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CELEBRAÇÃO DO COR-
PO DE DEUS

“SOIS UM ESPETÁCULO DE BELEZA!” - CATEQUESE 2018/2019  -P2 e P8

 “Numa sociedade tão 
egoísta, invertamos a tendên-
cia, dando-nos em alimento 
aos outros”

XVII “VIANA À NOITE” 
– 19 DE JULHO

O maior passeio cicloturístico 
do Alto Minho.
Concentração: 
20h - Av. C.Parente Ribeiro - Sta Marta 
de Portuzelo
Regresso: 
23h
No final, convívio no Centro Paroquial 
de Santa Marta
Inscrições: 7€

 -P6
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Dia 3 
- S. Tomé

Dia 4 
- Sta. Isabel de Portugal

Dia 5 
- S. Bonifácio

- Visita aos doentes e pes-
soas idosas 

Dia 7 
- XIV Domingo do Tempo 

Comum
Dia 11 

- S. Bento
Dia 14 

- XV Domingo do Tempo 
Comum
Dia 15 

- S. Boaventura
Dia 16 

- N. Sra. do Carmo
Dia 18 

- B. Frei Bartolomeu doa 
Mártires
Dias 19

- Visita aos doentes e pes-
soas idosas 
Dias 21 

- XVI Domingo do Tempo 
Comum
Dia 22 

- Sta. Maria Madalena
Dia 23 

- Sta. Brígida
Dia 25 

- S. Tiago
Dia 26 

- S. Joaquim e Sta Ana
Dia 28 

- XVII Domingo do Tem-
po Comum

Dia 29 
- SANTA MARTA - NOS-

SA PADROEIRA
Dia 31 

- S. Inácio de Loyola 

Julho 2019

 A contemplação do belo é algo inerente à condição humana e talvez seja por isso que somos constante-
mente atraídos para aquilo que nos “enche as medidas”. Mas, num mundo em que quase tudo nos é apresentado 
com um caráter efémero, descartável e passageiro, as nossas “medidas” parecem estar sempre insatisfeitas. Parece 
que tudo nos satisfaz (momentaneamente) mas que nada nos deixa satisfeitos de uma forma plena. Parece-me 
que isto pode ser mais um síndrome que surge na vida adulta, porque se há mestres em identificar aquilo que é 
verdadeiramente belo e bom, são as crianças. A espontaneidade, a genuinidade e a curiosidade, típicas das crian-
ças, talvez sejam a chave para descobrir o belo que nos preenche e que nos transcende. 
 É precisamente por isso que a presença das crianças e adolescentes nas nossas assembleias cristãs é fun-
damental, porque elas nos ajudam a descobrir o Belo, ajudam-nos a chegar a Deus. Ao longo do ano catequético 
vamo-nos apercebendo disso e como Pároco vou ouvindo testemunhos que dizem: “a Primeira Comunhão foi tão 
bonita” ou então “as missas deviam de ser sempre assim, alegres”. Ao ouvir estes testemunhos alegro-me, mas 
logo me questiono: “bem, se dizem que as missas deviam ser sempre assim, então é porque nem sempre são?”. 
Bom, bastou chegar ao final do ano de catequese para ter a resposta que procurava. Apesar da ausência das crian-
ças, principalmente no período de férias, não retirar a beleza intrínseca do Sacramento da Eucaristia, poderá 
sim retirar-nos a capacidade de contemplar Deus através dos valores de criança acima referidos, valores que são 
tudo menos infantis. Uma comunidade sem crianças perde esta lente que a capacita de olhar para Deus de uma 
forma simples e de viver a Missa com autenticidade, como os primeiros discípulos: estar dispostos a aprender, ser 
amigos e partilhar, e ser assíduos à Comunhão e à oração. Na Peregrinação Nacional das Crianças em Fátima, 
O Cardeal D. António Marto, Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, concluiu o encontro exclamando às milhares 
de crianças (entre elas muitas santamartenses): “Sois um espetáculo de beleza…Há um espetáculo de beleza que 
não se vê e está dentro de vós: a beleza do vosso amor filial a Nossa Senhora e do amor fraterno entre todos”. Na 
Peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus, no passado dia 30 de junho, o nosso Bispo, D.Anacleto, dirigindo-se 
principalmente às crianças e jovens que lá se encontravam também recordava: “Aqui no alto, cada um de vocês 
encontra-se com o outro e que bonito é poder olharmos uns para os outros, porque os olhos também falam e a 
voz de Jesus é para se ouvir. Atrás da fala e dos olhos vem o afeto, o amor, que eu recebo e partilho”. 
 Certamente que nesta edição do Betânia do Lima, todos “encheremos as medidas” ao vermos as fotografias 
bonitas das nossas crianças e adolescentes nas suas festas, mas não nos esqueçamos que elas só serão providas de 
verdadeiro sentido e beleza se não privarmos os mais novos deste encontro com o verdadeiro Belo e Bom, deste 
encontro com Deus. Umas boas férias para todos aqueles que tiverem oportunidade para as gozar, principalmen-
te para as crianças e adolescentes, e espero encontrar-vos a cada domingo, na Missa. 

