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DESTAQUE IGREJA

“Estas Sete Últimas Palavras de 
Cristo na Cruz são duras como 
pedras, suaves como uma carí-
cia, doces como o mel, amargas 
como uma lágrima, breves como 
um suspiro, longas como o ma-
deiro... (...)”

AJUDA ÀS VÍTIMAS DAS CHEIAS E DO CICLONE IDAI

SEMANA SANTA E PÁSCOA
 -P8

 -P7

AS 7 ÚLTIMAS PALAVRAS 
DE CRISTO NA CRUZ  -P3

 -P2

 Programação para a Se-
mana Santa e Páscoa, na fre-
guesia de Santa Marta de Por-
tuzelo.
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“D. ANACLETO APELA À EVANGELIZAÇÃO NESTA QUARESMA”
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Nota de abertura

Betânia do Lima

5 e 12 
- Visita aos doentes e pessoas 

idosas
7 

- V Domingo da Quaresma
13 

- Vigília de Oração pelos Jovens  - 
Sé Catedral (21h30)

14 
- Domingo de Ramos 

- Dia Mundial da Juventude 
(ver programa pg. 8)

16 
- 92º Aniversário natalício de 

Bento XVI, Papa Emérito       
18 

- INÍCIO DO TRÍDUO PASCAL 
- Quinta-feira Santa 
(ver programa pg. 8)

19 
  - Sexta-feira Santa 
(ver programa pg. 8)

20 
- Sábado santo 

(ver programa pg. 8)
21 

- DOMINGO DA RESSURREI-
ÇÃO DO SENHOR 
(ver programa pg. 8)

24 
- Aniversário da Ordenação Epis-
copal de D. Anacleto Oliveira, 

Bispo de Viana do Castelo
28 

- II Domingo da Páscoa
29 

- Santa Catarina de Sena

Abril
 A Páscoa aproxima-se, e com ela a azáfama de prepararmos a nossa casa para receber o Com-
passo Pascal. Uma mesa composta, uma toalha de linho bordada, “mais o sol da primavera”, como diz 
a nossa fadista. A Páscoa traz esta alegria, a alegria do encontro, da partilha, da hospitalidade. Tanta 
lida e comoção neste dia! Neste dia. Apenas neste dia? Sim, e em muitos dos casos não dura o dia todo, 
apenas alguns minutos, os do entra e sai do compasso, do cumprimento, do “beba mais um copinho”, e 
pronto, lá se foi a Páscoa. Casa vazia de novo e para o ano há mais. E talvez mais do mesmo. Onde ficou 
a alegria? Como permanece a partilha? Como dar continuidade ao primor da hospitalidade? Afinal, o 
que nos traz a Páscoa? De facto, corremos o risco de ser apenas isto, o que foi descrito, o momentâneo, 
um pico de alegria que rapidamente desvanece. 
 Isto por si não é mau, é bom! Mas pode ser isto, e muito mais. Porque a Páscoa é a ALEGRIA 
DA RESSURREIÇÃO! Esta alegria que não é passageira e que não nos deixa com uma sensação de 
vazio interior, após toda a gente sair de casa e ter beijado a cruz. Como viver esta alegria? Talvez este 
simples hino da Liturgia Cristã nos possa ajudar: “Troquemos o instante pelo eterno. Sigamos o ca-
minho de Jesus. A primavera vem depois do inverno; a alegria virá depois da cruz.” Sim, como diz o 
hino, a alegria só vem depois da cruz. Por isso, a vivência da Semana Santa é também fundamental 
para enraizar este júbilo pascal, enchendo-o de sentido e intemporalidade. Por isso, antes de vos desejar 
uma Santa Páscoa, desafio-vos: venham também às celebrações da Semana Santa, dêem mais sentido à 
alegria Pascal. Assim, ao chegar ao fim o dia de Páscoa, podemos continuar a cantar com entusiasmo 
o hino pascal: “Farei da fé, vivida cada dia, a luz interior que me conduz. À luz de Deus, da paz e da 
alegria, à luz da glória eterna, à Luz da Luz.” A todos uma Santa e Feliz Páscoa!

Pe. Christopher Sousa

O que nos traz a Páscoa?
Calendário

 EVANGELIZA! – É o lema que, na Diocese de Viana do 
Castelo, nos guia no ano pastoral em curso, o segundo celebrativo 
do quadragésimo aniversário da sua criação. O lema é, simulta-
neamente, um imperativo pessoal e um indicativo comunitário: 
somos e seremos Diocese, na medida em que realmente “somos 
Igreja que evangeliza”; sinta-se, para isso, cada um de nós, seus 
membros, interpelado: “Evangeliza!”.
 Assim o exigem as profundas mudanças por que, desde há 
muito, estamos a passar. O regime de cristandade está, entre nós, 
em vias de extinção ou desapareceu mesmo. E ainda bem. Porque 
a fé ou se fundamenta numa convicta relação pessoal com Deus 
ou se dilui e desaparece. É, por isso, urgente aventurar-se por no-
vos caminhos em todos os âmbitos da vida da Igreja. O que só é 
possível com cristãos que encarnem a fé numa coerente e arrojada 
prática de vida, cristãos verdadeiramente evangelizados e evange-
lizadores. Sabendo que quanto mais evangelizadores, mais evange-
lizados.
 EVANGELIZA! – Há para isso, ao longo de cada ano, um 
tempo favorável, um especial dia da salvação (2 Cor 6, 2): o Tríduo 
Pascal, em que celebramos a morte e ressurreição do Senhor, o 
conteúdo do evangelho que deste modo nos é anunciado, para, 
como memorial, o revivermos e dele sermos testemunhas. São, 
pois, três dias centrais no ano litúrgico e, por isso, precedidos de 
quarenta de preparação (Quaresma) e seguidos de cinquenta (da 
Páscoa ao Pentecostes) e dos restantes domingos do ano. Vivámo-
-los com a intensidade que corresponda à sua importância.
 Na Quaresma, especialmente pelas boas obras a que o 
Senhor nos convida no início, a Quarta Feira de Cinzas (Mt 6, 
1-6.16-18): jejum e abstinência – não só de alimento corporal, mas 
de tudo o que possa prejudicar uma saudável relação comigo pró-
prio; oração – fundamental na relação com Deus, pela atenção 
redobrada à sua palavra e a participação intensa nos sacramentos 
da Penitência e da Eucaristia que nos oferecem reconciliação e 
comunhão; esmola – para nos unirmos aos outros, partilhando não 
apenas bens materiais, mas tempo, amizade, carinho, vida.
 Vivamos assim a Quaresma e será certamente muito 
mais benéfica a participação no amor extremo do Senhor, ce-
lebrado no Tríduo Pascal: na Quinta-Feira Santa, dando gra-
ças pelos dons do seu Corpo e Sangue; na Sexta-Feira, ado-
rando-o na cruz, a dar a vida até à consumação; na Vigília 
Pascal, deixando-nos iluminar e guiar, purificar e alimentar
por Ele, vitorioso sobre o pecado e a morte – e sermos suas teste- 

