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Nota de abertura

Betânia do Lima

DIA 1 
- S. Justino

DIA 2 
- VII Domingo da Páscoa  

- Ascensão do Senhor
Festa em honra a Sta. Tecla em 

Samonde 
- Missa e procissão - 15h30

DIA 3 
- S.  Carlos Lwanga e Compa-

nheiros
DIA 5 

- S. Bonifácio
DIA 6 

- Visita aos doentes e pessoas 
idosas de Samonde

DIAS 7 e 14 
- Visita aos doentes e pessoas 

idosas
DIA 8 

- Festa do Compromisso (9º ano) 
e do Envio (10º ano)

DIA 9 
- Domingo de Pentecostes

Festa em honra a Sto. António 
na Romé 

- Missa e procissão - 16h00
DIA 10 

- Bem aventurada Virgem Maria
DIA 11 

- S. Barnabé
DIA 13 

- Sto. António de Lisboa 
- Missa Capela Sto. António - 

20h00
DIA 16 

- XI Domingo do Tempo Comum
DIA 20 

- SS. Corpo e Sangue de Cristo 
- PRIMEIRA COMUNHÃO (3º 

ano)
DIA 21

- S. Luís Gonzaga
DIA 23 

- XII Domingo do Tempo 
Comum
DIA 24 

- Nascimento de S. João Batista 
DIAS 28 e 29 

- Sagrado Lausperene 
DIA 29 

- S. Pedro e S. Paulo 
FESTA DA FÉ (6º ano)

DIA 30 
- XIII Domingo do Tempo 

Comum
PEREGRINAÇÃO AO 

SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS

ENCERRAMENTO DO ANO 
CATEQUÉTICO

Junho 2019

 Foi no passado dia 12 de agosto, que, pela primeira vez, tive oportunidade de trilhar os mesmos 
passos dados pelo grandioso andor dedicado à “nossa santa”, Santa Marta de Portuzelo. Confesso que 
então, apesar de já saber que iria ser o vosso pároco, ainda não sentia intimidade suficiente para tratar 
Santa Marta de “nossa”. Confesso ainda que, nessa ocasião, achei “estranho” como é que uma fregue-
sia, que não é sede de concelho, conseguia oferecer tão grandiosa Romaria, tão profunda tradição. Pois 
bem, após quase um ano a servir a nossa comunidade, agora sim, digo com alma e coração: Vamos ce-
lebrar a Romaria da NOSSA Santa Marta, Somos tradição!
 Olhando para trás, no início do meu percurso pastoral em Santa Marta, talvez não tivesse ousa-
dia de o dizer, porque era ainda um jovem padre “que veio pelo rio Lima abaixo”, e ainda não conhecia 
a tradição santamartense, a chieira deste povo. E agora, apesar de estar convosco há pouco tempo, e 
continuar a ser um jovem padre, aventuro-me a afirmar que sou também santamartense, porque vivo 
todos os dias convosco, vivo a nossa tradição e pertenço à mesma história. E quanta honra isso me 
traz! Contudo, traz-me também, e principalmente, uma enorme responsabilidade. Responsabilidade 
de quem quer continuar a dignificar cada vez mais a nossa Romaria e de quem quer dar continuidade 
à tradição de venerar tão dignamente a nossa Padroeira. Mas o que mais me alegra como Pároco e 
Presidente da Comissão destas Festas, é o facto de, no meio de tantas responsabilidades, não sentir a 
necessidade de ter que relembrar que o mais importante da nossa Romaria, é a sua dimensão cristã. 
 Em plena vivência do Ano Pastoral em que afirmamos “Somos Igreja que Evangeliza”, certa-
mente que também evangelizaremos através da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa expressão de 
fé e da nossa devoção. “Somos Igreja que Evangeliza” e “Somos Tradição” têm em comum o SOMOS, 
e sem dúvida que este é o sentimento que unifica e torna possível podermos viver a nossa Romaria 
de forma tão genuína. Primeiramente, porque SOMOS filhos de Deus, e esta amiga íntima de Jesus, 
Santa Marta, pode ajudar-nos a viver melhor essa filiação. Depois, porque SOMOS comunidade, e nes-
te sentido comunitário temos sede de continuamente viver a nossa identidade cristã e a nossa tradição 
local. E por fim, SOMOS santamartenses, atributo que, muito mais do que indicar uma pertença à 
terra, indica uma identidade. 
 É nesta soma de “SOMOS” que, por fim, podemos afirmar que “Somos Tradição”! E quão pri-
vilegiado me sinto de fazer parte, a partir de agora, desta Romaria que iniciou o seu programa com a 
apresentação do Cartaz. Continuemos a dar sempre do que somos, porque só assim continuaremos a 
honrar a nossa Padroeira com a generosidade e esplendor que ela merece.

Pe. Christopher Sousa

SOMOS...
Calendário

 Bispo Diocesano presidiu, à Eucaristia que assinalou a abertura da 
Semana de Oração pelas Vocações na Diocese, durante a qual o seminarista 
João Basto foi instituído Acólito.

Somos Igreja que evangeliza
 Partindo destas palavras e do excerto de um testemunho dado 
pelo novo Acólito ao «Notícias de Viana» e à «CHAMA» (Boletim 
da Pastoral Vocacional Diocesana), o Bispo Diocesano pediu ao jo-
vem Acólito que siga sempre Jesus ao longo de toda a sua vida.
	 No	final	da	celebração,	D.	Anacleto	recordou	ainda	todas	as	
mães,	no	dia	que	lhes	é	especialmente	dedicado,	especificando	que	
«as mães vivem o amor de um modo especialmente genuíno».
	 A	Eucaristia	contou	com	a	presença	de	muitos	fiéis	leigos,	
bem como de vários sacerdotes e diáconos, muitos dos quais vindos 
da Arquidiocese de Braga. 
 Entretanto, no sábado e no domingo, dias 27 e 28 de abril, 
os seminaristas da 
Diocese, acompa-
nhados dos forma-
dores e de consagra-
dos(as), visitaram 
algumas comuni-
dades paroquiais 
do Arciprestado de 
Monção,	 dando	 o	
seu testemunho nas 
sessões de catequese 
e nas Eucaristias. O 
mesmo sucedeu no 
fim	 de	 semana	 se-
guinte.

