudo nesta Igreja pós-conciliar 
em que militamos. Frise-se que o tribunal do Vaticano funcionará de 
forma paralela à justiça comum, ou seja, os padres serão punidos cri-
minalmente em processos nos países onde o crime é cometido. Acres-
cente-se que já Bento XVI dissera que a Igreja não deveria tratar os 
pedófilos como um problema interno. 
 Perante as posições assumidas por Francisco, sinto-me feliz por 
pertencer a esta Igreja que quer colocar o direito ao serviço do amor 
e repudio insinuações torpes que, essas sim, poderão ser a “fumaça de 
satanás” de que falava o santo Papa Paulo VI.    

Calendário

 O Bispo Diocesano 
de Viana do Castelo, através 
do Secretariado Diocesa-
no de Comunicação Social, 
manifestou, este domingo, 
“enorme alegria” após a di-
vulgação, por parte do Vatica-
no, de que Portugal acolhe-
rá as Jornadas Mundiais da 
Juventude no ano de 2022.
 “É uma graça para a 
Igreja Portuguesa que impli-
cará a mobilização de todos e, 
por isso, também de quantos 
fazem parte da Igreja Dioce-
sana de Viana do Castelo”, 
disse D. Anacleto Oliveira.
 O Bispo Diocesano 
espera ainda que a realiza-
ção das Jornadas Mundiais 
da Juventude em Lisboa 
seja “oportunidade para o desenvolvimento de uma Pastoral Juvenil 
cada vez mais fundamentada” e para a Igreja “reforçar o seu empe-
nho em escutar os apelos dos jovens”, na fidelidade ao último Sínodo 
dos Bispos sobre “Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional”.
 Estes sentimentos são partilhados pelo Pe. Domingos Meira, 
Diretor do Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil de Viana do 
Castelo, que escutou no Panamá o anúncio da escolha de Lisboa para 
a realização das próximas Jornadas: “É um motivo de grande alegria e 
esperança para os jovens e para a Igreja Portuguesa. Vejo esta escolha 
como uma grande responsabilidade que os Bispos Portugueses e toda 
a Igreja Portuguesa receberam para estes próximos anos de caminho a 
fazer no contexto da JMJ. Diria até como uma oportunidade única para 
a Igreja caminhar com os jovens e colocar-se disposta a escutar e a «ser-
mos todos canais para os seus sonhos», como referiu o Papa Francisco”.

Somos Igreja que evangeliza
ABUSOS SEXUAIS – PAPA SOFRE BISPO DE VIANA AFIRMA QUE A REALIZAÇÃO DAS JMJ 

DE 2022 EM LISBOA “é uma graça para a Igreja Portuguesa que 
implicará a mobilização de todos”
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Uma vez por Mês...

 “Betânia do Lima” não se intromete na vida po-
lítico-partidária. Quem vir nas palavras que se seguem 
qualquer ingerência na luta política, vê demais. A vida 
político-social, porém, não lhe é alheia.  
 Posto isto, recomenda-se a todos os leitores que an-
tes de sair de casa se informem qual é a greve que está de 
serviço e se pode interferir na sua vida. Atenção que não 
raro duas ou mais greves se podem desenrolar no mesmo 
dia. É que só este ano já houve mais greves do que dias. É 
obra!
 O governo cometeu um erro quando, alto e bom 
som e pela voz do Primeiro Ministro, proclamou: - vamos 
virar a página da austeridade! – Foi um sol de primavera; 
foi uma chuva de verão. Esperança e expectativa subiram 
em flecha e os portugueses começaram a sorrir.
 Não foi preciso esperar muito para que os sorrisos se 
desvanecessem e a esperança se esboroasse. Houve efetivamen-
te algum orvalho na secura, mas atingiu pouca gente e o que 
escorreu, enchendo, embora a boca dos governantes, não che-
gou a molhar ninguém. Foi então que as rolhas começaram a 
saltar. E não foram os professores os que mais incomodaram os 
ouvidos do poder. O grande estrondo provocaram-no os enfer-
meiros. Tudo tremeu. Foi impopular, ainda que em pleno uso 
dos seus direitos. O governo tudo fez para a denegrir, mas até 
hoje eles e elas não tremeram. Assiste-lhes muita razão.
 Os professores jogam na tabuada do nove e pico; o go-
verno só sabe a tabuada do dois e tal. Diálogo de surdos. Quem 
vai pagar as favas? Claro, alunos e respetivos encarregados de 
educação.
 Chega de greves. Aliás, não se consegue enxergar qual-
quer grupo socio profissional que não manifeste desconten-
tamento. Uns rosnam, outros resmungam e todos reclamam, 
mas não há calor (leia-se dinheiro) para descongelar tão espes-
sa camada que os cobre. 