Somos Igreja que evangeliza
munhas, mormente no tempo pascal que se segue. Que o Aleluia 
que então brotar dos nossos corações seja realmente evangelizador 
e outros se juntem a nós a louvar o Senhor!
 EVANGELIZA! – Também através do contributo peniten-
cial, proveniente da renúncia quaresmal. Que as nossas ofertas se-
jam verdadeira expressão daquele amor que só é autêntico quando 
se pratica. E não há evangelização mais convincente e eficaz do 
que a de amar e sentir-se amado. Foi nesse sentido e para esse fim 
que, ouvidos os Conselhos Presbiteral e Episcopal, decidi destinar 
o contributo deste ano na nossa Diocese: como expressão viva do 
amor do Senhor por nós e em nós, será oferecido a instituições, 
cujo objetivo primário é anunciar esse amor, dentro e fora da Dio-
cese. Concretamente, será distribuído em partes iguais:
 • Pelo jornal Notícias de Viana, o órgão diocesano de co-
municação social que procura criar comunhão entre cristãos, paró-
quias, arciprestados, fazendo de todos verdadeira Igreja que, simul-
taneamente, é evangelizada e evangeliza, pelas notícias, entrevistas, 
artigos de opinião e outras publicações. Além das dificuldades fi-
nanceiras por que continua a passar, precisa de maior divulgação, 
dentro e fora da Diocese, e de mais colaboração. Ele será o que 
todos, sem exceção, dele fizermos – movidos pelo amor e ao serviço 
do evangelho.
 • Pela Paróquia de Buena Vista, da Missão de Santa Cruz 
de La Sierra, na Bolívia, confiada ao Padre Márcio Asseiro, um jo-
vem Sacerdote Espiritano de Reboreda, Arciprestado de Vila Nova 
de Cerveira. É uma Paróquia de 14.362 habitantes, espalhados por 
uma área de 3.311 km2, com 30 comunidades, carentes, por exem-
plo, de obras na igreja e na casa paroquial, bem como noutros lu-
gares de culto e apoio a atividades pastorais. Que o Padre Márcio 
sinta que estamos com ele, movidos pelo mesmo amor com que se 
dá ao serviço do evangelho!
Para todos os diocesanos, votos de uma Páscoa santa e feliz, pela 
vivência e o testemunho do amor ilimitado do Senhor Jesus Cristo, 
o crucificado ressuscitado!

Viana do Castelo, 01 de Março de 2019, primeira Sexta-Feira do mês.
† Anacleto Oliveira

MENSAGEM PARA A VIVÊNCIA DA PÁSCOA
Na Diocese de Viana do Castelo em 2019
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Uma vez por Mês...

 Nada como eleições à vista para acelerar trabalhos 
que já teriam vindo atrasados antes das penúltimas elei-
ções, para anunciar pela quarta vez que a escola vai ser 
restaurada e atirar uns milhões para serem apanhados 
pelos mais hábeis e coisas assim. Os comentários popula-
res são de uma crueza arrepiante. Em qualquer esquina 
se pode ouvir: - para quê tanta eleição, não as podem fazer 
todas no mesmo dia?
 Esta coluna não alinha em tal pessimismo e conti-
nua a pensar que os atos eleitorais são momentos impor-
tantes da nossa vida social. Podiam ser aglutinados para 
uma só data, especialmente as legislativas e as autárqui-
cas. As europeias são marcadas por autoridade superior e 
as presidenciais não podem coincidir pela diferença do 
tempo dos mandatos.
 Podia haver mais transparência se na escolha dos 
candidatos interviesse o público e não só as cúpulas par-
tidárias. Votamos mais em siglas do que em pessoas. Toda 
a gente se recorda em que partido votou na última, pe-
núltima e antepenúltima eleição, mas poucos eleitores 
sabem quem são os seus deputados, isto é, em que pessoas 
votou. Poderá lembrar-se do primeiro nome da lista, mas 
nunca mais o viu. Ele, porém, uma vez eleito, já recebeu 
uns patacos pelo “trabalho político” que terá vindo fazer à 
sua terra. Mas isso é outro assunto que poderá ocupar-nos 
qualquer dia.
 A aproximação de eleições traz sempre à baila a 
questão dos círculos uninominais, isto é, um candidato 
não ligado a qualquer partido. As opiniões dividem-se, 
como sempre. Não é mau que haja diferentes opiniões 
desde que quem de direito não balance ao sabor das cor-
rentes, mas exerça a capacidade de decisão. Sim, porque 
governar é “estudar com dúvida e realizar com fé” (Sala-
zar!) e não protelar a solução dos problemas até que todos 
estejam de acordo. Assim nunca nada se mexerá.
 Venham as eleições e convençam-se os portugueses 
(franceses, espanhóis, …) e todos os outros que a demo-
cracia não é um dado adquirido de uma vez por todas. 
Precisa de amparo que lhe pode vir do seu voto.