Pe. Christopher Sousa

“SOIS UM ESPETÁCULO DE BELEZA”
Calendário

Somos Igreja que evangeliza
que maravilha!) e 75 anos (a Iria e o Adriano, graças a Deus), e a 
quem ofereceu um miminho comemorativo, em nome do SDPF, fe-
licitando-os e recordando a todos que “os casais cristãos evangelizam 
todos os dias. É!... Demonstram o amor de Deus ao vivo!”
Seguiu-se um mega-piquenique nos claustros do Convento, em plena 
partilha de farnéis e de experiências, com crianças a correr e muita 
gente a confraternizar alegremente. Depois de receber as fotos que 
tinham tirado no início como recordação, as famílias dirigiram-se 
ao Auditório do Instituto Politécnico, logo ali, para o programa da 
tarde, que se iniciou com o grupo “Ensemble sopros”, formado por 
crianças e jovens de Perre. Seguiu-se a projeção do filme “Vivências 
do Amor”, um documentário, realizado pelo SDPF, que recolhe 
histórias de vida de famílias, porque o amor não se pode descrever, 
explicar, apresentar em manuais. É uma questão de relação, de en-
contros, de rostos e experiências. Quando se fala do amor fala-se de 
pessoas e de vivências. É vida vivida! Daí que, percorrendo casais 
com 75 e 50 anos de vida matrimonial, famílias reconstruídas e jo-
vens que ainda vão formar família, até às crianças, foi possível con-
cluir que “a família tem futuro”! “À família, às famílias de Viana, às 
Paróquias que são ‘família de famílias’ é confiado o precioso tesou-
ro de Viver de Amor!” A tarde concluiu-se com a participação dos 
Contraponto constituído por um grupo a cappella de jovens cantores 
com várias inter-
pretações, desde a 
música clássica, ao 
jazz e ao pop.
Na conclusão do 
dia, ficou o convite 
para participar no 
“II Viana em Fa-
mília” a realizar no 
dia 7 de junho de 
2020, Domingo da 
Santíssima Trinda-
de.

 Quem passasse no Largo de S. Domingos, em Viana do 
Castelo, logo pela manhã de Domingo, 16 de junho, não podia fi-
car indiferente àquele grande grupo de gente que se cumprimen-
tava, que cantava com o coro que animava o ambiente, que tirava 
fotografias numa moldura gigante e que convivia, ali mesmo, no 
espaço logo em frente à igreja. Gente, não; famílias! Havia crian-
ças de mãos dadas aos pais, até avós de mãos dadas aos netos, com 
ar de felicidade. Bonito, aquilo!...
 Era o acolhimento do primeiro “Viana em Família”, uma 
iniciativa do Secretariado da Pastoral Familiar da Diocese (SDPF) 
para celebrar o Dia Diocesano da Família. Num coração enorme, 
iam sendo colados os nomes das Paróquias, com as cores dos Ar-
ciprestados, à medida que os participantes iam chegando. “Uma 
Paróquia = Uma Família” foi o mote de todo este grande primei-
ro encontro de famílias de toda a Diocese, pelo qual passaram 
mais de 500 fiéis, como facilmente demonstrava o número de 
pessoas que excedeu a capacidade da já de si bem grande igreja do 
Convento de S. Domingos. O Bispo Diocesano, que presidiu à ce-
lebração solene da Eucaristia, não escondia a felicidade. Durante 
a homilia, D. Anacleto afirmou que “a vida de um casal, é quase 
sempre uma história de tribulações, como a doença e outras, e de 
conflitos, que interrompem os tempos de paz e de alegria. Fugir 
aos problemas e aos conflitos é o pior que pode acontecer a uma 
família! A tribulação põe-nos à prova, põe o nosso amor uns pelos 
outros à prova. A tribulação produz a constância, que é a nossa 
capacidade de resistência, e a constância produz a virtude.
 O conflito é um momento providencial para fortalecer o 
amor e a união. Como bem diz o nosso povo, “há males que vêm 
por bem”, quando inteligentemente aproveitados.
 Já no final, D. Anacleto teve ocasião de se dirigir aos 58 
casais que ali celebravam 1 ano de Matrimónio (dois), 25 anos 
(trinta e dois), 30 anos (dois), 45 anos (um), 50 anos (dezasseis, 

“OS CASAIS CRISTÃOS EVANGELIZAM TODOS OS 
DIAS”, DEFENDE D. ANACLETO
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Uma vez por Mês...

 Mediterrâneo e Médio Oriente! – Por aí nasceu, 
cresceu e floresceu a nossa civilização. Hoje, vala comum 
onde milhares de homens, mulheres e crianças, ficam se-
pultados sem uma flor, sem qualquer homenagem, sem 
qualquer memória pela qual possam ser recordados. Nem 
identificadas foram. E isto, o sonho pelo qual tanto sofre-
ram, estava à vista de concretização! E os que lograram 
alcançar terra firme com que sonharam, acabam no pe-
sadelo de um acampamento improvisado, sob vigilância 
armada como se de criminosos se tratassem. Poderá ser 
que alguns sejam ou tenham sido efetivamente crimino-
sos, mas milhares e milhares?! Algures no tempo ter-me-á 
passado pelos olhos uma frase que me tem acompanhado: 
- “O crime do homem branco é irremissível” (Kipling?).
 É difícil imaginar, quanto mais avaliar, o grau de 
sofrimento que impele essas multidões a enfrentar deser-
tos inóspitos, rios caudalosos, fomes e sedes para atingir 
a orla marítima. E assaltos, especuladores, vigaristas, e 
outros tantos crápulas sem escrúpulos. Extorquidos, chan-
tageados, ameaçados, tudo sofrem pela miragem que os 
animou. Pelas suas cabeças terá passado algo como isto: 
- poderemos sofrer, mas tanto como isto, não! E fazem-se 
ao caminho onde o sofrimento aumenta todos os dias e só 
acaba engolido pelas dunas do deserto ou pelas ondas do 
Mediterrâneo. E que ninguém tente salvá-los de se afoga-
rem! O governo italiano prende-o de imediato e acusa-o 
de ajudar a emigração clandestina. “Ao que nós chegamos” 
clamaria Cícero, ainda que noutro contexto. Mas agora é 
um tal Salvini e com ele passou a ser crime salvar alguém 
que se está a afogar. As voltas que o mundo dá! 
 Toda a gente se indignou com o muro de Berlim 
erguido para as pessoas não saírem. Agora levantam-se 
muros na América e na Europa e estendem-se rolos de 
arame farpado para que os infelizes não entrem. Os Es-
tados Unidos e a Europa estão gordos e não querem ser 
incomodados. Já pagam, pelo menos à Turquia, para não 
deixar passar alguns dos 70 milhões de deslocados que um 
dia sonharam com melhor sorte.
Saltarão a vala?

