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COMISSÃO DE FESTAS
 -P4

 Caminhamos a passos largos para 
os dias da Romaria 2020, este ano com 
um formato completamente diferente, 
mas com a mesma devoção. 
(...) A Comissão de Festas tem à venda 
estandartes para quem quiser colocar na 
varanda, no exterior das casas.

SOMOS TRADIÇÃO

 -P3

No domingo, dia 21 de junho, e ape-
sar da peregrinação não se ter reali-
zado nos moldes habituais, o Bispo 
Diocesano presidiu à Eucaristia, às 
11h00, no Parque das Tílias (...)

“NÃO DEIXEMOS QUE NOS MA-
TEM A ALMA”, PEDE O BISPO 
DIOCESANO 

FREGUESIA
LIMPEZAS NA ZONA CÍVICA

 -P6

A Junta de Freguesia de Santa Marta 
de Portuzelo procedeu, com a colabo-
ração dos Serviços Municipalizados de 
Viana do Castelo, à limpeza dos pas-
seios e da parte central da Avenida Co-
mendador Parente Ribeiro (...)

ROMARIA DE SANTA MARTA,
A 5.ª MARAVILHA DE CULTURA POPULAR DO DISTRITO

(Ver página 8)

ROMARIA DE SANTA MARTA DE 
PORTUZELO

7, 8 E 9 DE AGOSTO DE 2020

 -P4

PROGRAMA
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Nota de abertura

 Na edição do Betânia do Lima do mês passado, abri este jornal de uma forma sentida 
e num misto de emoções, anunciando que “Há Romaria!”. Como disse, será uma romaria 
diferente, pelo contexto que vivemos, e estou certo que todos os santamartenses respeitarão 
a singularidade da Romaria de 2020, quer o seu programa (completamente adaptado às cir-
cunstâncias que juntos atravessamos) quer as normas das DGS e da Comissão Episcopal Por-
tuguesa que terão de ser seguidas nas celebrações da Eucaristia em louvor a Santa Marta. 
 Creio que haverá um momento que se destacará nesta Romaria, para além da Eucaris-
tia em louvor à nossa padroeira. Esse momento é a Visita Móbil da Imagem de Santa Marta, 
por diversas ruas da nossa comunidade. Na impossibilidade de passar pela porta de casa de 
cada santamartense, foi criado um roteiro onde poderão seguir os “passos” da nossa padroei-
ra, honrando e louvando Santa Marta ao longo do seu caminho. Peço-vos que decoreis, de 
uma forma simples, as vossas casas e ruas, com flores ou outros elementos que respeitem a 
solenidade deste momento. Os fiéis poderão juntar-se por lugares ou por ruas para embelezar 
as suas passagens, respeitando sempre as normas de distanciamento social, quer ao longo da 
preparação, quer no momento da Visita Móbil.
 Parece-me também importante congratular todos os restantes membros da Comissão 
de Festas e todos os voluntários que têm trabalhado de uma forma persistente e discreta para 
esta romaria. Como Presidente desta comissão, acompanhado de perto este labor, tenho sen-
tido uma sinergia que faz falta neste tempo. Apesar do COVID, não baixamos os braços, e 
continuamos a honrar a nossa padroeira com a mesma dignidade, sendo a sua romaria reco-
nhecida como uma das maravilhas da cultura popular a nível distrital. Com muito orgulho 
apresentamos a nossa romaria, levando-a a uma plataforma nacional para dar a conhecer 
aquilo que cada um de nós já sente e sabe: a nossa Romaria é uma maravilha.
 Vamos ser nós, desta vez, a acolher Santa Marta, depois de tantos anos a sermos aco-
-lhidos pela sua graça. Ela certamente carregará consigo as nossas preces e intenções. Que 
tenham todos uma Santa Romaria, segundo o programa que temos a honra de apresentar 
(consultar na pág. 8).