S.A.

Ano eleitoral

AS 7 ÚLTIMAS PALAVRAS DE CRISTO NA CRUZ

 As meditações do Pe. 
Pablo Lima (sacerdote da Dio-
cese de Viana do Castelo), a 
música de Franz Joseph Haydn 
(um dos mais importantes com-
positores do período clássico), a 
interpretação do Quarteto Vera-
zin e a voz do ator e encenador 
Miguel Guilherme integram o 
livro-CD “As sete últimas pa-
lavras de Cristo na cruz”, da 
Paulus Editora, que foi apre-
sentado no passado dia 16 de 
março. 
 «Estas Sete Palavras são as Últimas. “The last but not the 
least”. As Últimas; mas, em ordem de importância, as primeiras. 
Porque no Calvário ficou tudo dito, porque quem quiser apren-
der o Evangelho basta que aprenda estas Palavras, a partir das 
quais todo o Novo Testamento foi escrito, porque um Homem 
quando está para morrer não diz banalidades, e mesmo o que pa-
rece banal torna-se eloquente por causa dessa hora derradeira», 
escreve o Pe. Pablo Lima, na apresentação.
 O Homem que pronuncia as últimas palavras, aponta o 
biblista, «é Cristo», porque «chamar-Lhe Jesus, quando está pen-
durado do madeiro, é quase uma piada de mau gosto. “Jesus” 
significa “Deus salva”! Mas como pode Deus salvar com as mãos 
e os pés pregados ao lenho? Dessa forma, desarmado, é que Je-
sus, o Cristo, salva. Não quando realizava milagres, não quando 
caminhava sobre as águas, não quando ouvia os “hossanas”. Mas 
quando já não pode mexer as mãos para tocar os olhos do cego, 
as chagas do leproso, a cabeça dos Apóstolos... é quando Cristo 
salva».
 «Estas Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz são duras 
como pedras, suaves como uma carícia, doces como o mel, amar-
gas como uma lágrima, breves como um suspiro, longas como o 
madeiro... E elas são as derradeiras Palavras da Liberdade. Não 
nos deixemos enganar pelas aparências: esse homem, o Filho de 
Deus, preso a uma cruz, é o Ser Humano e Divino mais livre de 
todos os tempos. Tão livre, tão livre que fez o poeta Moacyr Félix 
escrever aquele célebre diálogo de um filho com o seu pai: “‘Meu 
Pai, o que é a liberdade?’ - É um homem morto na cruz/ por ele 
próprio plantada,/ é a luz que sua morte expande/ pontuda como 
uma espada”», acentua o Professor da Faculdade de Teologia.
 Esta obra pode ser adquirida na Livraria do Instituto Ca-
tólico de Viana do Castelo, sendo um ótimo meio para aprofun-
dar a vivência do tempo quaresmal.

INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO EXPOSITIVO E DE ACO-
LHIMENTO DA SÉ DE VIANA DO CASTELO
 Na última sexta-feira, dia 01 de março, pelas 15h00, no 
âmbito do programa “Rota das Catedrais”, a Paróquia de Santa 
Maria Maior, na cidade de Viana do Castelo, e a Direção Regio-
nal de Cultura do Norte inauguraram o “Núcleo Expositivo e de 
Acolhimento da Sé de Viana do Castelo”. Presentes na cerimónia 
estiveram o Bispo da Diocese, D. Anacleto Oliveira, a Secretária 
de Estado da Cultura, Arquiteta Ângela Ferreira, o Presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria Costa, 
entre outros. 
 Esta intervenção envolveu a instalação de um núcleo de 
receção, espaço expositivo e sala de projeção de conteúdos multi-
média, para além das respetivas zonas de apoio, visando garantir 
o acolhimento qualificado dos visitantes, bem como permitir uma 
melhor interpretação de contextos histórico-culturais.
 Usando da palavra na cerimónia, o Pe. Armando Dias, 
Pároco de Santa Maria Maior, agradeceu o empenho da Direção 
Regional de Cultura do Norte, da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, da Diocese, bem como do Povo de Deus sem o qual tal 
projeto não teria sido possível.
 O Diretor Regional de Cultura do Norte, Dr. António 
Ponte, por sua vez, salientou a importância destes projetos “que 
procuram fazer das Catedrais espaços de culto, mas também de 
interpretação e vivência cultural”.

 A Secretária de Estado da Cultura, Arq. Ângela Ferreira, 
salientou os aspetos positivos da colaboração entre a Conferência 
Episcopal e o Ministério da Cultura, visando a reabilitação destes 
espaços, numa clara aposta num “caminho de preservação da me-
mória”. 
 Finalmente, D. Anacleto Oliveira, Bispo Diocesano, falando 
da íntima ligação entre “culto e cultura”, falou da Catedral como 
uma Igreja de portas abertas a todos.   
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 No dia 23 de fe-
vereiro realizou-se a pri-
meira atividade do Sou-
to em Movimento. Uma 
iniciativa das Guias de 
Santa Marta de Portu-
zelo, envolvendo a co-
munidade, através da 
sensibilização para os 
problemas ambientais. 
A atividade teve duas 
vertentes, uma de divulgação de informação sobre a reciclagem, a 
distribuição de panfletos informativos dos projetos dos SMSBVC e 
recolha de interessados em acolher um compostor, e outra de pin-
tura de vários compostores de resíduos orgânicos que serão depois 
distribuídos pela população da freguesia.
 O Souto em Movimento é uma atividade de parceria com 
as Associações da Freguesia, realizada pelo menos uma vez por 
mês e tendo como espaço o Souto de Santa Marta. Esta atividade 
procura dar outra dinâmica a este espaço público, recentemente 
requalificado, e servir de promoção das Associações parceiras.