S.A. 

Da Glória à vala comum

“NUMA SOCIEDADE TÃO EGOÍSTA, INVERTAMOS A 
TENDÊNCIA, DANDO-NOS EM ALIMENTO AOS OU-
TROS”

 A cidade de Viana encheu-
-se de fiéis, na tarde da passada 
quinta-feira dia 20 de junho, para 
celebrar a Solenidade do Santís-
simo Corpo e Sangue de Cristo, 
vulgarmente designada por “Cor-
po de Deus”. Recorce-se que, este 
ano, foram introduzidas algumas 
modificações relativamente àquilo 
que vem sendo hábito. Assim, o Bispo Diocesano, D. Anacleto 
Oliveira, presidiu à Eucaristia, na Sé, às 17h00. 
 Na sua homilia, começou por referir que uma das cenas 
que mais aprecia é a de uma mãe a amamentar o filho ou a filha. 
E explicou: “É esse ato que torna uma mulher verdadeiramente 
mãe. Amamentar é, de facto, algo bom para o filho, mas também 
para a mãe que, assim, se sente mais mãe”.
 De seguida, D. Anacleto fez a ligação entre esta cena e o 
episódio bíblico escutado na Eucaristia: “No relato da multipli-
cação dos pães, vemos Jesus a dizer aos discípulos «dai-lhe vós 
de comer» (à multidão faminta). Jesus, contudo, não se limita a 
mandar dar de comer, mas dá-Se a comer, tal como acontece em 
cada Eucaristia”. E acrescentou: “É o que faz uma mãe quando 
amamenta: dá de comer e dá-se a comer”.
 O Bispo recordou, por conseguinte, que “é isto que somos 
chamados a fazer: dar de comer, dando-nos a comer a nós pró-
prios, na certeza de que o segredo da nossa vida está em sermos 
alimento para os outros, sempre a partir do alimento que é Cris-
to. Tantas vezes nos cansamos e gastamos por causa dos outros, 
seja no seio da sociedade, seja no seio da Igreja. É na medida em 
que o fazemos que a nossa vida se torna mais vida”.
 D. Anacleto pediu ainda aos presentes que “numa socie-
dade tão egoísta, invertamos a tendência, dando-nos em alimento 
aos outros”.  E em jeito de preparação para a Procissão Eucarísti-
ca que, depois, percorreu a cidade, disse: “Que esta Procissão, em 
que iremos ao encontro dos outros nos ajude a fazer da vida uma 
verdadeira Eucaristia”.
 No final da celebração, a Procissão percorreu, então, al-
gumas ruas da cidade embelezadas com tapetes floridos, concebi-
dos e realizados por várias paróquias do Arciprestado durante a 
manhã. A Procissão, na qual se incorporaram dezenas de cruzes, 
estandartes e turíbulos das Paróquias do Arciprestado de Viana, 
terminou na Igreja do Convento de São Domingos com a Bênção 
do Santíssimo Sacramento.
 Refira-se ainda que, um pouco por toda a Diocese, foram 
muitas as Procissões que se realizaram neste dia, sendo que, em 
muitas delas, foi possível encontrar tapetes  floridos que podem 
ser considerados autênticas “obras de arte”.

Pe. Renato Oliveira

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SILVA

 Terão início no próximo mês de julho as comemorações em honra e louvor de Nossa Senhora 
da Silva.
 Serão quatro dias dedicados a esta Festa Religiosa envolta num espírito constante de celebração.
 É com agrado que a Associação de Festas anuncia os dias 11, 12, 13 e 14 como palco desta come-
moração religiosa.
 Local de Festa, Fé, Devoção e Convívio, o Largo do Souto da Silva aclamará Nossa Senhora com 
a Procissão de Velas (dia 11) e a Missa seguida de Procissão Solene (dia 14).
 Não faltarão os momentos de alegria e confraternização, com música, petiscos e iguarias.
 O aclamado porco no espeto fará as delícias dos santamartenses e devotos das freguesias vizi-
nhas.
A Associação de Festas espera por si… Venha fazer parte desta celebração… Venha ao Souto da Silva!

A Associação das Festas de Nossa Senhora da Silva

 Pedido foi feito por D. Anacleto na Eucaristia da Solenidade do San-
tíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que decorreu na Sé. 