Pe. Christopher Sousa

BEM VINDOS À ROMARIA

Somos Igreja que evangeliza

Calendário

JULHO

29 DE JULHO - SANTA 
MARTA DE PORTUZE-

LO
8h30 - Missa solene e passa-
gem da Mordomia da Cruz

19h30 - Missa Solene 
Campal em Honra a Santa 

Marta

AGOSTO

DIA 2 
- XVIII DOMINGO DO 

TEMPO COMUM
DIA 4 

- S. João Maria Vianney
DIA 6 

- Transfiguração do Senhor
DIAS 7, 8 e 9 

- ROMARIA DE SANTA 
MARTA DE PORTUZE-

LO
(Ver programa detalhado na 

pág. 8)
DIA 14 

- 10º Aniv. da Tomada 
de posse de D. Anacleto 

Oliveira
DIA 15 - ASSUNÇ\AO 
DA VIRGEM SANTA 

MARIA
       Bodas de ouro de 

ordenação presbiteral de D. 
Anacleto Oliveira

DIA 16 
- XX DOMINGO DO 

TEMPO COMUM
DIA 20

- SENHORA D’Agonia 
DIA 23 

- XXI DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

DIA 30 
- XXII DOMINGO DO 

TEMPO COMUM

JULHO/AGOSTO 2020

O SEGREDO DA VIDA É A CONSCIÊNCIA DA NOSSA 
FRAGILIDADE”, AFIRMA D. ANACLETO
 Na manhã da sexta-feira, dia 19 de junho, o Bispo Dioce-
sano de Viana do Castelo presidiu à Eucaristia da Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, no templo que lhe está dedicado, no 
cimo do monte de Santa Luzia. A Eucaristia reuniu os presbíteros 
de toda a Diocese e foi oportunidade para fazer a renovação das 
promessas sacerdotais e a bênção dos Santos Óleos, que não foi 
possível realizar na Quinta-feira Santa.
 Na sua homilia, D. Anacleto começou por dizer: “Há duas 
lições elementares que esta pandemia nos trouxe: a consciência da 
nossa fragilidade no seio de uma sociedade onde aparentemente o 
ser humano ia dominando tudo; o amor à vida, enquanto maior 
dom que Deus nos deu”.
 O Bispo explicou, depois, a partir da Liturgia da Palavra 
que “o segredo da vida é precisamente a consciência da nossa 
fragilidade, a qual foi assumida pelo próprio Cristo, fazendo dela 
uma virtude”.
 Falando em concreto aos presbíteros, exortou-os a ter cons-
ciência da sua fragilidade e da sua dependência do outro. D. Ana-
cleto recordou em particular o exemplo de tantos sacerdotes que 
“se dispõem a ajudar outros irmãos padres que estão doentes ou a 
passar por dificuldades de vária ordem, tantas vezes com sacrifício 
pessoal”.
 O Bispo Diocesano terminou a sua reflexão expressando o 
desejo de que todos, a começar pelos presbíteros, “sejam imagem 
do Coração manso e humilde de Jesus”.
 No final da Eucaristia, teve ligar a leitura do decreto de 
elevação a Santuário Diocesano do Templo do Coração de Jesus. 
O Pe. Armando Dias, Vigário Episcopal do Clero, recordou ainda 

os sacerdotes que celebram este ano Bodas de Prata e Bodas de 
Ouro Sacerdotais, sendo que neste último grupo se inclui o Bispo 
Diocesano. O Pe. Armando regozijou-se também com a aprovação, 
pela Conferência Episcopal, da candidatura do Templo do Coração 
de Jesus a Basílica.
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Uma vez por Mês...

 Meia volta, volta e meia, aí está um político de peito 
feito a enaltecer a vastidão marítima que cabe a Portugal, 
regiões autónomas incluídas. Contas feitas, deve rondar 
uma área tão ampla como o Papa nos concedeu pelo Tra-
tado de Tordesilhas. E ainda não houve um rei em França, 
ou alguém com cargo similar, a resmonear que nunca ou-
viu falar “no Testamento de Adão”. Nem é preciso; agora já 
se sabe que Portugal tem mais olhos que barriga e não será 
capaz de navegar tanto mar, quanto mais explorá-lo. Pode 
acontecer como após Tordesilhas; - Portugal abre caminhos 
que outros percorrerão e desta vez não haverá um Colombo 
a procurar as Índias a Ocidente. 
 As riquezas que o mar esconde não se conquistam 
com “Albuquerques terríveis e Castros fortes e outros em 
quem poder não teve a morte” (Camões, no plural). Ciên-
cia, tecnologia e navios. As caravelas e as naus fizeram o 
seu tempo e alcançaram os objetivos. Havia ciência e tec-
nologia em Portugal. Em abstrato, essas condições ainda 
existem e ensinam-se nas escolas; o que falta são navios 
especializados e para esses não há “pilim”, são muito ca-
ros. Umas traineiras estarão ao nosso alcance, mas navios 
oceanográficos é outra conversa. Em tempos não muito 
recuados o velho Carvalho Araújo ostentava o galhardete 
de navio hidrográfico. Ainda existirá? Sérias dúvidas, com 
desconhecimento se teve substituto.
 As riquezas oceânicas vão muito para além da pesca. 
Estão nas profundezas e muitas já localizadas. O problema 
é chegar a essas negruras.
 Tanto mar vazio à nossa frente sob os cascos dos na-
vios. Faz lembrar a fábula da raposa. Para a raposa as uvas 
estavam verdes, isto é, muito altas; para nós as riquezas do 
mar estão longe e muito fundas.

S.A.