SOUTO EM MOVIMENTO - AMBIENTESOMOS TRADIÇÃO

 A Comissão de Festas da Romaria de Santa Marta continua 
a desenvolver atividades mensais com vista a angariar fundos para 
as festas em honra da nossa padroeira. Nesse sentido, decorreu no 
dia 2 de março, no Salão das Festas do Centro Paroquial, um baile 
de Carnaval. A animação esteve a cargo do conjunto musical Pau 
& Lata e do DJ Priest. O espaço foi pequeno para tanta diversão 
e foram muitas as surpresas ao longo da noite. No dia seguinte, 
elementos da Comissão de Festas participaram no Corso Carnava-
lesco em Viana do Castelo.
 Dias depois, no dia 10 de março, ocorreu um almoço conví-
vio, também no salão das Festas do Centro Paroquial, que juntou 
quase uma centena de santamartenses que, durante umas horas, 
degustaram da tradicional feijoada e conviveram entre si. 
 No dia 29, sexta-feira, a Comissão de Festas desenvolveu o 
seu primeiro Torneio de Sueca, na antiga escola primária de Fonte 
Grossa, atraindo dezenas de aficionados desta modalidade. A Co-
missão de Festas agradece a adesão dos jogadores vindos de tantas 
freguesias vizinhas.
 A Comissão de Festas da Romaria de Santa Marta está a 
preparar a 5ª Romaria a Caminhar que se realizará no dia 27 de 
abril, sábado, pelas 16h00, com início e fim no Souto de Santa 
Marta. Esta caminhada integra a iniciativa “Souto em Movimento” 
da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo. Após a cami-
nhada, os inscritos podem degustar uma variedade de sopas con-
fecionadas por quem melhor o sabe fazer e diversas sobremesas. 
Apelamos à adesão dos defensores da vida saudável, dos curiosos 
pelo património da freguesia e dos amantes da gastronomia, à ins-
crição e participação neste evento. Se não puder caminhar poderá 
aparecer pelas 18h30 na antiga escola primária de Fonte Grossa 
para conviver e degustar as sopas e sobremesas. A caminhada, com 
a distância aproximada de 8 km, pelas ruas e caminhos de Santa 
Marta de Portuzelo constitui uma oportunidade para a Comissão 
de Festas homenagear personalidades que se destacam e/ou desta-
caram no Ciclismo ao longo dos tempos.

Inscreva-se aqui: 
https://goo.gl/U5ewCA

 A par destas iniciativas, a Comissão de Festas tem traba-
lhado incansavelmente na preparação da nossa Romaria, com re-
uniões, contratações, angariação de patrocínios, etc. Para elevar 
ainda mais o nível da nossa Romaria, contamos com a colaboração 
de todos os santamartenses a quem, antecipadamente, agradece-
mos 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/

 O fim de semana dos dias 2 e 3 de março foi de grande 
atividade em Santa Marta de Portuzelo. No dia 2 o Souto de Santa 
Marta recebeu cerca de 50 motos Harley Davidson do grupo MOG 
– Minho Owners Group, realizando uma pequena paragem para 
confraternização e prova de alguns produtos da terra. Foi opor-
tunidade para apreciar o chouriço da “Rosinha dos Chouriços”, 
acompanhado pelo vinho “Phulia” e a broa da “Padaria do Souto”. 
Depois de um registo no local, o grupo almoçou no Restaurante 
Camelo, apreciando a melhor gastronomia do alto minho. Esta 
iniciativa teve a colaboração de três elementos da Escola de Fol-
clore que ajudaram na representação do folclore da freguesia. À 
tarde, ainda no Souto de Santa Marta, realizou-se a atividade men-
sal do Souto em Movimento, da responsabilidade da Associação 
de Pais do Centro Escolar, que reuniu umas dezenas de crianças. 
Para terminar a noite, no salão 
do Centro Paroquial tivemos 
um baile de carnaval, organiza-
do pela Romaria de Santa Mar-
ta, tendo a animação a cargo do 
prestigiado grupo Pau & Lata e 
o DJ Priest.

SOUTO DE SANTA MARTA EM ALTA

Junta de FreguesiaRomaria

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA
 A Junta de Freguesia já terminou a 
construção/alargamento do passeio a nas-
cente, contíguo à Igreja Paroquial de San-
ta Marta de Portuzelo, realizado através de 
uma cedência feita no Adro da Igreja. A 
obra foi de real importância por melhorar 
significativamente a circulação dos peões 
e também a melhoria na visibilidade dos 
automobilistas. 
 A Junta de Freguesia tem programada a construção/prolon-
gamento do passeio a poente, dando continuidade a este passeio, 
pois neste momento fica interrompido em frente à casa Paroquial.
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FESTEJOS DE CANAVAL
 Durante as semanas que antecederam o Carnaval, as crian-
ças do pré-escolar dedicaram-se a preparar elementos decorativos 
alusivos à quadra. Iniciaram pela elaboração de rostos de palhaços, 
que depois de concluídos serviram para dependurar nos corredo-
res do Jardim de Infância. Depois disso, montaram um grande 
palhaço cujo corpo foi constituído pelo molde da mão de todas as 
crianças, que depois de recortados foram pintados com cores vi-
vas. Depois de tanta envolvência nos preparativos, eis que chega o 
grande dia. Na manhã do dia 1  de março, as crianças da Creche 
e Jardim de Infância foram chegando fantasiadas, não escondendo 
o encantamento por exibir as suas fantasias. Depois da sessão foto-
gráfica, os mais crescidos ausentaram-se para participar no desfile 
organizado pela Escola Pintor José de Brito. À tarde houve mais 
festa, pois não podia faltar o baile com música de sonoridade bra-
sileira.  