S.A.

“A greve que se segue”

ROTEIRO DA QUARESMA
 Com base na expressão “Vede as minhas mãos e os meus pés”, 
dita por Jesus aos onze apóstolos na aparição em que São Lucas con-
clui o Evangelho (Lc 24, 36-53), o Roteiro para  esta Quaresma e 
Páscoa pretende envolver os fiéis na descoberta da centralidade da 
relação com Cristo como o alicerce indispensável do ser cristão. Os pés 
recordam os caminhos percorridos por Jesus, quer para ir ao encontro 
das pessoas e situações mais agrestes, quer para subir ao encontro com 
o Pai. As mãos lembram-nos as atitudes vivificantes de Jesus e os seus 
gestos de perdão e reconciliação. Hoje, a Igreja perpetua a presença 
de Cristo, por isso necessita de ter os pés e as mãos de Jesus, para que 
a sua ação não seja 
diferente da ação de 
Jesus Cristo. A nossa 
comunidade deverá 
procurar enquadrar 
estes princípios às cir-
cunstâncias concretas 
em que nos inserimos. 
Ao longo das semanas 
da Quaresma, em for-
ma de pegada, serão 
colocadas as Expres-
sões. Essas pegadas se-
rão colocadas ao longo 
do corredor central da 
igreja na direção da 
Cruz de Cristo. Em 
lugar de destaque es-
tará a Cruz de Cristo. 
No tempo pascal as 
Expressões surgirão 
em forma de mãos. 
O Roteiro poderá ser 
descarregado no site 
jotasdeviana.blogspot.
pt para que todos pos-
samos acompanhar 
e viver o tempo da 
Quaresma e da Pás-
coa como verdadeiro 
caminho de conver-
são que nos conduz a 
Cristo.

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE NO PANAMÁ –
UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

 No passado mês de janeiro, tive oportunidade de participar nas 
JMJ no Panamá, inserida num grupo de 9 jovens da nossa diocese. A 
experiência das JMJ torna-se intensa e inesquecível pelo contacto com 
jovens de todo o mundo que expressam a fé de forma tão clara, deter-
minada e alegre, renovando a minha própria fé e impelindo a voltar 
à paróquia cheia de energia e vontade de ser “o agora de Deus”, como 
nos disse o Papa Francisco na homília da missa de envio. 
 Contudo, este encontro mundial de jovens com o Papa Francis-
co, na minha opinião, ficou marcado por 4 aspetos: 
 - o acolhimento realizado pelos panamenhos, muito caloroso e 
alegre;
 - a presença de jovens indígenas e de países da América Latina, 
como Guatemala, Nicarágua, Cuba, entre outros, que nem sempre têm 
a oportunidade de marcar presença nestes encontros de uma forma tão 
numerosa;
 - a presença visível de Portugal através da imagem peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima, que esteve no Parque do Perdão e na Vigília 
do Papa com os jovens;
 - o anúncio de que o nosso país receberá as próximas JMJ, em 
2022. 
 Destas JMJ, volto a Portugal com uma enorme expectativa na 
caminhada que será construída e no envolvimento de todos os jovens 
portugueses até ao ponto alto que será o momento em que seremos nós 
a acolher os jovens cristãos vindos de todo o mundo!

Ângela Ferreira
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 O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo 
recebeu várias associações da freguesia no salão da Junta de Freguesia. 
Também não faltaram os mais pequenos do Centro Escolar e do Centro 
Paroquial, que dão sempre a sua graça com as suas cantigas, não dei-
xando que esta tradição desapareça. Esta altura é sempre boa para pedir 
uma ajuda mas também para desejar um bom ano de 2019.

EXECUTIVO RECEBE ASSOCIAÇÕES

PODAS DE ÁRVORES

 Foram realizadas algumas podas no loteamento da Boa Vista. 
Este trabalho foi feito em colaboração com o Município, do departa-
mento do Horto Municipal. Por solicitação da Junta de Freguesia, es-
tão agendados outros trabalhos para outros locais onde se fazem sentir 
necessidades semelhantes. Os sobrantes foram triturados e reciclados, 
numa preocupação ambiental e ecológica.