Dias 11,12,13,14 de Julho de 2019,
Souto da Silva, Sta Marta de Portuzelo
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 A Casa do do Povo de Santa Mar-
ta de Portuzelo encheu para o Concerto 
Musical realizado pelos músicos João 
Antunes ao piano e Pedro Meixedo no 
violoncelo. Naturais de Santa Marta de 
Portuzelo, fizeram a sua formação na 
Academia de Música de Viana do Cas-
telo e na Escola Profissional Artística 
do Alto Minho, respetivamente. Estão a 
frequentar o 2º ano do Curso de Música 
na ESART, em Castelo Branco. A oferta deste concerto à comuni-
dade, teve a organização da Junta de Freguesia, e revelou-se um 
raro momento de beleza e elevação artística, com uma boa partici-
pação de quem quis dar o apoio aos jovens artistas. Depois de ouvir 
obras de J. S. Bach., Chopin ou J. Brahms, os músicos brindaram 
o público com uma obra original em dois andamentos, naquilo 
que foi uma primeira audição mundial da obra.

CONCERTO MUSICAL

SOMOS TRADIÇÃO

Junta de FreguesiaRomaria
SANTA MARTA DE PORTUZELO É ECO-FREGUESIA
 A freguesia de Santa 
Marta de Portuzelo, única no 
distrito de Viana do Castelo,  re-
cebeu a bandeira verde Eco-Fre-
guesias XXI das mãos da ABAE 
- Associação Bandeira Azul da 
Europa, pelo desempenho em 
termos de sustentabilidade am-
biental.
 Em análise estiveram vá-
rios indicadores como a educa-
ção para a sustentabilidade, ges-
tão ambiental, energia, água e resíduos, mobilidade e transportes, 
espaços públicos, biodiversidade e espaços verdes, informação e 
participação pública, serviços de proximidade, animação sociocul-
tural, promoção, visão e desenvolvimento.

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
 Todos somos chamados a melho-
rar os nossos hábitos e as nossas ações. 
A conquista da bandeira verde das ECO-
freguesias é um estímulo a tentar fazer 
melhor. Assim, e no sentido responsável 
da organização dos eventos públicos, a 
Junta de Freguesia tem desafiado as as-
sociações a vestirem a camisola verde, implementando estratégias 
que levem à recolha do maior número de material reciclável. Na 
Festa da Cerveja e dos Santos Populares, numa colaboração entre 
a Junta de Freguesia, os SMSBVC, a RESULIMA e a Romaria de 
Santa Marta foi feita uma recolha de plástico e papel, tornando 
este evento mais amigo do ambiente. 
 Obrigado pela vossa colaboração.

 Caminhamos a passos largos para o evento mais esperado 
pela nossa comunidade, a Romaria de Santa Marta.
 Durante o mês de junho, a Comissão de Festas promoveu 
a 5.ª edição da Festa da Cerveja e Santos Populares. O evento 
decorreu, como habitualmente, na Avenida Comendador Parente 
Ribeiro, nos finais de tarde e noite dos dias 21 e 22 de junho. Os 
visitantes puderam saborear os petiscos e iguarias da nossa região, 
acompanhados de cerveja e outras bebidas refrescantes.  Para estes 
dias, a Comissão de Festas apresentou um cartaz com uma grande 
vertente cultural e convidativo. 
 Na sexta-feira houve a participação da Escola de Dança 
“Dança e Companhia” e o grupo da ACDSM, bem como a escola 
de folclore de Santa Marta de Portuzelo. Pela noite dentro, o DJ 
animou a noite com uma variedade de músicas.
 No sábado, contou-se com a presença do grupo de Bombos 
de Santa Marta, a participação do grupo de dança Open Dance 
School e as Marchas populares. Este ano, os visitantes da Festa da 
Cerveja puderam apreciar quatro marchas populares: a marcha da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar 
de Santa Marta de Portuzelo, a Marcha do Lugar do Porto de Car-
dielos, a Marcha de Ribalima de Lanheses e a Marcha da Junta de 
Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
 Esta atividade de angariação de fundos foi promovida pela 
Comissão de Festas da Romaria de Santa Marta com o apoio e 
colaboração da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
 Entretanto, a Comissão de Festas já deu início aos pe-
ditórios pela freguesia e cidade de Viana do Castelo para a 
Romaria de Santa Marta, pelo que se apela à generosidade de 
todos. Esta atitude colaborativa em prol da nossa festa, em hon-
ra da nossa padroeira, Santa Marta, é deveras importante para 
darmos continuidade à valorização 
desta especial festividade na nossa 
freguesia, a Romaria de Santa Mar-
ta!
 Para além disso, os bilhetes 
para o almoço da Mordomia, dia 
9 de agosto, também já se encon-
tram à venda. O almoço, este ano, 
será no Vianinha Eventos. Os bilhe-
tes podem ser adquiridos junto dos 
elementos da direção da Comissão 
de Festas ou na papelaria Rústica, 
CPR Santa Marta, Junta de fregue-
sia e Centro Paroquial. Os lugares 
não estão reservados, contudo para 
aqueles que tenham um grupo de 10 
pessoas, a Comissão de Festas pode, 
atempadamente, reservar mesa.