O DIA DA MULHER 
 No dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da 
Mulher.  A data foi reconhecida pelas Nações Unidas no ano de 
1975, como forma de dar visibilidade às conquistas e aos direitos 
das mulheres e simultâneamente alertar para as dificuldades e de-
safios com que ainda hoje as mulheres se deparam. As crianças do 
pré-escolar trabalharam o tema, refletindo no papel que as mulhe-
res que conhecem têm nas suas vidas e na vida da sociedade. Ana-
lisaram o papel das suas mães e avós, de maneira que fácilmente 
compreenderam que elas se desdobram entre a dedicação às suas 
famílias e as exigências do mercado de trabalho. As mulheres dos 
seus núcleos familiares foram a fonte de inspiração para os traba-
lhos artísticos que  ernamentente elaboraram para lhes oferecer. O 
Centro Social assinalou a data com uma homenagem às utentes do 
Centro de Dia, presenteando-as com uma flor, e às colaboradoras, 
com a oferta de um postal.

ENCONTROS NA PINTOR 
 Os encontros entre os alunos da Escola Pintor José de Brito 
e os utentes do Centro de Dia ocorrem há mais de uma década. O 
projeto iniciou-se com a deslocação dos alunos à nossa Instituição 
para promover o convívio entre pessoas de diferentes gerações e  
a partilha de experiências.  Nos últimos anos, o local de encon-
tro tem sido na escola, para possibilitar a saída ao exterior dos 
mais velhos e o contacto com o ambiente escolar da atualidade. 
Os encontros têm no mínimo uma regularidade trimestral, mas 
neste trimestre o grupo sénior já participou em duas atividades 
promovidas pela escola. Em feve-
reiro, uma utente foi convidada a 
relatar a sua experiência de na-
moro, perante um painel de ora-
dores e plateia de alunos atentos 
e interessados. Posteriormente 
regressaram para uma tarde de 
convívio intergeracional. Esse en-
contro iniciou com um concerto 
de concertinas seguindo-se uma 
dramatização de um excerto do 
livro “Amor de Perdição”, finali-
zando com um lanche partilhado.  

PRÉ-ESCOLAR NO TEATRO 
 As crianças do pré-escolar deslocaram-se ao Teatro Sá de 
Miranda para assistirem à encenação de “Os Ovos Misteriosos”. 
Este espetáculo concebido e dirigido para o público infantil foi ba-
seado no livro com o mesmo nome da autora Luísa Ducla Soares. 
A peça conta a história de uma galinha que construiu um ninho 
na floresta e pouco depois foi surpreendida pela presença de ovos 
de várias cores e tamanhos, que não eram seus. Mas ainda ficou 
mais espantanda quando assistiu ao nascimento de pássaros de 
tamanhos, cores e caraterísticas 
distintas. Mesmo sendo diferen-
tes, acolheu e acarinhou aquela 
ninhada com ternura e sentido 
de proteção. A encenação, à se-
melhança do livro, transmite 
uma forte lição de vida e ensina 
as crianças a respeitar a multi-
cultaralidade.

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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 Este ano letivo o nosso Agrupamento 
integra pela primeira vez o evento “Miúdos a 
Votos”. A Rede de Bibliotecas Escolares e a 
VISÃO Júnior voltam a organizar a eleição 
dos livros preferidos das crianças e jovens por-
tugueses. Às crianças e jovens será dada a pos-
sibilidade, através de uma eleição realizada em 
todas as escolas, de votarem no livro de que mais gostaram até 
hoje. “Miúdos a Votos” conta com o apoio da Comissão Nacional 
de Eleições, do Plano Nacional de Leitura 2027, da Pordata, da 
Rádio Miúdos e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.
  O processo será semelhante ao de umas eleições políticas, 
promovendo simultaneamente a leitura e a cidadania: haverá re-
censeamento, apresentação de candidaturas, campanha eleitoral, 
votação e escrutínio dos votos, sempre com a participação dos 
alunos. Durante a campanha eleitoral, estes defenderão junto dos 
colegas os seus livros preferidos – podendo fazê-lo em comícios, 
cartazes, programas de rádio e televisão, sessões de esclarecimen-
to, debates. Trata-se de um projeto interdisciplinar que conta com 
a parceria da Biblioteca Escolar e que envolve várias discipli-
nas, desde Cidadania e desenvolvimento, Português, Estudo do 
Meio, Matemática, Expressões e Literacias. Neste momento o nos-
so Agrupamento encontra-se em fase de Campanha Eleitoral. Os 
alunos da EB1 de Santa Marta de Portuzelo promovem “A Maior 
Flor do Mundo” de José Saramago. Os alunos do 7º ano orga-
nizaram-se por turmas e cada uma elegeu, internamente, o seu 
livro que agora defende em campanha. Os livros a votação são os 
seguintes: “Diário de um Banana 1” de Jeff Kinney (7ºA), “Missão 
Impossível” de Ana Maria Magalhães  e Isabel Alçada (7ºB), “His-
tória de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar” de Luís 
Sepúlveda (7ºC) e  “O Rapaz do Pijama às Riscas “ de John Boyne 
(7ºD). Várias iniciativas têm sido desenvolvidas pelos alunos como 
dramatizações, oficinas de escrita, marcadores de livros, pins, ban-
deiras e porta-chaves tendo por inspiração os livros selecionados.  
Será certamente um projeto de grande aprendizagem em termos 
cívicos e de competências de leitura. As eleições decorrerão no dia 
15 de março.