SOMOS TRADIÇÃO

 A Comissão de Festas 
da Romaria de Santa Mar-
ta promoveu durante o mês 
de fevereiro o espetáculo “Só 
há uma revista em Santa 
Marta - Esta e mais ne-
nhuma!”, no Salão das Ta-
ças do Centro Paroquial de 
Santa Marta de Portuzelo. 
Este evento, que teve a pre-
ciosa colaboração de atores 
da terra, com texto escrito 
por Cristóvão Siano, ence-
nação a cargo de Ricardo 
Afonso e Orquestração de Paulo Maciel, constituiu verdadeiro êxito. As 
três sessões inicialmente previstas esgotaram, pelo que, atendendo aos 
muitos pedidos, agendou-se uma quarta sessão que também esgotou ra-
pidamente! Com lotação esgotada, os espetadores puderam assistir, du-
rante cerca de hora e meia, à representação de um elenco de luxo que, 
com grandes qualidades artísticas, divertiu o público! Foram fantásticas 
tardes passadas entre amigos e gentes da terra onde a brincadeira e o 
riso mostraram o melhor de nós. A Revista não só proporcionou um 
ambiente animado como fez transparecer o sentimento de união entre 
todos que tão bem querem à nossa Romaria. A Comissão de Festas ex-
pressa publicamente o apoio a todos os que dedicaram do seu tempo a 
preparar a Revista, como também à colaboração prestada pelo Centro 
Paroquial, do CPR Santa Marta, da Papelaria Rústica e da Junta de 
Freguesia na venda de bilhetes e Irene Costa Cabeleireiros (make-up 
atores), bem como a todo o público.
 Para o mês de março, a Comissão de Festas dinamizará um 
baile de Carnaval no dia 2 de março, sábado, no Salão das Festas do 
Centro Paroquial. Convidamos à participação de todos com ou sem 
fantasia! A diversão está garantida! Está ainda agendado um almoço 
convívio no dia 10 de março, domingo, no Salão das Festas.  Mais para 
o final do mês, no dia 30, sábado, ocorrerá um torneio de sueca. 
 A par destas iniciativas, a Comissão de Festas tem trabalha-
do incansavelmente na preparação da nossa Romaria, com reuniões, 
contratações, angariação de patrocínios, etc. Para elevar ainda mais o 
nível da nossa Romaria, contamos com a colaboração de todos os santa-
martenses a quem, antecipadamente, agradecemos o contributo e apoio 
dado.
 Para ficar informado das iniciativas e novidades da nossa 
Romaria acompanhe a nossa página de facebook: 
www.facebook.com/RomariaSantaMarta/ 

P’la Comissão de Festas, Hugo Oliveira Martins

 A intervenção no alargamento da rede de água e saneamento na 
Rua da Paz e Rua do Lameiro, já está na fase final de colocação do piso. 
Esta intervenção melhorou também as condições de circulação e um 
alargamento, um melhoramento há muito desejado pelos moradores. 
 De referir que nos últimos meses foram desenvolvidos vários 
trabalhos em vários locais da freguesia, no que toca ao alargamento 
da rede de saneamento e rede de água, como foi o caso da Rua José de 
Brito, Rua da Alegria, Rua das Caniças, Rua do Altinho e Travessa da 
Chão. Para breve iniciarão os trabalhos na Rua da Fábrica.

ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO E ÁGUA

Junta de FreguesiaRomaria
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EXPLORAR OS SENTIDOS 
 Durante a primeira infância, o processo de desenvolvimento de 
uma criança saudável ocorre de forma muito rápida. A evolução da 
criança depende da suas próprias carateristicas individuais mas também 
dos estímulos a que está exposta, daí ser fundamental colocar as crian-
ças desde tenra idade perante desafios que lhes despertem a curiosidade 
e consequentemente alargue o nível de conhecimentos.  Este foi o fun-
damento para o trabalho exploratório realizado com as crianças da sala 
Arco-íris.  Na abordagem ao tema dos cinco sentidos, a sua curiosidade 
de sentir, ouvir, cheirar ou provar, foi canalizada para os fazer refletir 
sobre as diferenças de texturas, sonoridades, aromas e paladares. Das 
várias experimentações, uma das mais agradáveis foi a prova das tange-
rinas da quinta, no final de um passeio pela área verde da Instituição. 

DIA DO AMIGO 

 Enquanto no mundo dos crescidos se comemorava o dia dos 
namorados, as crianças do Centro Social celebraram a amizade.  No 
dia 14 de fevereiro, as crianças conversaram acerca da importância que 
os amigos têm na sua vida. Concluíram que é com os amigos que par-
tilham grande parte do seu dia. É com eles que brincam, aprendem e 
riem e até fazem as maiores traquinices. Todos foram unânimes em 
destacar que devemos valorizar as nossas amizades, dando-lhes o ca-
rinho, o apoio e o mimo que merecem. Em alusão ao tema efetuaram 
diversos trabalhos de sala, que representavam o significado da amizade 
e a importância da partilha de afetos e gestos que cimentam a amizade.