 No passado, dia 05 de maio, o seminarista João Basto, 
da	 Paróquia	 de	 Carreço,	 Arciprestado	 de	 Viana	 do	 Castelo,	 a	
frequentar o 5.º ano de Teologia, foi instituído no Ministério de 
Acólito.	A	celebração,	presidida	pelo	Bispo	Diocesano,	teve	lugar	
às	15h30,	na	Sé,	e	marcou	o	início	da	Semana	de	Oração	pelas	
Vocações	na	Diocese.
	 Na	sua	homilia,	o	Bispo	Diocesano	começou	por	referir-se	
à última palavra do excerto do Evangelho de João escutado na 
celebração:	«Segue-Me»	ou,	numa	tradução	literal,	«Acolita-Me».	
E explicitou: «O Acólito é, acima de tudo, aquele que segue Je-
sus». 
 D. Anacleto explicou, de seguida, partindo da Liturgia da 
Palavra	escutada	na	celebração,	que	«para	seguir	Jesus	é	preciso,	
acima de tudo, um amor igual ao dos discípulos que, mesmo no 
seio	das	perseguições,	se	alegram,	como	descrevem	os	Atos	dos	
Apóstolos; um amor igual àquele de que fala o Livro do Apoca-
lipse	quando	apresenta	toda	a	criação	unida	no	louvor	ao	Senhor;	
um amor igual ao de Pedro (apresentado no Evangelho) e que 
pode	 ser	percebido	a	partir	do	diálogo	provocador	e	desafiante	
entre Pedro e Jesus».

«O AMOR É ESSENCIAL NO SEGUIMENTO DE JESUS», 
AFIRMOU D. ANACLETO
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Uma vez por Mês...

 Registe-se para memória futura e, por que não, tam-
bém para vergonha nacional: - as recentes eleições europeias. 
O conjunto dos eurodeputados europeus de Portugal, em ri-
gor, representa apenas 30% dos seus concidadãos; os restantes 
70% estiveram-se nas tintas. Terá sido a maior abstenção de 
toda a nossa história europeia e foi sem dúvida a maior abs-
tenção dos ainda 28 países da União Europeia. Nem o apelo 
do Presidente da República - o apelo e o exemplo! – incenti-
vou os portugueses ao bem pequeno esforço de votar. Vergo-
nha nacional, repita-se.
 Tudo começou sobre os escombros da guerra 39/45. 
Primeiro foi a comunidade do carvão e do aço, acompanhada 
de perto pela Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo). Po-
líticos clarividentes e corajosos (destaquem-se Robert Schu-
mann, Adenauer e De Gasperi) depressa perceberam que era 
preciso ir mais longe. E surgiu a Comunidade Económica 
Europeia. Destaque-se Jacques Delors e o discutido tratado 
de Maastricht. Assim se chegou à União Europeia e se esteve 
a um passo da federação. Há razões para tudo, sobressaindo a 
barreira das soberanias nacionais. A bicicleta europeia ia pa-
rando com risco de cair, como todas as bicicletas que param. 
Em negociação permanente e algumas cedências, a bicicleta 
equilibrou-se e, ainda que às curvas, foi rolando. Até hoje. 
Que Deus a conserve e aos homens dê juízo e menos ambição. 
 É à União Europeia (e à NATO) que se devem quase 
oitenta anos de paz na Europa! Coisa nunca vista! É tam-
bém graças à União que os portugueses galgam fronteiras 
sem mudar de camisa, sem miradas ao passaporte a verificar 
se a careta diz com a fronha. Podia ser melhor? Podia, não 
fossem os egoísmos nacionalistas e a ânsia de mandar. Com 
todas as deficiências que se possam apontar é graças à União 
Europeia que os portugueses – até os 70% de abstencionistas! 
– vivem como nunca viveram.
 A desintegração da União Europeia reduziria a Euro-
pa a mera designação geográfica de uma península do grande 
continente euroasiático, entre dois monstros: - China e Esta-
dos Unidos.

S.A.

Continente – Península

BISPO DE VIANA APELA À MOBILIZAÇÃO DE TODOS 
NA PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE

 Cerca de 500 jovens das Dioceses de Viana do Castelo, 
Braga,	Porto	e	Aveiro	participaram,	no	fim	de	semana,	do	18	e	
19	de	maio,	no	«Campus	da	Evangelização:	um	Fórum	Interge-
racional	de	 formação,	de	 reflexão,	de	oração,	de	 convívio	 e	de	
evangelização»,	que	decorreu	no	Centro	Pastoral	Paulo	VI,	em	
Darque, na capital do Alto Minho.
 O evento arrancou com 
o hino do Campus da autoria do 
grupo de jovens “Caminha com 
Cristo”, do concelho de Caminha.
 “É muito bom trazer o nos-
so hino até ao Campus e é um pra-
zer enorme, até porque estamos a 
contribuir para a sua dinamiza-
ção	e	animação,	fazendo	com	que	
cresça	todos	os	anos”,	referiu	Rute	
Pinto, um dos elementos dos “Caminha com Cristo”.
O primeiro dia foi dedicado aos jovens, catequistas, escuteiros, 
animadores,	 grupos	 da	 pastoral	 juvenil	 e	 alunos	 de	 Educação	
Moral e Religiosa Católica (EMRC).
 “EMRC tem 20 mil alunos, no ensino público, são núme-
ros já contabilizados e, por isso, eles integram o Campus porque 
fazem	parte	da	Vigararia	da	Fé”,	começou	por	explicar	Lígia	Pe-
reira.
	 O	sábado	ficou	marcado	com	o	
testemunho e o concerto da banda de 
rock italiana “The Sun” composta por 
Francesco Lorenzi, Riccardo Rossi, 
Matthe Reghelin, Gianluca Menego-
zzo e Andrea Cerato.
 Já no domingo, realizaram-se 
workshops,	 um	momento	 de	 oração	
e uma caminhada até à Sé Catedral 
de Viana do Castelo que culminou na 
Eucaristia presidida pelo Bispo Anacleto Oliveira.
 Na homília, o Bispo de Viana deixou um convite aos jo-
vens para o “maior acontecimento da história da Igreja”.
 “Faltam três anos, dois meses e alguns dias para a próxima 
Jornada	Mundial	da	Juventude	e	além	da	preparação	logística,	há	
uma	preparação	espiritual	da	qual	nenhum	cristão,	jovem	ou	me-
nos jovem, se deve sentir dispensado”, disse D. Anacleto durante 
a	celebração.
	 O	Bispo	de	Viana	realçou	ainda	que	“é	bonito	ver	pessoas	
de todas as idades a entender-se e a colaborar como cada um é, 
com as suas diversidades, mas que conseguem criar uma unidade 
e é aí que temos a Igreja”.
	 O	Campus	da	Evangelização	teve	uma	organização	do	Se-
cretariado da Pastoral Juvenil, do Secretariado de Catequese e do 
Secretariado de EMRC de Viana do Castelo.
 “É uma experiência rica de Igreja e única em Viana do 
Castelo,	 onde	 reforçamos	 a	 comunhão	 intergeracional,	 porque	
gostamos	de	estar	juntos,	crianças,	jovens,	pais	e	famílias	e	acho	
que isso é importante 
na	 Igreja”,	 afirmou	 o	
diretor do Secretaria-
do de Catequese, Pe. 
Vasco	Gonçalves.
 Em 2016, a Dio-
cese de Viana do Cas-
telo realizou o «Cam-
pus Misericordiae»; 
em 2017, o «Campus 
Laetitiae»; em 2018, 
o «Campus da Grati-
dão».