Ver em: https://biblioapjb.webnode.pt/
Biblioteca Escolar

“MIÚDOS A VOTOS”

DesportoEscolas

DESFILE DE CARNAVAL

 Realizou-se no dia 1 de 
março, mais um Corso Carna-
valesco do Agrupamento, este 
ano sob o tema “O imaginário 
na Pintorlândia”.
 O desfile decorreu en-
tre as 10h00 e as 11h30, com 
o seguinte itinerário: Saída da 
Rua Pintor José de Brito, junto 
ao Pavilhão Gimnodesportivo, 
seguindo pela Rua do Grupo 
Folclórico até ao restaurante 
Camelo e regressando à escola, 
pela estrada nacional 202.
 
Obrigada a todos os participan-
tes! 

DAR SANGUE É DAR VIDA

 No passado dia 15 de mar-
ço, realizou-se na escola sede uma 
recolha de sangue e registo para 
medula óssea, promovida pela As-
sociação Dadores de Sangue da 
Meadela.

CICLISMO 
4.º Duatlo de Viana (17/03)
A dupla Ana Queiroz e Carina Viana ven-
ceu a prova por estafetas, feminina, do 4.º 
Duatlo de Viana. Adivinha-se uma época 
auspiciosa para a Carina, que neste fim de 
semana corre a Taça de Portugal, no Algarve.

Juniores: Prémio Cidade de Fafe (02/03)
Primeira prova da época para os juniores da Tensai/Sambiental/
Santa Marta, que fizeram o 8.º lugar coletivo, com todos os ciclis-
tas a terminarem a prova. Classificação: 11.º Marco Marques; 
27.º Gonçalo Fonte; 47.º Roberto Cardoso; 51.º Diogo Silva; 56.º 
Diogo Costa e 57.º Tiago Moreira.

Juniores: 1.ª Taça de Portu-
gal – Castelo Branco (10/03)
Marco Marques fez 4.º lu-
gar, a 3 segundos do vencedor 
e com o mesmo tempo do 2.º 
e 3.º. Bem pode dizer-se que 
cheirou o pódio, numa prova 
em que todos os atletas da Tensai/Sambiental tornaram a concluir, 
com um honroso 7.º lugar por equipas. Classificação: 4.º Marco 
Marques; 20.º Gonçalo Fonte; 40.º Tiago Moreira; 52.º Rober-
to Cardoso; 62.º Diogo Silva e 64.º Diogo Costa. 

Cadetes: III Volta a Cantanhede (10/03)
Os cadetes tiveram uma prestação algo atribulada, na Volta a Can-
tanhede, mas melhores dias virão. Classificação: 31.º Luís San-
tos; 55.º Leonardo Mendes. Tiago Martins foi desqualificado. 
Em femininos, Carina Viana ficou em 2.º lugar.

FUTEBOL 
1.ª Divisão A F Viana do Castelo. O Vianense, ao perder por 1-0, 
em Lanheses, deixou fugir o Cerveira, comprometendo seriamente 
a subida ao Campeonato Nacional e a própria participação na Taça 
de Portugal, pois o Atlético dos Arcos constitui uma ‘ameaça’, que 
poderá ser afastada já no próximo domingo, na sua visita a Viana. 
O Cardielense continua a lutar pela primeira metade da tabela. 
Classificação, após 25.ª jornada: 1.º Cerveira, 56; 2-º VIANEN-
SE, 53; 3.º At. Arcos, 51; 4.º Valenciano, 48; 5.º P. Barca, 40; 6.º 
Lanheses, 32; 7.º Correlhã, 29; 8.º Monção e Neves, 28; 10.º CAR-
DIELENSE, 27; 11.º V. Piães e GD Moreira, 25; 13.º Courense, 24; 
14.º Campos, 19; 15.º Arcozelo, 16; 16.º Chafé, 11.

2.ª Divisão A F Viana do Castelo. O Perre trocou de posição com 
o Barroselas e mantém-se a meio da tabela. Classificação, após 26.ª 
jornada: 1.º Ancorense, 68; 2.º Ancora Praia, 63; 3.º Castelense, 58; 
4.º Fachense, 48; 5.º Távora, 43; 6.º Bertiandos e Melgacense, 41; 
8.º Barroselas, 38; 9.º PERRE, 37; 10.º Vila Fria e Torreenses, 33; 
12.º Anais, 31; 13.º Raianos, 30; 14.º Lanhelas, 29; 15.º Adecas, 24; 
16.º Deucriste, 22; 17.º Darquense, 12 e 18.º Longos Vales, 6.

Veteranos do Alto Minho. A Associação vem competindo com 
o espírito próprio deste torneio: sadia prática desportiva, com va-
lorização das vertentes do convívio e do encontro. Classificação, 
após 18.ª jornada: 1.º Vianense, 54; 2.º Lanheses, 41; 3.º Neves, 38; 
4.º Cerveira, 35; 5.º Fragoso, 34; 6.º Correlhã e Deocriste, 33; 8.º 
CARDIELOS, 31; 9.º Chafé e Campo, 25; 11.º Alvarães, 23; 12.º 
P. Barca, 22; 13.º Darquense, 20; 14.º SANTA MARTA/CASTE-
LENSE e Âncora Praia, 15 e 16.º Arcozelo, 14.