O MUNDO DAS CIÊNCIAS    
 Para uma criança, a possibilidade de observar é sempre pouco 
quando comparada com a possibilidade de  mexer no que a rodeia. É 
por isso que sempre que seja possível, se possibilita às crianças a expe-
rimentação, aliando o olhar com o tocar, para melhor comprensão, do 
que se pretende ensinar. Ao permitir-lhes a observação aproximada das 
realidades, fá-las entender por si mesmas o “como” e o “porquê” das 
coisas que observam. 
O grupo da sala de fina-
listas do pré-escolar rea-
lizaram várias incursões 
pelo mundo das ciências, 
em busca da compreensão 
e respostas para algumas 
maravilhas da natureza. 
Começaram por conhecer 
o ciclo da água e depois 
observaram os diferentes 
estados físicos da água. 
Atentos e curiosos apren-
deram que a água pode 
apresentar-se nos estados 
sólido, líquido e gasoso; 
e se sujeita a condições 
específicas pode alterar o 
seu estado físico.

BAILE SÉNIOR 
 Nas últimas semanas, os utentes do Centro de Dia têm-se de-
dicado a efetuar trabalhos alusivos ao inverno para decorar as salas de 
atividades. Uma vez que as festividades do carnaval se vão aproximan-
do, também já iniciaram a 
preparação dos adereços que 
vão utilizar no dia do desfi-
le.  Mas a grande atividade 
deste mês foi a participação 
no Baile Sénior, realizado 
na nossa Instituição, que 
reuniu cerca de 220 idosos 
que demonstraram uma ale-
gria e energia contagiantes.

Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

Consignação de IRS a favor do Centro Social da Paróquia de Santa 
Marta de Portuzelo
 Se pretender contribuir basta que no Quadro 11, Campo 1101 
do Modelo 3 do IRS (Rosto), indique o número de contribuinte (NIF) 
do Centro Social da Paróquia de Santa Marta de Portuzelo: 
501 197 559.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
DAS ESCOLAS DÁ VOZ AOS 
ALUNOS

Em resultado da criação do Orça-
mento Participativo das Escolas 
pelo XXI Governo de Portugal, no 
ano letivo 2016-17, anunciado no 
âmbito do Conselho de Ministros 
temático, os alunos do 3.º ciclo e do 
ensino secundário vão poder propor 
e decidir, de forma democrática, 
quais as melhorias a introduzir nes-
ta Escola - E. Básica e Secundária 
Pintor José de Brito.
A medida pretende dar voz aos alu-
nos e resposta às suas necessidades 
e interesses, assim como promover 
a sua participação cívica. Para tal, 
e em cumprimento do estipulado no DESPACHO Nº 436-A/2017 DE 
6 DE JANEIRO, apresenta-se o Plano de Implementação e Desenvol-
vimento da Medida ORÇAMENTO PARTICIPATIVO e respetivo Cro-
nograma das Ações a levar a efeito por este Agrupamento de Escolas de 
janeiro a dezembro de 2019. 

A Direção

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019 3.ª GALA DE DESPORTO – VIANA’19
 Os nossos campeões
 A III Gala do Desporto-Viana’19, 
ocorrida no Restaurante Camelo e promo-
vida pela Câmara Municipal, teve o bri-
lho das anteriores e a repetida honra da 
presença do senhor Ministro da Educação. 
Constituiu-se em mais uma noite de tantas 
estrelas quantos os campeões nacionais, eu-
ropeus e mundiais, naturais do concelho de 
Viana do Castelo. Eles desfilaram para re-
ceberem justa homenagem, num ambiente 
quase “Holliwoodesco”. E foram quase 160 
os atletas distinguidos! Mas, não há compe-
tição desportiva sem clubes e estes, por sua 
vez, não atingem os seus objetivos sem di-
rigentes e técnicos, pelo que, também entre 
eles houve homenageados. Pena a omissão 
de mecenas, pois clubes e eventos existem 
que não subsistiriam sem o seu apoio. E 
Santa Marta viu um seu dirigente ser lau-
reado com o Prémio Homenagem, o Sr. 
Albino Antunes, prémio de carreira me-
recidíssimo, ao serviço do ciclismo no Gru-
po Desportivo do Centro Paroquial, desde 
1982, como dirigente, técnico e organizador 
de várias provas. E os nossos campeões, a 
começar pelos escolares, são: Alice Lou-
renço (natação: 200M costas juvenil), Ana 
Simas (Basquetebol juvenil) e Luana Gon-
çalves (Futsal juvenil). Atletismo: Marta 
Lisboeta Araújo (bicampeã: tetratlo jovem 
iniciado e escolar por equipas iniciados). 
Ciclismo: Tiago Moreira (pista scratch ca-
detes). Remo: André Quesado (bicampeão: 
velocidade 8+ júnior e 8+ yolle júnior); Bruna Parente 
(tetracampeã: fundo 1X juvenil, velocidade 2X juvenil, 
4X+ yolle juvenil, 4+ yolle júnior); David Barbosa (te-
tracampeão: velocidade 8+ júnior, 8+ yolle júnior, 8+ 
yolle sénior e fundo 8+ veterano); Francisco Gonçal-
ves (velocidade 4X iniciado); José Esteves (tricampeão: 
indoor veterano 54-59, indoor estafetas veteranos 40+ e fundo 8+ 
veterano) e José Neiva (tricampeão: velocidade 8+ júnior, 8+ yolle 
júnior e 4+ yolle júnior).
 A todos os homenageados, campeões e clubes que os aco-
lhem, seus dirigentes, técnicos e familiares e a todos quantos pro-
porcionam as condições para a prática desportiva e a incentivam: 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, colaboradores anónimos 
e patrocinadores, as felicitações e reconhecimento de Betânia do 
Lima.
 Mas nesta ‘montra’ de campeões, partilhamos, com a devida 
vénia, a notícia do JN do dia 21, que nos revela o 1.º campeão na-
cional de paracanoagem KS1 (Kayak Special), Octávio Cerqueira, 
santamartense que milita no Viana Garças Clube, a quem felicita-
mos. Parabéns, Octávio, e aceita a retribuição de carinhoso abraço 
de Betânia do Lima. Vai em frente, pois o caminho faz-se cami-
nhando.