Micaela Barbosa

BISPO DE VIANA PEDE AOS FINALISTAS QUE NÃO 
“PERCAM O ENCANTO” DIANTE DO FUTURO

 D. Anacleto Oliveira, Bis-
po Diocesano de Viana do Cas-
telo, presidiu, no domingo de 
19 de Maio, na escadaria em 
frente à igreja de Nossa Senho-
ra da Agonia, na cidade de Via-
na, à Missa dos Finalistas dos 
diferentes cursos das várias Es-
colas do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo.

 Na sua homilia, D. Anacleto, partindo da conhecida “Balada 
da Despedida” e, em concreto, do verso “Coimbra tem mais encan-
to na hora da despedida”, convidou todos os presentes a cantá-lo, 
substituindo “Coimbra” por “Viana”. De seguida, referiu: “Chegou a 
hora	da	despedida	para	os	alunos	finalistas,	momento	de	sorrisos	e	
de	lágrimas,	momento	em	que	os	sentimentos	e	emoções	vêm	ao	de	
cima, momento com um encanto único”. 
	 D.	Anacleto	aludiu,	de	seguida,	ao	futuro	dos	finalistas,	pe-
dindo-lhes que “não percam o encanto”, ainda que tivesse reconhe-
cido que a vida lhes trará momentos belos, mas também momentos 
mais difíceis.          Pe. Renato Oliveira

 D. Anacleto presidiu à Eucaristia de encerramento do “Campus da 
Evangelização”, pelo qual passaram cerca de 500 jovens. 
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 No dia 12 de maio, 
decorreu na antiga esco-
la de Fonte Grossa o 5º 
Concurso de Produtos 
da Terra de Santa Marta 
de Portuzelo. Estiveram a 
concurso 9 vinhos bran-
cos, 9 vinhos tintos, 12 
chouriços, 8 presuntos 
e 3 broas. Um total de 41 
produtos, apresentados por 
20 produtores. 
Os resultados foram: 1ª broa – Paulo Amorim; 2ª broa – Manuel 
Negrão Antunes; 3ª broa – Cecília Mesquita; 1º presunto – Rosa 
Oliveira; 2º presunto – António Louro; 3º presunto – Paulo Amo-
rim;	1º	chouriço	–	Marta	Paredes	Silva;	2º	chouriço	–	Rosa	Olivei-
ra;	3º	chouriço	–	António	Louro;	1º	vinho	branco	–	Rogério	Costa;	
2º vinho branco – Pedro Gama A; 3º vinho branco – Pedro Gama 
C; 1º vinho tinto – António Louro; 2º vinho tinto – João Alberto 
Araújo; 3º vinho tinto – Rogério Costa. O júri foi constituído por 
onze personalidades de renome, representando as várias áreas e 
produtos a concurso, dando credibilidade aos resultados obtidos. 
O júri foi unânime a considerar que os produtos, de uma forma 
em geral, têm mais qualidade, comparativamente aos anos anterio-
res. Paralelamente decorreu um 
workshop de arroz doce, orienta-
do pela D. Ana Maria, para pro-
mover tão boa iguaria, com muita 
tradição	na	freguesia.	No	final	os	
participantes levaram uma traves-
sa	de	arroz	doce	para	o	almoço.

5º CONCURSO DE PRODUTOS DA TERRA E WORKSHOP 
DE ARROZ DOCE

SOMOS TRADIÇÃO

Junta de FreguesiaRomaria
ASSEMBLEIA APROVA CONTAS DE 2018
 O Executivo, no passado dia 26 de abril, apresentou à As-
sembleia de Freguesia as contas de 2018. O Presidente, Paulo 
Maciel, referiu que os resultados foram muito positivos, tendo 
em	conta	a	taxa	de	72,35%	de	execução	da	despesa,	sendo	o	valor	
mais	alto	dos	últimos	anos.	Este	valor	reflete	a	capacidade	de	or-
ganização	e	de	rigor	deste	Executivo,	ponderando	bem	os	valores	
executados. A receita tem vindo a aumentar desde 2016, bem como 
o	investimento.	Na	parte	da	despesa	há	uma	diminuição	de	cerca	
de	4%,	refletindo	esta	poupança	em	
investimento direto. No sentido de 
fazer um trabalho rigoroso o exe-
cutivo tem vindo a ser mais crite-
rioso nos investimentos, prevendo, 
mesmo assim, para o próximo ano 
a	melhoria	das	taxas	de	execução.	O	
documento foi aprovado com cinco 
votos a favor dos membros do PSD.

SECRETARIA FUNCIONOU NO NÚCLEO MUSEOLÓGICO

 No dia 20 de maio o 
Núcleo Museológico do Linho 
abriu portas para celebrar o dia 
internacional dos museus, que 
se celebra no dia 18 de maio. 
Assim o Executivo transferiu os 
serviços	administrativos	da	Jun-
ta de Freguesia para o Núcleo, 
levando	a	população	a	visitar	o	
espaço	que	foi	inaugurado	em	setembro	de	2017.	O	Núcleo	Mu-
seológico do Linho de Santa Marta de Portuzelo foi inaugurado 
no dia 15 de setembro do ano de 2017 e um dos seus objetivos é 
continuar	a	semear	linho,	passando	para	as	gerações	vindouras	os	
conhecimentos dos mais idosos. A sementeira de 2019 foi realizada 
no dia 4 de maio.