ATLETISMO
Distrital Salto em Altura: Caminha (10/03)
Marta Lisboeta, a competir pelo Olímpico Vianense, venceu a 
final do distrital de salto em altura em sala, para iniciados, dis-
putada no dia 10, no Pavilhão Municipal de Caminha. Congratu-
lamo-nos com mais este êxito da Marta, numa prova integrada na 
“Campanha Viva o Atletismo”, da Federação Portuguesa. 

por Noé Rocha
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Amigos do Betânia

Na casa do Pai... 

50,00€ - António Pereira Martins; 40,00€ - Amadeu Amorim; 
30,00€ - Joaquim da Silva; 25,00€ - Albino Gonçalves Antunes, 
José António da Silva Fernandes; 20,00€ - Maria do Carmo Borlido 
F. Barros, José Tomás da Costa Rodrigues, Juvenália Neto Fernandes, 
Marta da Costa Oliveira, Manuel Vieito Antunes, Domingos Afonso 
Coelho, Teresa Fernandes Araújo, Abel Neto Fernandes, José Ma-
nuel Carvalho Correia, Francisco Manuel Alvelos Loureiro; 15,00€ 
- Domingos Araújo Vieito Fernandes, Maria do Carmo Silva Fernan-
des, Manuel Rodrigues Lima, Domingos Araújo Oliveira, José Car-
los Ventura Enes, Maria Madalena Rocha Ribeiro, Manuel Barbosa 
Severino, Fernando Martins Meixedo Pereira, Agostinho Hermeto 
Torres Martins; 12,50€ - Francisco Gonçalves Lopes, Manuel Araújo 
Brandão, José Luís Oliveira Sousa; 12,00€ - Manuel Luís Gonçalves 
Borlido; 10,00€ - Maria Helena Gonçalves Costa Silva, Laura de 
Jesus Cruz Serra Cerqueira, Maria do Carmo G. Amorim, Manuel 
Fernandes Soares, Adriano Fernandes Araújo, Carlos Parente Ribeiro 
Rocha, Marta Borlido, Prazeres de Fátima Fernandes Ferreira, Ma-
nuel Rodrigues Malheiro, Gaspar Parente Meixedo, João Carlos Ra-
mos de Sá, Maria da Rocha Freitas, Paulo António Rocha Coelho, Al-
bano Ribeiro Brito Parente, Elsa Maria Fernandes P. Louro, João da 
Cunha Malheiro, Ernestina Mimoso Lima Martins, António Araújo 
Frutuoso Pereira, Manuel Negrão Antunes, Manuel da Silva Araújo, 
José Borlido Soares, Manuel Alves Fernandes, José Esteves Borlido, 
Idalino Gonçalves Passos Pita, António Pereira Amorim Soares, Ma-
nuel Joaquim Rodrigues Pereira, Emília da Conceição Gomes Mar-
tins, Vitor Manuel Parente Morais, Maria das Dores Gonçalves, An-
tónio Gonçalves Lourenço, Maria de Fátima Sá Vasconcelos, António 
Araújo Brandão; 8,00€ - José da Cunha Pereira; 5,00€ - Rosalina 
Lajoso Alves Franco, Manuel Agostinho Coelho Antunes, João Perei-
ra Vieira, Ana Maria de Freitas Cerqueira; (continua no próximo número)

23 de fevereiro – Duarte Parente Rodrigues, filho de José Car-
los Barbosa Rodrigues e de Andreia Susana de Matos Parente 
Rodrigues, residentes na rua das Petigueiras, em Santa Marta de 
Portuzelo.

CAMPEÕES DA EUROPA

As nossas contas 
Sagrada Família da Romé nº 1: 18,80€
Sagrada Família da Romé nº 3: 14,10€
Sagrada Família de Talharezes nº 5: 28,76€
Sagrada Família de Portuzelo nº 1: 25,00€
Sagrada Família de Portuzelo nº 4:14,10€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 1: 32,58
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 3: 19,78€
Sagrada Família de Santa Martinha nº 1: 13,39€
Sagrada Família de Santa Martinha nº 2: 15,67€
Sagrada Família de Fonte Grossa e Santa Martinha: 13,00

23 de março – Isaura da Silva Rodrigues Mo-
rado, de 88 anos de idade, solteira, residente na 
rua do Cantoneiro, em Santa Marta de Portuzelo.

2 de março – António Durães Marques e Luísa Maria Fernan-
des Lindo
9 de março – António de Freitas Barreto e Maria Helena Ri-
beiro Dantas
19 de março – José Pereira Campos e Maria Carolina Sá Dias
22 de março – Manuel Vieira Afonso Coelho e Maria da Con-
ceição de Carvalho Barreiras

21 de março – Maria das Dores Vieira Reguen-
go, de 97 anos de idade, viúva, residente na rua 
Dr. Ramos, em Santa Marta de Portuzelo.

Batizados 

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

 Os padres por-
tugueses sagraram-se, 
pela 4.ª vez consecutiva, 
campeões europeus de 
Futsal, ao baterem na 
final, realizada em Gora 
– Montenegro, a equipa 
da Bósnia-Herzegovina, 
por 3-0, com os golos to-
dos marcados por André 
Meireles. De Viana do Castelo integram os campeões: Custódio 
Cerqueira Branco, Jorge Agostinho Silva, Joel Gomes de Brito e 
José António Cunha.