SESSÃO “AGRICULTURA BIOLÓGICA”

 Decorreu no dia 30 de janeiro, 
na escola sede do nosso Agrupamen-
to, uma sessão de sensibilização sobre 
agricultura biológica dinamizada pela 
equipa PES que convidou o Professor 
Albano Rocha para falar dos benefícios 
deste processo de produção para a saú-
de e para o ambiente.
 Os alunos tiveram oportunidade de observar e provar produtos 
produzidos na exploração do professor e na agricultura intensiva asso-
ciando o sabor mais intenso dos primeiros à maior riqueza nutritiva.
A escola agradece ao professor Albano Rocha a sua disponibilidade e 
generosidade  em partilhar com os nossos alunos os seus conhecimen-
tos.

A equipa PES

DesportoEscolas

CORTA-MATO DISTRITAL – CLDE V.C.

 No passado dia 7 de feve-
reiro de 2019, teve lugar no Es-
tádio Mober e na Mata Munici-
pal do Camarido, em Caminha, 
mais uma edição do Corta-Mato 
Distrital, da responsabilidade da 
Coordenação Local do Desporto 
Escolar de Viana do Castelo. O 
nosso Agrupamento de Escolas 
Pintor José de Brito contou com a participação de 39 alunos, represen-
tantes da Escola nos diversos escalões etários, desde INFANTIS A (5º 
ano) até aos juvenis (12º ano), em masculinos e femininos.
 Todos os alunos participaram com empenho, alegria e signifi-
cativo esforço nesta prova de atletismo, a qual juntou escolas de todo o 
Distrito. De salientar as brilhantes classificações das alunas Rita More-
no, Marta Lisboeta Araújo e Maria Araújo, que obtiveram um excelente 
segundo lugar, a título individual nos escalões Infantis B, Iniciadas e 
Juvenis, respetivamente, e a equipa de Infantis B Femininos, compos-
ta pelas alunas Rita Moreno, Carolina Carvalhosa, Matilde Monteiro, 
Luana Santos, Carolina Freitas e Mariana Borlido, que obtiveram um 
honroso 3º lugar na classificação coletiva.
 A Escola será representada pelas alunas Rita Moreno, Marta 
Lisboeta Araújo e Maria Araújo, nos próximos dias 22 e 23 de fevereiro, 
no Corta Mato Nacional, que terá Lugar na Marinha Grande.
PARABÉNS a todos os participantes!!!

Teresa Ferreira e Cristina Carvalho

Sr. Albino Antunes Alice Lourenço

Ana Simas Luana Gonçalves

Marta Lisboeta Tiago Moreira

André Quesado
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Bruna Parente

Octávio Cerqueira

David Barbosa Francisco Gonçalves

José NeivaJosé Esteves

CICLISMO
Afinam-se máquinas e o físico, nos escalões de juniores e cadetes, que 
prestarão provas no próximo mês, respetivamente, no Prémio Cidade de 
Fafe, dia 2 e 1.ª Taça Inter-regional de Cadetes, em Paços de Ferreira, 
dia 24. As escolas vão a exames médicos, já neste fim-de-semana. SAM-
BIENTAL, TENSAI e CÂMARA MUNICIPAL, com os seus significa-
tivos apoios, continuam a manter vivo o sonho. 