 No passado dia 25 de maio, no 
adro da igreja paroquial, foi apresen-
tado o Cartaz da Romaria em louvor 
da nossa Padroeira, Santa Marta.
	 Além	 da	 comunicação	 social,	
também vários representantes do po-
der	 local	 marcaram	 presença.	 Parti-
ciparam ainda, neste evento, os pre-
sidentes e maestros das bandas de 
Música contratadas para os dias 9, 10 
e 11 de agosto, bem como inúmeros 
santamartenses que não quiseram per-
der esta oportunidade.
 A Romaria de Santa Marta deu, 
assim, o primeiro passo com a Apre-
sentação	do	Cartaz	 e	do	Programa	para	a	 festividade	deste	ano.	
Foi	uma	noite	agradável	e	bem	divertida	com	a	apresentação	da	
peça	“São	vidas	e	vidinhas”.	Foi	um	trabalho	árduo	por	parte	do	
argumentista	da	peça,	dos	 artistas,	 encenador	e	das	pessoas	que	
colaboraram na montagem do espetáculo. A todos, um bem-haja 
por nos proporcionarem uma fantástica noite!
 O evento, que terminou já perto da meia-noite, teve como 
ponto alto o descerramento do “Cartaz da Romaria 2019” com a 
presença	dos	figurantes,	os	santamartenses	Inês	Pinho	e	Alexan-
dre Moura. Uma vez que o tema deste ano é a música, o Cartaz de 
2019 pretende ser um tributo às grandes cantadeiras e tocadores 
de concertina desta freguesia que espalharam a música tradicional 
de Santa Marta de Portuzelo pelo mundo. Como pano de fundo, 
dois dos monumentos mais emblemáticos da freguesia, o Cruzeiro 
e	a	Igreja	paroquial.	A	fotografia	esteve	a	cargo	de	Pedro	Mota,	
fotógrafo que tem vindo a eternizar a beleza da nossa romaria. O 
grafismo	do	cartaz	e	do	programa	ficou	a	cargo	dos	jovens	conter-
râneos	Ana	Cristina	Enes,	Rita	Gonçalves	e	Rui	Moreira.	A	Co-
missão	de	Festas	agradece	todo	o	trabalho,	empenho	e	dedicação	
manifestados ao longo dos últimos meses.
	 No	final	da	festa,	o	vice-presidente	da	Comissão	de	Festas	
salientou a importância de ajudar direta ou indiretamente todas 
as empresas e entidades que estão no programa da Romaria deste 
ano,	pois	todas	fizeram	um	esforço	financeiro	procurando	ajudar	
a nossa Romaria, que é de todos e para todos, ao patrociná-la. 
Salientou também que em breve irão dar início os peditórios pela 
freguesia, apelando à generosidade e ao orgulho santamartense. 
	 O	valor	angariado	junto	da	população	da	terra	é	uma	im-
portante	colaboração	no	orçamento	da	Romaria,	sendo	que	tam-
bém é uma variável para se perspetivar o que se pode realizar para 
o ano seguinte. Antecipadamente a Comissão de Festas agradece 
todo o apoio.
 Entretanto, a Comissão de 
Festas já está a preparar a próxima 
edição	da	Festa da Cerveja e Santos 
Populares que decorrerá na Aveni-
da Comendador Parente Ribeiro, 
nos finais de tarde e noite dos dias 
21 e 22 de junho. Nessas noites de 
calor, convidativas para sair de casa, 
venha saborear os petiscos e iguarias 
da nossa região, acompanhados de 
cerveja e outras bebidas refrescantes. 
Terá um cartaz cultural bem diversi-
ficado	e	convidativo	para	passar	duas	
noites bem animadas entre as gentes 
da nossa terra. Esta atividade, de an-
gariação	de	fundos	para	a	Romaria	é	
promovida pela Comissão de Festas 
da Romaria de Santa Marta com o 
apoio da Junta de Freguesia de Santa 
Marta de Portuzelo.

P’la Comissão de Festas,
Hugo Oliveira Martins
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ATIVIDADES AO AR LIVRE 

	 Devido	ao	enquadramento	das	nossas	intalações,	os	utentes	
da	nossa	Instituição	têm	o	privilégio	de	poder	desfrutar	de	inúme-
ras experiências ao ar livre. Desde os idosos aos mais pequenitos, 
todos vão tirando partido das áreas ajardinadas. Agora que os dias 
se apresentam com temperaturas amenas, o convite a explorar a 
natureza é permanente. Por isso, todas as ocasiões são aproveitadas 
para fruir dos raios de sol e explorar a beleza da natureza.  Prote-
gidos	pelas	ramadas	sombreiras	das	árvores,	os	bebés	do	Berçário	
regularmente são levados para o parque exterior. Deitados sobre 
mantas ou recostados nas cadeiras de repouso, os meninos perma-
necem longos períodos a olhar o movimento das folhas das árvores 
e a observar os meninos maiores que se encontram a brincar no 
mesmo	espaço.	A	interação	com	tudo	o	que	os	rodeia	acrescenta-
-lhes tranquilidade e novos conhecimentos do mundo.

DIA DA MÃE 
	 A	frase	“Mãe	há	só	uma”	reúne	um	significado	muito	pro-
fundo.	A	 relação	 entre	mãe	 e	filho	 é	 igualmente	 incomparável.	
É um amor ímpar, único e distinto de todas as outras formas de 
amar.	As	crianças	manifestam	com	muita	singularidade	a	essência	
da	ligação	entre	mãe	e	filho.	O	amor	que	nutrem	por	ela	manifes-
ta-se das mais variadas formas e na simplicidade de gestos do quo-
tidiano. Quando saltam para o colo da mãe a distribuir miminhos, 
beijinhos	e	abraços.	Quando	pedem	desculpa	por	terem	feito	algo	
errado. Quando depois de uma birra e de escutarem o ralhete da 
mãe, lhe dizem “gosto de ti” e “és a melhor mãe do mundo”. Entre 
outras,	estas	frases	foram	registadas	pelas	crianças	nos	postais	que	
prepararam para oferecer às mães. Na véspera do dia da mãe, as 
crianças	da	instituição	também	prepararam	pequenas	lembranças	
para presentearem as suas mães. 

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA 
 No dia 15 de maio celebrou-se o Dia Internacional da Fa-
mília.	Nesse	 dia,	 na	 comunicação	 social,	 com	 destaque	 para	 as	
redes sociais, multiplicaram-se as referências a esta data, abor-
dando a relevância do núcleo familiar no indivíduo e nas socieda-
des.	Na	nossa	instituição,	nos	dias	de	véspera,	as	crianças	foram	
prerarando pequenos tra-
balhos que assinalavam 
a data. Sempre no âmbi-
to do segredo, porque ti-
nham de surpreender as 
suas famílias. No grande 
dia, foi fantástico observar 
a	emoção	com	que	empu-
nhavam orgulhosamente 
os presentes elaborados 
pelas suas próprias mãos.