5 de março – Carlos Alberto de Barros Aguiar e Isabel do Car-
mo de Campos Loureiro
26 de março  – António Carvalho Viana e Sandra Sofia da 
Cruz Ferreira

Bodas de Prata Matrimoniais (1994-2019)

AJUDA ÀS VÍTIMAS DAS CHEIAS E DO CICLONE IDAI 
NAS DIOCESES MOÇAMBICANAS DA BEIRA, CHI-
MOIO, TETE, QUELIMANE, LICHINGA

 O ciclone IDAI atingiu a Beira, quarta maior cidade de 
Moçambique, na quinta-feira à noite, dia 14 de março. A arqui-
diocese católica local informa que “habitações, escolas, hospitais e 
Igrejas ficaram sem telhado e nalguns casos, as paredes desmoro-
naram, inúmeras árvores tombaram sobre edifícios, estradas e veí-
culos, dificultando a transitabilidade; a rede elétrica e telefónica 
ficou danificada e até ao momento não foi restabelecida”.
 “Não há fornecimento de água potável, e começa a escassear 
a comida, uma vez que boa parte dos alimentos ficaram deterio-
rados pela chuva que continua a cair ou por falta de energia para 
a sua conservação. Temos informações de que alguns rios estão a 
transbordar, como é o caso do rio Búzi e Púngué, estando neste 
momento a Vila do Búzi submersa. Igualmente a cidade da Bei-
ra está isolada, uma vez que a única via de acesso terrestre ficou 
cortada pela queda de uma ponte”, pode ler-se, numa publicação 
partilhada na rede social Facebook.
 A Arquidiocese da Beira, através das paróquias e da Cáritas, 
está a “ativar um plano de emergência para fazer face às necessi-
dades mais urgentes”. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, 
admite que o ciclone possa ter provocado mais de mil mortes em 
Moçambique, estando confirmados atualmente cerca de 300 fale-
cimentos. Maláui e Zimbabué foram outros países afetados pela 
passagem do ciclone.
 Pode contribuir para estas comunidades através do fundo 
“Cáritas ajuda Moçambique”, encontrando os dados necessários no 
site www.caritas.pt.
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RETIRO EM FÁTIMA  
 Entre os dias 20 e 20 de março, um grupo de leigos da 
nossa comunidade teve a oportunidade de participar num retiro 
espiritual, promovido pelo Movimento da Mensagem de Fátima da 
nossa diocese. Este encontro de quatro dias, reúne pessoas que se 
sentem fragilizadas na sua saúde, e que procuram o seu conforto 
na fé. Ao longo do retiro, preenchido com momentos de reflexão, 
oração e convívio, os doentes vão-se sentindo revigorados para 
melhor enfrentarem a sua debilidade física. Da nossa paróquia 
estiveram presentes 8 paroquianos, sendo que uma jovem foi como 
voluntária. Certamente que no futuro esta experiência poderá ser 
vivida por mais santamartenses que queiram procurar na fé o seu 
melhor remédio.

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:

Publicidade:

SEMANA SANTA E PÁSCOA
Santa Marta de Portuzelo – 2019

Programação 

Domingo de Ramos (dia 14 de abril):
 • 8hs30 – 1ª missa dominical;
 • 10hs30 - Benção dos Ramos e 2ª missa dominical;  
 • 16hs – Procissão de Passos e do Encontro 
 (início na capela do Senhor dos Passos e encerramento na igreja  
 paroquial); 
 • 17hs30 – Reunião geral dos elementos do Compasso Pascal.

Quinta- Feira Santa (dia 18 de abril):
 • 10hs – Missa da Bênção dos Santos Óleos
 (Sé de Viana do Castelo);
 • 21hs – Missa da Ceia do Senhor e cerimónia do Lava-Pés
 (igreja Paroquial de Santa Marta).

Sexta-Feira Santa – JEJUM E ABSTINÊNCIA (dia 19 de abril): 
 • 15hs – Celebração da Paixão do Senhor;
 • 21hs - Via-Sacra, com início na igreja paroquial e encerramen-
to na capela do Senhor dos Passos.
 
Sábado Santo (dia 20 de abril):
 • 21hs - Vigília Pascal: bênção do Lume Novo, proclamação do 
Precónio Pascal, bênção da Água Batismal, renovação das Promessas de 
Batismo e celebração da Eucaristia Pascal.

Domingo de Páscoa 
 (dia 21 de abril)

 • 7hs30 – 1ª Missa do Domingo de Páscoa; 
 • 8hs30 - Saída dos  três Grupos do Compasso para a Visita 
 Pascal; 
 • 11hs - 2ª Missa de Domingo de Páscoa, na igreja paroquial; 
 • 16hs – Reinício da Visita Pascal;
 • 19hs30 - Encerramento da Visita Pascal e celebração da 
 3ª Missa do Domingo de Páscoa. 

Segunda – Feira de Páscoa
(dia 2 de abril)

 • 8hs30 - Saída dos grupos de Compasso para a Visita Pascal; 
 • 16hs – Reinício da Visita Pascal;
 • 19hs30 - Encerramento da Visita Pascal e celebração da Mis-
sa de Ação de Graças.

CATEQUESE  
 Ao longo do tempo da quaresma, a catequese da nossa paró-
quia tem vindo a seguir com dedicação e entrega o roteiro proposto 
pela diocese para melhor viver este tempo. A nossa igreja, domin-
go após domingo, vai recebendo novos passos, que não são apenas 
simbólicos, mas que expressam o caminho de conversão das nossas 
crianças e adolescentes. Os nossos catequizandos a cada domingo 
criam uma corrente de oração com as mensagens que deixam jun-
to à Cruz da nossa igreja. No dia 30 de março, celebrou-se a festa 
do perdão, onde todos puderam encontrar a misericórdia de Deus 
e celebrá-la com um convívio. Nesse mesmo dia, um grupo foi 
visitar um membro doente da nossa comunidade. São gestos que 
revelam passos firmes e que têm de encontrar a sua continuidade 
não só na quaresma, mas em toda a vida cristã. 
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