FUTEBOL
1.ª Divisão A F Viana do Castelo. O Vianense deixou fugir o 
Cerveira, ao empatar, desastradamente, 0-0, com o Cardielense, 
que vem tendo uma agradável participação, emparceirando com o 
Lanheses, no 8.º lugar. 
Classificação, após 18.ª jornada: 1.º Cerveira, 46; 2.º VIANENSE, 
44; 3.º At. Arcos, 42; 4.º Valenciano, 40; 5.º P. Barca, 31; 6.º Neves 
e Correlhã, 24; 8.º Monção, CARDIELENSE, Courense e GD 
Moreira, 23; 12.º V. Piães e Lanheses, 22; 14.º Campos, 16; 15.º 
Arcozelo, 12; 16.º Chafé, 9.
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Amigos do Betânia

Na casa do Pai... 

20,00€ - Domingos Gomes Borlido, João Antunes Oliveira Lourenço; 
15,00€ - Alexandre Manuel de Carvalho, José Antunes Arieira, Abílio 
Assunção Oliveira Costa, Fernando Joaquim Afonso Antunes, Maria 
Mónica Alves Cruz, António Albino Araújo Soares, Albino Moreno 
Soares; 
10,00€ - António da Fonte Andorinha, Maria José Barbeitos, Maria 
Alice Barbosa, Maria Madalena Barros Gonçalves S. Gomes, Maria da 
Conceição Esteves Carvalho, Manuel Pereira Antunes, Avelino Gonçal-
ves Martins, Maria Filomena Amorim Melo, Francisco Dores Sousa, 
António da Cruz Lourenço Louro, Virgílio Gonçalves Duarte, Elsa Ma-
ria de Freitas G. Duarte; 
5,00€ - Manuel Parente Soares, António Costa Morgado; 
(continua no próximo número)

9 de fevereiro – João Rocha Lima, filho de Ricardo Filipe Gomes 
Lima e de Sandra Patrícia Pinto Rocha, residente na rua Betânia do 
Lima, em Santa Marta de Portuzelo.

10 de fevereiro – Duarte Miguel Morais Maciel, filho de Luís Miguel 
da Cruz Maciel e de Patrícia Gonçalves Morais, residentes na travessa 
das Louras, em Santa Marta de Portuzelo.

17 de fevereiro – Miguel Júnior Esteves Sá Neiva, filho de Álvaro 
Miguel Torres Sá Neiva e de Andreia Carvalho Esteves, residentes na 
rua José de Brito, em Santa Marta de Portuzelo.

As nossas contas 
Sagrada Família de Samonde nº 2: 42,22€
Sagrada Família de Samonde nº 5: 12,92€
Sagrada Família da Romé nº 1: 18,60€
Sagrada família da Romé nº 2: 35,00€
Sagrada Família de Talharezes nº 3: 23,24€
Sagrada Família de Portuzelo nº 5: 24,79€
Sagrada Família de Petigueiras nº 1: 19,42€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 1: 21,00€
Sagrada Família da Fonte Grossa nº 2: 130,00€
Sagrada Família de Santa Martinha nº 1: 13,40€

29 de janeiro 
– Maria Deolinda Gonçalves Pão Trigo Costa, 
de 79 anos de idade, casada, residente na rua do Alto 
Xisto, em Santa Marta de Portuzelo.

5 de fevereiro – Floriano José Gomes Pereira e Maria Madalena 
Fernandes Soares

27 de janeiro 
– Elisabete do Céu de Lima Vieira Oliveira, 
de 44 anos de idade, casada, residente em Perre

13 de fevereiro 
– Conceição da Costa Gonçalves,  
de 86 anos de idade, residente na rua da Amizade, 
em Santa Marta de Portuzelo.

Batizados 

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

Desporto
2.ª Divisão A F Viana do Castelo. O Perre espreita um honroso 5.º 
lugar. 
Classificação: 1.º Ancorense, 58; 2.º Ancora Praia, 56; 3.º Castelense, 
52; 4.º Távora, 40; 5.º Fachense, 38; 6.º Melgacense, 37; 7.º Barroselas, 
PERRE e Bertiandos, 34; 10.º Anais e Lanhelas, 26; 12.º Raianos, 23; 
13.º Os Torreenses, 23; 14.º Raianos, 21; 15.º Adecas, 19; 16.º Deucriste, 
17; 17.º Darquense, 8 e 18.º Longos Vales, 6.