CENTRO DE DIA E AS ROMARIAS 
 A região minhota é reconhecida pelas imensas festas e ro-
marias que ocorrem durante o período da primavera e verão. A 
mistura do profano e do religioso atrai romeiros e turistas que 
acorrem a ver os seus programas que fazem mostra das suas tradi-
ções.	Os	utentes	do	Centro	de	Dia	estão	sempre	prontos	a	avançar	
quando lhes é feito o convite para visitar uma freguesia em que no 
fim-de-semana	anterior	tenha	decorrido	uma	romaria.	Nas	duas	
últimas semanas foram até Vila Franca, para apreciarem os cestos 
adornados	com	flores;	e	a	Alvarães,	onde	se	perderam	a	apreciar	
a beleza da igreja. Regressaram encantados por terem tido a opor-
tunidade de revisitarem aquelas freguesias e especialmente por 
estarem junto dos padoreiros dessas freguesias.

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

EXPLORAR AS CORES 
 O mundo é composto de 
cores. Umas mais atrativas do que 
outras, sempre dependendo dos 
gostos individuais. A cor exerce 
uma atratividade especial sobre 
as	 crianças.	Quanto	mais	exube-
rante,	mais	atrativa	fica	aos	seus	
olhos. Os objetos de cores fortes 
exercem	sobre	as	crianças	de	ten-
ra	idade	uma	ação	magnética.	Foi	
este fascínio natural que foi utili-
zado	para	que	as	crianças	da	sala	
Verde	fizessem	uma	incursão	pelo	
mundo das cores. Com os lápis de 
cores fortes nas pequenas mãos, 
iniciaram os seus garatujos e pou-
co a pouco foram preenchendo as 
folhas brancas. Com os trabalhos 
concluídos, formaram-se quadros 
com as obras dos pequenos artis-
tas,	que	refletiam	a	sua	capacida-
de imaginativa e criativa.



6 • MAIO • 2019 • Betânia do Lima

	 Este	ano	letivo,	a	participação	do	nosso	Agrupamento	no	
Concurso Nacional (CNL) de Leitura atingiu a fase Intermunici-
pal, que decorreu em Viana do Castelo. Coube à Biblioteca Mu-
nicipal de Viana do Castelo em parceria com os Professores Bi-
bliotecários	do	concelho	a	organização	deste	evento	que	durante	a	
manhã decorreu na EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires (Prova 
Escrita) e durante a tarde, as provas de palco decorreram no Audi-
tório Lima de Carvalho. Estiveram representados os concelhos de 
Arcos	de	Valdevez,	Caminha,	Melgaço	Monção,	Paredes	de	Coura,	
Ponte	da	Barca,	Ponte	de	Lima,	Valença,	Vila	Nova	de	Cerveira	e	
o	nosso	anfitrião,	Viana	do	Castelo.	Do	nosso	Agrupamento	esteve	
presente o aluno Eric Belo, do Ensino Secundário. Relembramos 
que na fase anterior, a fase municipal, fomos representados por 
oito alunos, do primeiro ciclo ao ensino secundário: Soraia Póvoa 
(4º ano), Eduardo Lage Manso (4º ano), Duarte Fonte (6º ano), 
Cátia Rolo (6º ano), Marta Ramos (7º ano), Carolina Silva (9º ano), 
Inês Parente (12º ano) e Eric Belo (12º ano).
 A Biblioteca Escolar felicita todos os participantes e agra-
dece	a	colaboração	de	 todos	os	docentes	que	se	envolveram	nas	
várias etapas.

Carla Pires

APJB NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2019

DesportoEscolas

ATIVIDADES DO 12ºA

 Os alunos do 12º A realizaram, no passado dia quatro de 
abril,	sob	a	orientação	da	docente	de	EMRC,	uma	atividade	tea-
tral sobre a Diversidade Religiosa, destinada às turmas do nono 
e	sextos	anos.	No	dia	seguinte	a	peça	foi	apresentada	também	à	
comunidade educativa. 
	 A	turma	envolveu-se,	ainda,	na	preparação	e	realização	do	
Dia	das	Ciências,	tendo	colaborado	ativamente	na	organização	e	
dinamização	 dos	 laboratórios	 de	 Biologia	 e	Geologia,	 conjunta-
mente com as restantes turmas do secundário.
	 No	dia	 21	 de	março,	 os	 alunos	 participaram	na	Cimeira	
IPVC 2019, sob a responsabilidade da Psicóloga e Diretora de 
Turma. O evento realizado anualmente pelo Instituto Politécnico 
de	Viana	do	Castelo	visa	a	promoção	da	educação,		emprego	e		in-
vestigação.

ATLETISMO

FUTEBOL 
1.ª Divisão A F Viana do Castelo. 
Extraordinária	participação	do	Cardielense,	ao	conseguir	um	bri-
lhante 7.º lugar na sua primeira época na 1.ª Divisão Distrital. Já 
com o Vianense, aconteceu o que se vinha anunciando ao longo 
da época, mas que ninguém assumia. Na verdade, a falta de con-
sistência	da	equipa	era	preocupante,	pelo	que	ficou	adiada,	mais	
uma	vez,	a	subida	aos	nacionais,	como	ficou,	face	ao	3.º	lugar,	a	
não	participação	na	1.ª	eliminatória	da	Taça	de	Portugal.	Classi-
ficação final: 1.º Cerveira, 74; 2-º At. Arcos, 69; 3.º VIANENSE, 
66; 4.º Valenciano, 66; 5.º P. Barca, 50; 6.º Correlhã, 40; 7.º CAR-
DIELENSE, 39;	8.º	Lanheses,	37;	9.º	Courense,	36;	10.º	Monção,	
36; 11.º Neves, 35; 12.º V. Piães, 35; 13.º GD Moreira, 29; 14.º Cam-
pos, 24; 15.º Arcozelo, 18; 16.º Chafé, 16. 

 Marta Lisboeta é, 
mais uma vez, campeã na-
cional. A Marta venceu o 
Torneio Atleta Completo Na-
cional, no Jamor, disputa-
do nos dias 18 e 19 de maio. 
As	felicitações	de	Betânia	do	
Lima.

V Circuito da Trofa (28/04)
Carina Viana, da TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA, 
venceu V Circuito da Trofa, em juniores femininos.
Escolas: 11.º, Mateus Araújo. Juniores masculinos: 6.º, Marco 
Marques;	19.º,	Gonçalo	Fonte;	26.º,	Tiago	Moreira;	36.º,	Diogo	Sil-
va; 37.º, Roberto Cardoso. Cadetes: 25.º, Leonardo Mendes; 28.º, 
José	Santos;	39.º,	Tiago	Martins.	DNF,	Gonçalo	Borlido.