P’la Comissão de Festas,
Hugo Oliveira Martins

MARCHA DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA 

 A Junta de Freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo vem di-
namizando, desde 2014, um gru-
po de marchas populares, que se 
preparam para a festa dos Santos 
Populares, em Santa Marta de 
Portuzelo. Com um grupo aproxi-
mado de 25 elementos, esta mar-
cha já fez várias apresentações, 
sendo já habitual o intercâmbio com a Marcha da Ribeira Lima 
de Lanheses. A música é do cancioneiro popular e a letra é da res-
ponsabilidade de Ricardo Afonso, que expressa o valor da freguesia 
como Coração do Folclore. Os padrinhos da Marcha, este ano, são 
o Heitor Gouveia e a Paula Rodrigues. Este ano a Marcha apre-
sentou-se nas Festas de Santo António, na Romé, nas Festas de S. 
João, em Lanheses e nas Festas dos Santos Populares, em Santa 
Marta de Portuzelo.
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 As Nações Unidas aprovaram a 20 de novembro de 1959 
a Declaração dos Direitos da Criança, proclamando os direitos 
das crianças de todo o mundo e instituindo a celebração do Dia 
Mundial da Criança. Em Portugal, a efeméride é celebrada no 
dia 1 de junho, mas no Centro Social a celebração foi antecipada 
para o dia anterior. Este ano as comemorações foram organizadas 
pela Comissão de Pais, que amavelmente organizou e dinamizou 
as inúmeras atividades proporcionadas às crianças. O programa 
da celebração contemplou a apresentação de teatros de fantoches, 
pinturas faciais, jogos ao ar livre e a surpreendente presença das 
personagens Minie e Mickey. Este dia foi vivido com muita emo-
ção, animação e pura diversão.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 Educar as crianças é exigente, mas também bastante desa-
fiante. Naturalmente, as crianças apresentam resistência a padrões 
de comportamentos que contrariem a sua vontade própria. Por 
isso, muitas vezes, não é fácil fazê-los adotar as regras de com-
portamento que sabemos serem imprescindíveis para o seu sadio 
desenvolvimento. Concretamente, no que respeita à alimentação, 
nem sempre é tarefa fácil convencer os mais pequenos a optarem 
por escolhas alimentares saudáveis e equilibradas. A indústria ali-
mentar “oferece” alimentos extremamente apelativos ao olhar e ao 
paladar, que por vezes os pais e educadores necessitam de criar es-
tratégias para lhes colocar no prato opções alimentares saudáveis. 
Adotar uma alimentação saudável não é sinónimo de pratos sem 
sabor. As crianças da sala Laranja aprenderam que é fundamental 
fazermos uma alimentação variada e que é possível ingerirmos 
alimentos saborosos mas que não comprometam a saúde. Como 
não resistem às guloseimas, aprenderam a confecionar gomas de 
gelatina com reduzido teor de açúcar, que foram um verdadeiro 
delírio para o paladar.

DIA DE PORTUGAL 
 No dia 10 de junho comemoramos o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas. Nesta comemoração re-
cordam-se os feitos históricos do nosso povo e assinala-se a morte 
do poeta Luís de Camões. A efeméride permite-nos olhar para o 
passado da nação, atribuir reconhecimento a todos os que construi-
ram a sua história e perspetivar o futuro, fundamentado-nos nas 
nossas caraterísticas coletivas. Os finalistas do pré-escolar demons-
traram elevado interesse enquanto escutavam factos históricos do 
nosso passado, que os ajudaram a compreender a importância da 
nossa soberania. Como atividade prática, relacionada com o tema, 
as crianças construiram pequenas bandeiras. Depois de cortarem 
pedacinhos de papel de cores vermelha e verde, foram compondo 
a Bandeira Nacional, um dos símbolo nacionais do nosso país. 

SANTOS POPULARES 
 No mês de junho multipli-
cam-se os arraiais e as festas que 
homenageiam os Santos Popula-
res. As sardinhas e as febras são 
os reis da brasa e a música é o 
complemento que anima as ruas e 
o povo. Na nossa Instituição tam-
bém nos preparamos para as cele-
brações. Nas semanas que antece-
deram as comemorações do Santo 
António, em todas as respostas 
sociais da Instituição, os utentes 
iniciaram a elaboração de trabalhos manuais alusivos à data. De 
olhos postos nas comemorações que se seguiam, os festejos do São 
João e do São Pedro, os trabalhos foram sendo intensificados. 
Entre outros, foram elaborando vasos com manjericos, onde acres-
centaram as indispensáveis quadras alusivas às comemorações. Os 
idosos também estiveram envolvidos na temática. Durante vários 
dias, dedicaram-se à pintura e montagem de lanternas de papel,           
que serviram para decorar os corredores da resposta social. 

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

PINTURAS AO AR LIVRE 
 A pintura, à semelhança de ou-
tras atividades, deve ser ensinada logo 
que a criança demonstre capacidade 
para a manipulação dos materiais. 
Desde tenra idade, as crianças são 
capazes de apresentar belas obras de 
arte. Desta vez, o grupo da sala Ver-
de instalou-se no exterior para pintar. 
Utilizaram a técnica de pintura a dedo 
que lhes exigiu o controlo e coordena-
ção dos movimentos para que as cores 
distribuídas permanecessem no limite 
dos desenhos. Os adultos prestaram 
a orientação e apoio que a atividade 
exige e eles conseguiram executar a 
tarefa com distinção. 
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  «Conhece-me» 
foi o tema agregador 
das atividades do de-
partamento de EMRC 
de Viana do Castelo.
 Valença acolheu, 
no dia 28 de maio, o 
primeiro encontro de 
EMRC para o 2º ciclo 
da diocese de Viana 
do Castelo.

 “Pela especificidade 
desta faixa etária con-
siderou-se que se de-

veria fazer um encontro mais dedicado ao 2º ciclo e depois de 
amadurecer esta ideia, este ano aconteceu o encontro. O tema 
do encontro, que recebeu mais de um milhar de alunos do 2º 
ciclo de “15 dos 19 agrupamentos de escolas da diocese”, surgiu 
“a partir do tema do Ano Pastoral diocesano que reflete sobre 
a Evangelização”. A nossa escola esteve presente, neste evento, 
com 117 alunos do 5º e 6º anos, tendo estes manifestado alegria e 
entusiasmo e ainda, 11 professores que nos acompanharam. “Em 
EMRC cabe-nos adequar aquilo que, como Igreja, vamos fazendo, 
de modo a ligá-lo à realidade escolar adequando estratégias, ativi-
dades e linguagens, para estabelecer pontes entre os dois mundos 
e ir ao encontro do plano diocesano”. Foi estabelecida em Valença 
uma parceria com a Valorminho, para podermos ter uma lógica 
mais ecológica e pedagógica junto dos nossos alunos e, ao mesmo 
tempo, sermos solidários com as populações locais. Deste modo, o 
valor angariado, no encontro de Valença, reverte para os Bombei-
ros Voluntários locais.