VETERANOS 
Veteranos do Alto Minho. A Associação venceu o Darquense por 4-2, 
na 19.ª jornada. 
Classificação: 1.º Vianense, 50; 2.º Lanheses, 35; 3.º Correlhã, 33; 4.º 
Deocriste, Neves e Cerveira, 32; 7.º CARDIELOS, 31; 8.º Fragoso, 30; 
9.º Chafé, 25; 10.º Campo e P. Barca, 22; 12.º Alvarães, 20; 13.º Dar-
quense, 16; 4.º SANTA MARTA/CASTELENSE e Ancora Praia, 15; 
16.º Arcozelo, 11.

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO

 Foram aprovadas as contas de 2018, da Associação Cul-
tural e Desportiva, com uma receita de € 28 068,50 e despesa de € 24 
792,36. Igualmente foi aprovado o Plano e Orçamento para 2019, com 
uma receita prevista de € 38 758,00 e uma despesa de € 35 560,00. 
Desse plano, o realce vai para os eventos previstos: espectáculo de ballet 
“Anos 60”, no auditório de Subportela, em 4 de maio; VI Torneio de 
MiniBask “Prof. Albano Rocha”, em 26 de maio; XVII Passeio Ciclo-
turístico “Viana à Noite”, em 19 de julho; Sarau Cultural, na Romaria 
de Santa Marta, em 7 de agosto; espectáculo “Cinderela”, pelo Grupo 
de Teatro Parnassus, no Teatro Sá de Miranda, em 8 de novembro; em 
dezembro, na sede, estão previstos um Espetáculo de Ballet e Festa de 
Natal. Mas a atividade associativa flui, normalmente, durante o ano, 
com participação no programa “Souto em Movimento”; participação no 
XXXI Campeonato de Futebol de Veteranos do Alto Minho (em parce-
ria com o Castelense); Cicloturismo na estrada, aos fins de semana; Ofi-
cina de Teatro Parnassus; Escola de Ballet; Ginástica Aeróbica; Karaté 
Dó-Shotokai; o Basquetebol participa no Campeonato Distrital e na 
Liga Distrital de Minis 12; o Aeromodelismo tem escola de voo na pista 
da Serra d’Arga, aos fins-de-semana; Grupo de Bombos, com atuações 
previstas em diversas localidades; Hip-Hop; turma de Pilates e Tango 
Argentino. 

 O Movimento da Pastoral da Saúde, nos dias que antecederam 
o Dia Mundial do Doente, a 11 de fevereiro, visitou os mais fragilizados 
da comunidade, com quem partilhou específica mensagem do Papa. 
Porém, no próprio dia, muitos foram aqueles que se deslocaram à igreja 
paroquial, facto que causou imensa felicidade ao pároco, Rev. P.e Ch-
ristopher, pois a união dos doentes, naquele dia, revelava a riqueza de 
Deus na comunidade. 
 A composição da assembleia era de tal dimensão que, disse, 
«quase se poderia celebrar uma missa só para eles, mas tal não faria 
sentido, porque fazem parte da comunidade» e todos nela têm lugar. 
Invocando o papa Francisco: «Não vos assusteis com as vossas fraque-
zas, não vos assusteis com os vossos pecados, levantai-vos e continuai 
adiante; toda a pessoa é pobre, necessitada e indigente. «Não devemos 
ter medo. O próprio Deus também se rebaixa até nós. Deus chama-nos 
a fazer o que podemos e a pedir o que não podemos, sabendo que o seu 
amor nos agarra e transforma.» Invocou a imagem da barca em que to-
dos remamos: os mais novos com mais vigor e os mais idosos com a sua 
experiência e sabedoria. 
 Neste ano que o nosso Bispo dedicou à evangelização, neces-
sária em todas as dimensões da nossa comunidade, convidou a todos 
a serem guias dos mais jovens, uma vez 
que olham para a vida de forma diferen-
te: «muitas vezes basta a vossa presença 
silenciosa, que diz muito mais que as pa-
lavras; a vossa oração; o vosso sofrimento 
em comunhão com Jesus Crucificado. O 
vosso sofrimento, a vossa fragilidade, que 
aceitais com amor, são um testemunho 
muito importante. 