17.º Circuito de Palmeira-Prémio Peixoto Alves (4/05)
Juniores: 6.º, Marco Marques; 28.º, Roberto Cardoso; 34.º, Gon-
çalo	Fonte;	DNF,	Tiago	Moreira;	OTL,	Diogo	Costa.	Coletiva: 5.º  

5.ª Taça de Portugal – Valongo (05/05)
Juniores: 3.º, Marco Marques; 37.º, Tiago Moreira; 39.º, Diogo 
Costa;	41.º,	Gonçalo	Fonte;	60.º,	Roberto	Cardoso.	Marco	Marques,	
que	mantém	o	6.º	lugar	na	Taça	de	Portugal,	também	foi	3.º,	na	
Montanha.
Classificação na mesma prova, mas como 1.º ano de juniores: 6.º, 
Tiago	Moreira;	7.º,	Diogo	Costa;	8.º,	Gonçalo	Fonte;	14.º,	Roberto	
Cardoso. 

XXII Prémio de Ciclismo de Barroselas (12.05)
Classificações dos atletas da TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA 
MARTA. Cadetes: 19.º, Leonardo Mendes; 20.º. José Santos; 39.º, 
Tiago Martins; 43.º, Pedro Miranda; DNF, Flávio Martins. Femi-
ninos: 3.ª, Carina Viana. Coletiva: 9.º   
Juniores: 7.º,	Marco	Marques;	 21.º,	 Gonçalo	 Fonte;	 29.º,	Diogo	
Costa; 34.º, Tiago Moreira; 36.º, Roberto Cardoso. Coletiva: 6.º
Escolas. Benjamins: 9.º, Mateus Araújo. Iniciados: 3.º, Simão 
Pedrosa; 5.º, Eduardo Pereira; 14.º, Leonardo Martins; 20.º, Sara 
Fernandes; 23.º, Gabriel Benedito. Juvenis: 4.º, Rúben Benedito; 
11.º, Samuel Martins; 21.º, Daniel Moreira; 26.º, Tomás Póvoa; 41.º, 
Pedro Alves; 47.º, Diogo Ruivo; 48.º, Tiago Negrão. Coletiva: 4.º 

Taça de Portugal de Cadetes – Anadia (21/05)
Classificação: 62.º, Leonardo Mendes; 82.º, Luís Santos.

22.º Prémio Viana Fica no Coração (25/05)
Escolas. Benjamins: 14.º, Mateus Araújo. Iniciados: 4.º, Simão 
Pedrosa; 8.º, Eduardo Pereira; 21.º, Sara Fernandes; 24.º, Gabriel 
Benedito; 26.º, Lucas Amaro. Infantis: 23.º, Bruno Branco; 29.º, 
Simão	Gonçalves.	Juvenis: 16.º, Daniel Moreira; 17.º, Rúben Be-
nedito; 18.º, Samuel Martins; 21.º, Tomás Póvoa; 49.º, Pedro Alves; 
53.º, Tiago Negrão. Coletiva: 6.º 

CICLISMO

por Noé Rocha
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Amigos do Betânia

Na casa do Pai... 

40,00€	-	Manuel	Correia	da	Lage	Gomes,	Manuel	Cerdeira	Gonçalves;	
37,50€ - Joaquim da Fonte Parente; 30,00€ - Carlos Alberto Alves Lou-
renço;	25,00€ - Albano de Carvalho Mesquita Paredes; 20,00€ - Manuel 
Lourenço	Gonçalves,	 José	Domingos	Parente	Gonçalves,	 José	Manuel	
Gomes, Rosa Maria da Silva Cerqueira Oliveira, Adão Rocha Martins 
Meixedo, Manuel Soares da Cruz, Manuel Francisco Amaro de Sá, José 
Augusto	Borlido	da	Cruz,	João	de	Jesus	da	Cruz	Lourenço,	José	Agosti-
nho	Oliveira	Parente,	Manuel	Alberto	Gonçalves	Ribeiro;	15,00€ - João 
Quesado Moreira da Rocha, Rosa Maria Rocha E. Oliveira, José Manuel 
Rocha M. Camelo, António Parente Ribeiro Rocha, Maria Augusta Fer-
nandes Santos, Idílio Jorge Branco Martins, Maria de Fátima Rodrigues 
F. Quesado, João Vieira da Silva, Miguel Fernandes Martins Gigante, 
Fernando Vieito Antunes, Luís Martins Esteves, José Agostinho Parente 
da	Costa,	António	Fernandes	Barros,	Nuno	Jorge	Quesado	Gonçalves,	
António de Barros Martins Dias, Maria Rosa Parente F. Antunes, Jacinto 
Marques	Lourenço,	Carlos	Alberto	Antunes	Araújo,	António	Casimiro	F.	
G. Ferreira, Lucinda de Brito Sousa, Maria de Fátima de A. Coelho Via-
na, Manuel Barbosa Severino, Maria de Fátima Soares Fernandes, José 
Alves Franco Freitas; 13,00€	-	José	Alberto	Gonçalves	Enes;	12,50€ - 
Manuel Joaquim R. Martins Cunha; 12,00€ - Angelina Parente Oliveira 
Barbosa, José Rodrigues Veloso, Laura de Oliveira, António José Parente 
da Costa, João Manuel Rodrigues Fernandes; 10,00€ - Maria de Fátima 
Gomes, Deolinda Vieira Braga Pereira, Manuel Viana Rodrigues, José 
Matos	Barbosa,	Maria	da	Conceição	Rodrigues	Gigante,	Fernando	Agos-
tinho Parente Meixedo, Constantino da Costa A. Araújo, José António 
Parente	Antunes,	Ana	Maria	Costa	Brandão,	Irene	da	Conceição	Araújo	
O. Enes, Manuel da Rocha Torres Júnior, Albino Manuel Oliveira Pa-
rente, João Fernando Carneiro C. Pacheco, Maria Isabel Rodrigues A. 
Gomes, José Carlos Dias Capela, Maria Isabel Dias Capela, Adão Luís 
Martins	Quesado,	Maria	da	Conceição	Soares	G.	Enes,	Manuel	Casimi-
ro Ferreira G. Pereira, Manuel António da Cruz Amado, Ana Parente 
Ramos Simões, António Lopes Martins Soares, Filipe António G. Ruivo, 
Manuel	Joaquim	Cunha	Malheiro,	Maria	da	Conceição	Ribeiro	Rocha,	
Manuel	de	Carvalho	Lourenço	Gomes,	António	Torres	da	Rocha,	Deo-
linda Gomes Moreno, Maria Judite Lima Vieira A. Silva, Manuel Filipe 
Nobre	da	Costa,	Manuel	Monteiro	Lima,	Maria	da	Conceição	Caçador	
Fiúza, Valdemar Araújo Martins Rufo, José Pereira Cunha, José Manuel 
Pereira	de	Araújo,	Sérgio	Manuel	Martins	Lourenço,	Maria	de	Lurdes	A.	
Araújo, António Gomes Pires Costa, Álvaro Branco Pires Costa, Aníbal 
Miranda e Sousa, Joaquim Sá de Sousa, Virgínia Fernandes Mesquita, 
Manuel Augusto Cunha Araújo, José Coelho Fagundes Siano, Armando 
Pereira Amorim, Rui Jorge Alves Rocha, José Francisco Matos Silva, 
José Manuel Ribeiro Mesquita, Nuno Miguel Farias Ferraz, Maria Mar-
celina da Cunha Oliveira, Manuel Luís Enes Borlido, José de Passos 
Sá Afonso, Manuel de Jesus Gomes Pires Costa, João Esteves Ribei-
ro, Amândio Vieira Marcos Barros, João Augusto Ramos Meixedo, José 
Duarte Freitas Santos, Maria de Lurdes Araújo O. Amorim, Amadeu 
Rodrigues G. Cruz, Manuel Moreira Martins Jaco, Sérgio Ricardo Sousa 
Santos,	Maria	 Rodrigues	 Correia	 Cunha,	Manuel	 Oliveira	 Gonçalves	
Novo, António Pereira Amorim Soares, Maria de Fátima Sá M. Vascon-
celos,	Daniel	José	Gonçalves	Cruz,	João	Augusto	Silva	Moreira,	Carlos	
Alberto	Gonçalves	Ferreira,	Ana	da	Conceição	Moreno	Soares,	João	Al-
berto	Parente	Vieira,	Rosa	Gonçalves	Rocha,	José	Constantino	Oliveira	
Meixedo, Carlos Alberto de Brito Rodrigues; 8,00€ - Maria Filomena 
Carvalhido Silva; 7,50€	-	Maria	da	Conceição	Torre	Martins,	Armanda	
Ferreira Gomes, Manuel de Jesus Costa Pereira, Rosalina dos Anjos La-
joso Ferreira, Victor Manuel Parente Meixedo; 5,00€ - Manuel Gomes 
Martins	Soares,	Eugénia	Brandão,	Maria	da	Conceição	G.	V.	Barbosa,	
Albino	Martins	Vieira,	Fernando	Gonçalves	Alheira,	Esmeralda	Parente	
Antunes, Maria Rosa Pereira A. Soares, Manuel Gigante Araújo Felguei-
ras, Manuel Martins Rego, Maria Madalena Fernandes Soares, Maria 
das Dores Oliveira Novo, Rosa Ribeiro C. Matos Moreira, Marta da Pu-
rificação	Meixedo	Brito;	(continua no próximo número)