 Céu Vilela

I ENCONTRO DE EMRC DA DIOCESE DE V.C

DesportoEscolas

“PÁRA, ESCUTA E TRANSFORMA...”

 Apresentação Pública de Boas Práticas
 O Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito esteve pre-
sente no Seminário “Pára, escuta e transforma: eco - aprendiza-
gens em diferentes latitudes”, promovido pela Escola Superior de 
Educação de Viana do Castelo, no âmbito das comemorações da 
Semana do Ambiente.
  Os trabalhos que decorreram durante a manhã, organi-
zaram-se em três painéis. O primeiro momento correspondeu à 
sessão de abertura e estiveram presentes os seguintes oradores: 
César Sá (Diretor da ESSE-IPVC), Joana Oliveira (Coordenadora 
do Projeto Eco-Escolas), Luísa Neves (Coordenadora do Projeto 
Get up and Goals) e Teresa Gonçalves (Coordenadora do Projeto 
Escolas Transformadoras). Em seguida tiveram a palavra Elluz 
Pernia e Maria Teresa Uruena, moderadas por La Salete Sá. Es-
tas oradoras deram o seu testemunho relativamente ao trabalho 
que estão a desenvolver na Amazónia -“Pára, escuta e transforma: 
Interpelações da Amazónia” e “Amazónia: cuidar da casa comum”. 
No terceiro painel – “Partilha de Experiências”- marcaram pre-
sença três docente do Agrupamento de Escolas Pintor José de 
Brito: Joaquim Marques, Céu Vilela e Carla Pires. Estes docentes 
apresentaram experiências de sala de aula com alunos do primeiro 
e terceiro ciclos, em atividades realizadas no âmbito da temática 
Alterações Climáticas, proposta na formação de docente integrada 
no Projeto Get up and Goals. As atividades desenvolvidas procura-

ram consciencializar os alunos 
para o impacto dos hábitos de 
consumo na saúde do nosso 
planeta.
 Foi uma interessante 
troca de práticas e alargamen-
to de horizontes locais e inter-
nacionais, em nome de uma 
causa comum.

Carla Pires

DESPORTO
CICLISMO

24° GP de Ciclismo FC Ramalde - Troféu António Castro 
(2/06).

Benjamins: 10º, Mateus Araújo. Iniciados: 6º, Simão Sabrosa; 11º 
Eduardo Pereira; 21º Gabriel Benedito. Iniciados Femininas: 3ª, 
Sara Fernandes. Infantis: 21º, Bruno Branco; 22º, Filipe Antunes. 
Juvenis: 13º, Samuel Martins; 16º Ruben Benedito; 29º, Tomás 
Póvoa; 38º, Pedro Alves; 51º, Tiago Negrão; DNF, Diogo Ruivo e 
Daniel Moreira.
5º Lugar por Equipas, num total de 17. Cadetes: 39º, Luís Santos; 
43º, Leonardo Mendes; DNF, Tiago Martins e Flávio Martins. Ju-
niores: 3º, Gonçalo Fonte; 17º, Roberto Cardoso; 19º, Marco Mar-
ques; 43º, Diogo Costa; DNF, Tiago Moreira. 
2º Lugar por Equipas, num total de 10.

63º Circuito de Santo António de Amares (9/06)
Juniores. Prova pontuável para a Taça do Minho. Classificação: 
4º, Roberto Cardoso; 6º, Gonçalo Fernandes; 18º, Renan Quadri; 
20º, Tiago Moreira; 25º, Diogo Costa.

XIV Trofeo de Ciclismo Montes do Rosal – Pontevedra (15/06)
Os juniores da TENSAI/
SAMBIENTAL/SANTA 
MARTA ‘conquistaram’ 
Pontevedra.
Benjamins: 14º, Mateus 
Araújo. Iniciados: 4º, Eduar-
do Pereira; 8º, Leonardo Mar-
tins; 9º, Simão Pedrosa; 19º, 
Lucas Amaro. Infantis: DNF, 
Bruno Branco; DNF, Filipe 
Antunes.
Juvenis: 5º, Rúben Benedito; 15º, Samuel Martins; 21º, Tomás Pó-
voa; 28º, Tiago Negrão; 29º, Diogo Ruivo; 33º, Daniel Moreira. Ca-
detes: 22º, Tiago Martins; 26º, Leonardo Mendes; 31º, José Santos; 
42º, Flávio Martins; 43º, Pedro Miranda. Júnior Feminina: 2ª, 
Carina Leite Viana. Júniores masculinos: 1º, Renan Quadri; 2º, 
Marco Marques; 4º, Roberto Cardoso; 55º, Gonçalo Fonte. Marco 
Marques venceu a Taça Galega, da geral por pontos. 
Parabéns de Betânia do Lima.

1° Prêmio HM Motor – Barcelos (16/06)
Juniores. Classificação: 21º, Renan Quadro; 23º, Diogo Costa; 
29º, Roberto Cardoso; 35º, Marco António Marques; 37º, Gonçalo 
Fonte. 7° Lugar por Equipas.