DIA MUNDIAL DO DOENTE
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“LIDERANÇA: 110 ANOS DE AVENTURA”
 Este ano, o Dia Mundial do Pensamento foi celebrado pelas 
guias da Região de Viana do Castelo, nos passados dias 24 e 23 de fe-
vereiro, na Comunidade de Santa Marta. O encontro foi dedicado ao 
grupo de raparigas que, em 1909, tomou a liderança e pediu a Baden-
-Powell “algo para as raparigas”. Este grupo vestiu as fardas dos irmãos 
e primos Escuteiros, dirigiu-se ao acampamento onde se encontrava o 
fundador e pediu-lhe para criar algo adequado às raparigas, do mesmo 
modo que os rapazes tinham o Escutismo. E daqui surgiu o Guidismo!
 Liderança é um dos temas base de formação das Guias, desde 
sempre. Num processo de celebração das individualidades de cada uma 
e do que pode trazer ao mundo, cada Guia aprende a ser capaz de 
alcançar objetivos, inspirar os outros, cuidar do mundo que a rodeia, 
incentivar o trabalho conjunto, ultrapassar barreiras de género, promo-
vendo uma mudança positiva na sua vida, na vida dos outros e na das 
comunidades.
 Um dos princípios do Guidismo é “Guia Vive a sua Fé”. Por 
isso, as guias também estiveram reunidas para celebrar em comunidade 
e agradecer ao Senhor pelo movimento guidista, tão importante para 
a formação integral de mais de 10 milhões de raparigas. A paróquia 
de Santa Marta, na qual se integra a 1ª Cia de Guias de Sta Marta de 
Portuzelo, que comemora o seu 40º aniversário, estende um bem haja a 
todas a guias que nos transmitiram o seu testemunho.

MOVIMENTO DE CARIDADE CRISTÃ DE SANTA MARTA DE  
PORTUZELO   

 O Movimento de Caridade de Santa Marta de Portuzelo agra-
dece a todos os que contribuíram, no “Concerto de Natal Solidário”, 
ocorrido em 22 de Dezembro de 2018, com bens alimentícios e/ou de 
higiene. 

  Foi num ambiente de 
muita alegria que o Sr. Adriano 
Gonçalves Corgo festejou o Seu 
100º aniversário, acompanhado 
da sua família e amigos. Esta 
data tinha que ser bem celebra-
da e para seu orgulho e regozijo 
teve celebração de uma missa de 
ação de graças presidida pelo D. 
Anacleto Oliveira, Bispo Titular 
da Diocese de Viana do Castelo. Mas também estiveram a ajudar 
vários padres amigos dele e da família. A cerimónia religiosa rea-
lizou-se na Capela da Senhora do Rosário, espaço de família e que 
não chegou para acolher todos aqueles que quiseram juntar-se ao 
momento. A Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo tam-
bém esteve presente oferecendo uma pequena recordação ao Sr. 

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 

Descrição Crédito Débito
Saldo de 2017 transposto para o ano de 2018 2 341,12 €

Produtos alimentares, de higiene e limpeza 833,15 €

Têxteis lar 790,00 €

Talho 505,00 €

Bacalhau 369,14 €

Diversos 42,07 €

Coleta de missas + velas 261,26 €

Donativos 2 880,00 €

TOTAL DE RECEITAS 5 482,38 €

TOTAL DE DESPESAS 2 539,36 €

SALDO

Movimento de Caridade Cristã                       
Receitas e Despesas referentes ao ano de 2018

2 943,02 €

O saldo auferido servirá para continuar a apoiar as cerca de 40 famílias necessitadas, durante o
ano de 2019.
O Movimento de Caridade Cristã de Santa Marta de Portuzelo agradece a todos os que
colaboraram e contribuíram, tanto monetariamente como com o seu trabalho, para proporcionar
aos mais carenciados uma vida mais digna.

 O saldo auferido servirá para continuar a apoiar as cerca de 40 
famílias necessitadas, durante o ano de 2019.
 O movimento de Caridade Cristã de Santa Marta de Portuzelo 
agradece a todos os que colaboram e contribuem, tanto monetariamente 
como com o seu trabalho, para proporcionar aos mais carenciados uma 
vida mais digna.

Contactos úteis:

Publicidade:

ADRIANO FAZ 100 ANOS

 A Fanfarra de San-
ta Marta de Portuzelo fun-
dada no ano de 1997, a 23 de 
fevereiro, integra atualmente 
cerca de 35 elementos e tem 
mantido uma atividade cons-
tante, com participações em 
várias festas religiosas em di-
versos locais do país, desfiles 
e receções oficiais.
 No dia 24 de feverei-
ro de 2019 comemorou o seu 22º aniversário com a celebração Euca-
rística na Igreja Paroquial, em homenagem a todos os elementos que 
já não estão connosco, mas jamais serão esquecidos. Finda esta Sessão 
Solene, foi a vez e a hora da Fanfarra saudar as entidades oficiais pre-
sentes e apresentar a todos os Santamartenses alguns números do seu 
vasto reportório. Estes 22 anos representam um honroso e glorioso pas-
sado que a Fanfarra de Santa Marta tão bem pôs em prática, o que se 
viu também no almoço-convívio, que contou com a presença de toda 
esta grande família, incluindo antigos elementos, o que foi lindo de ver 
e aplaudir.                           A Direção

A FANFARRA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO  
CELEBRA O SEU 22º ANIVERSÁRIO
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