4 de maio - Vicente Luciano Alves,	filho	de	Eduardo	Silva	Alves	
e	de	Liliana	Luciano	e	Cunha,	residentes	em	Bonfim,	Porto.

5 de maio – Miguel da Costa Parente,	filho	de	José	Nuno	Mar-
tins da Costa Parente e de Ana Catarina Pereira da Costa, re-
sidente na rua Embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de 
Portuzelo.  

11 de maio – Júnior André Silva Parente,	filho	de	Valdemar	
André Fernandes da Silva e de Rute Daniela Araújo Parente, resi-
dentes na rua Linha Vale do Lima, em Santa Marta de Portuzelo.

18 de maio – Lucas Parente Arezes,	filho	de	Márcio	Edgar	Silva	
Arezes e de Suse Paula Galveias Parente, residentes em Darque.

26 de maio – Lucas Resende Cruzeiro,	filho	de	Carlos	Daniel	
Silva Cruzeiro e de Gabriela Antunes Resende, residente na rua 
da Unidade, em Santa Marta de Portuzelo.

As nossas contas 
Sagrada Família da Romé nº 1 – 13,00€
Sagrada Família da Romé nº 2: 35,00€
Sagrada Família de Talharezes nº 1 – 11,71€
Sagrada Família de Portuzelo nº 4 – 17,46€
Sagrada Família de Portuzelo nº 5 – 29,04€
Sagrada Família de Sta Martinha e Fonte Grossa - 17,13€
Sagrada Família de Petigueiras nº 3 – 49,32€
Sagrada Família de Petigueiras nº 1 – 7,20€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 1 – 39,23€

13 de maio
Rosa de Barros Amorim, de 72 anos de idade, 
divorciada, residente em Espanha.

Batizados 

25 de maio – Miguel Ângelo Amado Martins e Ana Cristina 
de Oliveira Carvalhosa, ele residente em Perre e ela na Meadela.

Casamentos

4 de maio – Jacinto Marques Lourenço e Rosalina da Cruz 
Amorim Soares

25 de maio – José Joaquim Ribeiro Pereira e Helena Pereira 
Franco

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

Eterna Saudade... 

4 ANIVERSARIO FALECIMENTO
13 DE MAIO
José Fernandes
Saudade	esposa	e	filhas

Veteranos do Alto Minho. A	uma	jornada	do	fim,	os	nossos	‘ve-
lhotes’ não se desabituaram dos antigos bons resultados em Campo 
e,	vai	daí,	foram	lá	ganhar	2-0,	trocando	de	posição	com	o	Arco-
zelo.	Classificação:	1.º	Vianense,	73;	2.º	Lanheses,	58;	3.º	Neves,	57;	
4.º Fragoso, 53; 5.º Cerveira, 53; 6.º CARDIELOS, 48; 7.º Deo-
criste, 48; 8.º Correlhã, 44; 9.º Alvarães, 36; 10.º Chafé, 34; 11.º P. 
Barca, 32; 12.º Campo, 29; 13.º Darquense, 23; 14.º Âncora Praia, 
23; 15.º SANTA MARTA/CASTELENSE, 19; 16.º Arcozelo, 17.