Significado das siglas, nas classificações
DNF: não terminou a prova; DNS: faltou; DSQ: desqualificado; EXH: extra-
-competição; WDR: retirado.

CICLOTURISMO
XVII “VIANA À NOITE” 
– 19 DE JULHO
 Não esqueça o XVII Passeio de 
Cicloturismo “Viana à Noite”, uma 
colorida organização da Associação 
Cultural e Desportiva, apoiada pela 
Junta de Freguesia e especiais pa-
trocínios da Câmara Municipal, Foz 
do Lima, Hospital Particular, Auto 
Volt, Dr. José Manso-Laboratórios 
de Análises Clínicas, Axis Welness 
e Pingo Doce. 
 É uma noite de verão diferen-
te, com famílias inteiras de bicicleta 
de visita a Viana e com regresso, ao 
luar. No fim, no Centro Paroquial, 
uma feijoada ajudará na recupera-
ção. 
É convívio a não perder.

por Noé Rocha
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Amigos do Betânia

Na casa do Pai... 

50,00€ - Manuel de Passos Sousa; 25,00€ - Albano de Carvalho 
Mesquita Paredes; 20,00€ - Manuel Ribeiro Oliveira de Sousa, 
João Costa de Matos, José Augusto Borlido da Cruz; 15,00€ - 
Elizabete Rodrigues Moreira, Manuel da Cruz Rodrigues, Ma-
nuel Barbosa Severino, José Alves Lima, Daniel Martins Moreira; 
10,00€ - Maria Odete Fernandes Sales Gomes, Maria José Fer-
nandes Sales Gomes, Maria da Graça Lourenço Paris, António 
Pereira Amorim Soares, Maria Irene Quesado Rego, Zulmira Bor-
lido da Cruz, Manuel Jorge Gigante Amaro, Adriano José Dantas 
Melo, Carlos Alberto Louro Azevedo, Engrácia do Sameiro Barros, 
Manuel Leitão Cerqueira, Rui Jorge Alves Rocha, Amaro Maciel 
Neiva, José Maria Fernandes Pereira, Domingos Oliveira da Cos-
ta, Agostinho Parente Soares Ribeiro, Henrique Moreira Martins 
Jaco; 7,00€ - Rosa Maria Rocha Ramos C. Martins; 5,00€ - Marta 
Gigante Araújo, Paulina da Conceição Borlido da Cruz, Agostinho 
Borlido da Cruz, José Manuel Fonte Parente, João Evelino Soares 
Cruz, João Augusto Ramos Dias; (continua no próximo número)

8 de junho – Pilar Sampaio de Matos, filha de Diogo Lavari-
nhas de Matos e de Ana Cristina Parente Sampaio, residentes em 
Darque.

9 de junho – Tomás Freitas Sampaio, filho de Bruno Miguel 
Fernandes Sampaio e de Cesarina Simalay Rodrigues Freitas, re-
sidentes na rua Embarcadouro do Pinheiro, em Santa Marta de 
Portuzelo.

9 de junho – Catarina Rocha de Gouveia Guimarães Gonçal-
ves, filha de Nuno Miguel de Gouveia Gonçalves e de Joana Ro-
cha Guimarães, residentes na Maia.

22 de junho – Isaac Soares Silva, filho de Victor Manuel Paredes 
da Silva e de Sónia Maria Soares Pereira, residentes em Gandra. 

As nossas contas 
Alminhas de Samonde – 80,00€
Sagrada Família Samonde 2 – 36,73€
Sagrada Família Samonde nº 3 – 35,00€
Sagrada Família Fonte Grossa nº 2 – 150,00€
Sagrada Família Petigueiras nº 2 – 29,35€
Sagrada Família Talharezes nº 3 – 18,28€

21 de junho
Rosa Gonçalves da Torre Martins, de 76 anos 
de idade, casada, residente na rua de Santiago, 
em Santa Marta de Portuzelo.

Batizados 

FUTEBOL 

Eterna Saudade... 
ARMINDO BORLIDO DA CRUZ
(29/12/1946 – 01/06/2012)

No baú das lembranças, guardo de ti os abraços, os 
sorrisos, as palavras, o carinho…. E que bom este 
baú! Que viro e reviro sempre que a saudade aperta mais e os dias 
são mais longos que a distância que nos separa. Guardo nele a tua 
força, que sei agora é o mais belo presente que nos deixaste, legado 
que espero poder deixar aos meus filhos também. A gratidão dos 
dias que partilhamos é muito maior que a saudade deixada pela 
tua ausência!

Da tua família

2 de junho
Adriana Antunes Barreiras, de 23 anos de 
idade, solteira, residente na rua do Mirante, em 
Santa Marta de Portuzelo.

10 de junho
Rosa Maria Gonçalves Borlido do Couto, de 
72 anos de idade, casada, residente na rua da 
Fonte Grossa, em Santa Marta de Portuzelo.

Desporto (continuação)

Seleção Nacional:
 Betânia do Lima 
congratula-se com a vitória 
de Portugal na 1.ª Edição 
da Liga das Nações (UEFA). 
Com a publicação da foto 
de alguns dos vencedores, a 
nossa homenagem.

Veteranos do Alto Minho: 
 Da Liga das Nações 
para os Veteranos do Alto 
Minho, convenhamos, o 
‘salto’ é grande, mas a dig-
nidade, para este órgão, é a 
mesma. 
Classificação final: 
1.º Vianense, 73; 2.º Lanhe-
ses, 59; 3.º Neves, 57; 4.º Fra-
goso, 56; 5.º Cerveira, 56; 6.º 
Deocriste, 51; 7.º CARDIE-
LOS, 48; 8.º Correlhã, 47; 
9.º Alvarães, 39; 10.º Chafé, 
35; 11.º P. Barca, 32; 12.º Campo, 30; 13.º Âncora Praia, 24; 14.º 
Darquense, 24; 15.º SANTA MARTA/CASTELENSE, 19; 16.º 
Arcozelo, 18.

REMO 
14.ª Regata Internacional Litocar – Montemor-o-Velho (10/06)
 
 Num universo de 680 
remadores, com 447 tripula-
ções, o Viana Remadores 
do Lima ficou em 2.º lugar 
da geral. O clube, que inte-
gra alguns atletas santamar-
tenses, competiu com 79 re-
madores, em 28 tripulações. 
No cômputo das 84 regatas, 
obteve 11 pódios: 7 primeiros 
lugares; 2 segundos e 2 ter-
ceiros. De seguida, mais de 50 atletas dos escalões de formação, 
estagiaram em Touvedo – P. Barca, até ao dia 16, nas calmas águas 
do Rio Lima. Daí que é grande a expetativa para os campeonatos 
nacionais de velocidade: veteranos, dia 29; escalões de formação, 
seniores e remo adaptado, dias 6 e 7 de julho, na Pista de Monte-
mor-o-Velho. 
Votos de sucesso de Betânia do Lima.
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FESTAS DAS BEM-AVENTU-
RANÇAS E VIDA

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 - Festas da catequese da infância e adolescência 

Contactos úteis:

Apoios:

 No dia 25 de maio, celebra-
ram-se as festas das Bem-Aventu-
ranças e da Vida. Ambas contaram 
com a participação dos jovens do 
7.º e 8.º ano de catequese, respeti-
vamente. Este momento marcou 
mais um ano de vida cristã destes 
jovens, que mantém viva a fé e tes-
temunho de Jesus Cristo.  

FESTAS DO COMPROMISSO 
E ENVIO

FESTA DA LUZ
 No dia 12 de maio, as crianças 
do 1.º ano celebraram, em festa, a verda-
deira Luz, aquela que ilumina e alegra 
a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Pastor 
e guia. Com eles estiveram os seus pais, 
que pediram ao Senhor Jesus que sejam 
luz para os seus filhos e todos os outros, 
de tal modo que em cada um se possa 
sentir a Sua presença. 

FESTA DO CREDO
 No dia 19 de maio, as crianças do 
5.º ano de catequese celebraram a Festa 
do Credo. O credo é uma síntese da fé 
cristã, um sinal do Amor que Deus tem 
por cada um de nós. Rezar o credo é acei-
tar e ir ao encontro de Jesus Cristo, dizer 
“sim” a cada desafio e estar disponível 
para o outro. Conscientemente, assumi-
ram professar a sua fé, em Deus Pai que 
é amor, em Jesus Cristo a pedra angular 
e no Espírito Santo, que tudo cria e renova e na Igreja que é una, santa, 
católica e apostólica.

FESTA DO PAI NOSSO
 No dia 26 de maio, realizou-se a 
festa do Pai-Nosso com 33 crianças do 
2º ano. Os pais participaram e todos es-
tavam muito felizes. Os catequistas que 
acompanharam estas crianças foram a 
Maria de Jesus, a Ângela e a Inês. No 
final as catequistas sentiram-se felizes 
pelo trabalho realizado, onde ensinaram 
as crianças a chamar a Deus seu Pai.

FESTA DO PERDÃO E DA PRIMEIRA COMUNHÃO 
 As 21 crianças do 3º ano 
prepararam com dedicação a 
Festa da Eucaristia. No dia 19 
de junho celebraram a Festa do 
Perdão, às 16h30, com a presença 
dos familiares. Foi uma festa vi-
vida com o entusiasmo do perdão 
recebido de Deus e no final com 
a alegria de um lanche partilha-
do. No dia 20 de junho recebe-
ram a Primeira Comunhão. Pais 
e crianças viveram com profun-
didade este marco tão importante. As catequistas que acompanharam 
estes meninos foram a Elvira Antunes, a Carla Pereira e a Margarida e 
desejam que esta seja a primeira de muitas outras comunhões.

FESTA DA FÉ

 No passado dia 23 de 
Junho, os catequizandos do  
6º ano professaram solene-
mente a sua Fé, e perceberam 
a dinâmica do seu amor, ao 
manifestarem publicamente 
a sua adesão a Jesus Cristo. 
Nesse mesmo dia, os pais ou 
padrinhos acenderam no Cí-
rio a vela do batismo e volta-
ram a oferecê-la, assumindo 
pessoalmente a condição de 
ser cristão, viver como cristão e, como tal, dar testemunho da sua Fé, 
como luz que ilumina o seu caminho e o caminho dos outros.

No dia 8 de junho, os jovens do 9º 
e 10º ano celebraram as festas do 
Compromisso e do Envio, respeti-
vamente. O 9º ano construiu uma 
corrente em que eram os próprios 
elos, com os valores da amizade, 
amor e cooperação, assumindo o 
COMPROMISSO de se empenha-
rem em torná-los laços duradouros 
nas suas vidas, ao serviço do bem 
comum. Os do 10º, ao exibirem 
velas acesas com a Luz do Círio 
Pascal, manifestaram a vontade de 
quererem ser testemunhas, decidi-
das e empenhadas, de Jesus Cristo, 
indo pelo mundo anunciar o amor.
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