Desporto (continuação)

2.ª Divisão A F Viana do Castelo. O Perre, em igualdade com 
o	Melgacense	no	confronto	direto	 (perdeu	3-1	em	Melgaço,	mas	
venceu	2-0	em	Perre)	superou-o	pela	melhor	diferença	de	golos	na	
prova (53-61, contra 51-67), ou seja: 8 negativos contra 16. Classifi-
cação final: 1.º Ancorense, 85; 2.º Ancora Praia, 83; 3.º Castelense, 
75; 4.º Fachense, 69; 5.º Barroselas, 58; 6.º Távora, 57; 7.º Vila Fria, 
49; 8.º PERRE, 45; 9.º Melgacense, 45; 10.º Raianos, 43; 11.º Ber-
tiandos, 43; 12.º Torreenses, 40; 13.º Lanhelas, 39; 14.º Anais, 37; 
15.º Adecas, 34; 16.º Deucriste, 31; 17.º Darquense, 22 e 18.º Longos 
Vales, 6.
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ENCONTRO DIOCESANO DE DOENTES E IDOSOS
 Perto de meia centena de idosos, acompanhados por alguns 
membros da Pastoral da Saúde da Paróquia, deslocaram-se ao 
Monte	Faro,	em	Valença,	para	o	Encontro	Diocesano	de	Doentes	
e Idosos, organizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da 
Saúde e Movimento da Mensagem de Fátima. O encontro decor-
reu	nas	imediações	do	Santuário	da	Senhora	do	Faro,	freguesia	de	
Ganfei. Respirou-se ar puro todo o dia, em ambiente aprazível e 
a	convidar	à	contemplação.	Após	a	oração	da	manhã,	Mons.	João	
Baptista Gomes brindou-nos com uma conferência, subordinada 
ao tema “S. Teotónio e S. Francisco Marto – Testemunhas do 
Evangelho”.
 Seguiu-se a Eucaristia, presidida pelo nosso bispo, D. Ana-
cleto, que se serviu do materialismo na Europa, em que o «deus» é 
o dinheiro, a conduzir ao egoísmo e individualismo, para se focar 
na	fragilidade	das	crianças	e	idosos,	pois	não	dão	rendimento,	mas	
só trabalho e despesa. Recordou então as palavras-chave de Jesus 
no Evangelho: «Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei. Nisto 
saberão que sois meus discípulos». E mais lembrou: «ainda que 
sejais desprezados e maltratados, como Eu fui, continuai a amar-
-vos», sugerindo que nos sirvamos disso, se for o caso, para renun-
ciarmos mais a nós mesmos e darmo-nos ainda mais aos outros».
Chegou	a	hora	de	satisfazer	os	estômagos,	em	almoço	servido	no	
restaurante local, para mais de cem pessoas.
 Durante a tarde, após 
rezar	 o	 Terço	 do	 Rosário	
meditado, um agrupamento 
musical de Ponte de Lima 
criou momentos de convívio 
e	 descontracção,	 que	 deram	
lugar a um pezinho de dan-
ça.	Depois,	 pelas	 17h,	 foi	 o	
regresso a Santa Marta, com 
vontade de repetir.   

Somos paróquia que evangeliza 

Apoios:
Centro Social da Paróquia de Sta Marta: 
258 830 336
Junta Freguesia Sta 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

Contactos úteis:

 Meia centena de santamartenses, pelas 7h do dia 4 de maio, 
rumaram a Trás-os-Montes, para uma viagem cultural de dois 
dias. 
	 A	primeira	etapa	cumpriu-se	no	coração	do	Minho,	em	São	
Bento da Porta Aberta, onde está o segundo maior santuário por-
tuguês	que,	pese	embora	a	sua	localização	geográfica,	atrai	anual-
mente centenas de milhares de peregrinos, devotos do fundador 
dos	beneditinos.	Tomado	o	pequeno-almoço	e	após	visita	à	cripta	
do	santuário,	o	grupo	partiu	para	Montalegre.	Depois	do	almoço,	
o grupo partiu para Pitões das Júnias. Calcorreando caminho de 
lajedo e pedras irregulares, a maioria do grupo chegou às ruínas 
do Mosteiro de Santa Maria das Júnias. Dali partiu para Macedo 
de	Cavaleiros,	do	distrito	de	Bragança,	para	jantar	e	retemperador	
descanso, no Convento de Balsamão, aproveitando os quilómetros 
para	recitar	o	Terço	do	Rosário,	em	celebração	do	Mês	de	Maria.	
 Na manhã do dia 5, na igreja do convento, perante a ima-
gem de Nossa Senhora de Balsamão e um teto colorido com os 
episódios	mais	 significativos	da	vida	da	Virgem	Maria,	 estavam	
reunidas	as	condições	para	a	celebração	dominical,	pedindo	à	Se-
nhora	a	sua	intermediação	junto	de	seu	Filho,	por	todas	as	mães,	
vivas e que já partiram. Para muitos de nós, foi o Dia da Mãe mais 
significativamente	celebrado	ou,	pelo	menos,	mais	partilhado,	até	
na coincidência de a mãe do presidente da assembleia acolitar o 
seu	filho.	Pequeno-almoço	servido	e	saída	para	a	“pátria”	do	Vinho	
do	Porto,	em	Peso	da	Régua,	para	um	momento	de	descontracção,	
antes da partida para Lamego, com visita ao Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios e aprazível Parque de Santo Estêvão, antes 
do	almoço.	Após	o	mesmo,	arranque	para	a	capital	do	granito,	Vila	
Pouca de Aguiar, antes de rumar à Póvoa de Varzim. 
	 Rezado	e	meditado	o	Terço	do	Rosário,	uma	paragem	tran-
quila na Casa dos Frangos antecedeu o regresso a Santa Marta de 
Portuzelo, com todos muito agradados com a forma como viveram 
um	fim-de-semana	diferente.		

Contas da Páscoa 2019 RECEITA DO FOLAR DA MORDOMIA: 4.197,00€

DESPESAS:
BOMBOS - 2.700,00€
JANTAR SABADO BOMBOS - 102,00€
FOGUETES E LICENÇAS - 3.802,71€
FLORES IGREJA - 215,00€
DIVERSOS (LIGAS+ELASTICOS+PREGADEIRAS +FITAS 
CESTAS+ DIVERSOS) - 49,75€
ALMOÇO SEGUNDA E JANTARES (DOM E SEG) - 1.459,00€
SEGURO FOGO + SEGURO GRUPO - 222,00€

TOTAL DAS DESPEZAS : 8.550,46€
Saldo negativo (assumido pela Mordomia): 4.353,46€

VIAGEM CULTURAL A TRÁS-OS-MONTES

 A Mordomia da 
Cruz de 2019 agradece a 
todas a famílias que abri-
ram as suas casas para a 
visita Pascal, assim como 
todos aqueles que, por ou-
tros motivos, não o pude-
ram fazer. A Mordomia 
agradece também, toda 
a vossa generosidade nas 
ofertas do Folar da Pás-
coa e a todos os que cola-
boraram	para	dignificar	o	
Compasso Pascal.

Betânia do Lima
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