TANTO MAR

“NÃO DEIXEMOS QUE NOS MATEM A ALMA”, PEDE O 
BISPO DIOCESANO 

 No domingo, dia 21 de junho, e apesar da peregrinação 
não se ter realizado nos moldes habituais, o Bispo Diocesano 
presidiu à Eucaristia, às 11h00, no Parque das Tílias. Na sua 
homilia, começou por observar: “Esta peregrinação nasceu de um 
voto feito em plena epidemia, a febre pneumónica, que dizimou 
tanta gente. Sinceramente, nunca imaginei que passados cem anos 
pudéssemos estar impedidos de a realizar precisamente pela mes-
ma razão que esteve na sua origem. O que significará isto?”. 
 E apontou a resposta: “Que temos de viver esta peregrinação 
com o mesmo espírito com que ela nasceu: com uma prece sentida 
ao Senhor para que nos livre desta pandemia que nos impede de 
retomar a normalidade”. D. Anacleto recordou, contudo, que Deus 
nada faz sem que haja compromisso do ser humano, pois “Deus 
age através de nós”. 
 Partindo da Liturgia da Palavra, o Bispo disse que aquilo 
que Deus quer, acima de tudo, é que “não nos matem a alma”. E 
concretizou: “Não deixar que nos matem a alma é não deixar mor-
rer a nossa relação com Deus, embora, neste tempo, tenhamos de 
a viver de uma forma diferente. Não deixar que nos matem a alma 
é não deixar morrer a nossa relação com os outros, particularmen-
te com quantos sofrem com esta pandemia, entre os quais os que 
passam fome, os que perderam entes queridos, os idosos que, nos 
lares, não podem ser visitados, sofrendo com a solidão”. 
 O Bispo Diocesano exortou ainda ao cumprimento das 
orientações das autoridades de saúde. Lamentou que alguns epi-
sódios conhecidos nos últimos dias façam com que Portugal não 
seja hoje tão bom exemplo como há umas semanas e lembrou as 
palavras do Papa Francisco: prudência e segurança. 
 A celebração contou com a presença de diversos fiéis, mui-
tos dos quais se dirigiram a pé até ao Santuário, observando todas 
as regras de segurança. 

MAIS DE 100 BISPOS CATÓLICOS ASSINARAM MANI-
FESTO PARA IMPEDIR ABUSOS COMETIDOS PELAS 
EMPRESAS 

 Um grupo de mais de 100 bispos de vários países, incluin-
do Portugal, assinou uma petição dirigida à presidência alemã do 
Conselho da União Europeia, denunciando as violações aos Direi-
tos Humanos no comércio internacional. 
 A petição exige medidas para evitar riscos de violação dos 
Direitos Humanos e de contaminação do ambiente, reparando as 
situações negativas que se venham a verificar, direta ou indireta-
mente, pela ação das empresas. De acordo com os bispos, as econo-
mias devem seguir os valores da dignidade e da justiça e respeitar 
os direitos das pessoas e do meio ambiente. 
 Segundo a petição, os abusos cometidos pelas empresas são 
“recorrentes” e a crise da Covid-19 agravou a situação, “especial-
mente nas comunidades mais vulneráveis, que não beneficiam de 
nenhuma proteção social”. 
 A Declaração dos Bispos foi assinada por líderes da Igreja 
de países como a Índia, Myanmar, Uganda e Colômbia, “onde as 
comunidades foram afetadas pelas ações irresponsáveis das em-
presas transnacionais”. Ao mesmo tempo, muitos bispos da Eu-
ropa (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, 
Portugal, Suíça, Holanda) também subscreveram a Declaração,  

enviando uma “forte mensagem à Europa para que assuma a sua 
responsabilidade”. 
 A Declaração dos Bispos permanecerá aberta para recolher 
mais assinaturas, especialmente no contexto da próxima ronda de 
negociações, nas Nações Unidas, para a construção de um Instru-
mento Legalmente Vinculativo sobre Empresas e Direitos Huma-
nos, que entra este ano na sua sexta sessão, informa a FEC.
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Romaria

 Caminhamos a passos 
largos para os dias da 
Romaria 2020, este ano 
com um formato com-
pletamente diferente, 
mas com a mesma devo-
ção. 
 Como forma de marcar 
a Romaria deste ano, a 
Comissão de Festas tem 
à venda estandartes para 
quem quiser colocar na 
varanda, no exterior das 
casas.  O estandarte foi 
uma adaptação do cartaz 
da Romaria 2020 ela-
borado pelo nosso páro-
co, Christhopher Sousa. 
Estes estandartes encon-
tram-se à venda nos locais 
habituais, bem como na 
sacristia da igreja paro-
quial.

 E é já no dia 29 de julho, pelas 8h30, quarta-feira, 
que teremos a missa em louvor e ação de graças à nossa 
padroeira, Santa Marta. Nessa eucaristia haverá a passagem 
da Cruz Paroquial para o novo Mordomo do ano 2020/2021. 
No final da eucaristia haverá um momento solene com o has-
tear da Bandeira de Santa Marta. No final da tarde deste dia 
haverá missa campal concelebrada pelas intenções das famílias 
santamartenses, pelas 19h30. Pelas 21h30, inaugurar-se-á a 
Iluminação da Igreja paroquial.
 No domingo, dia 2 de agosto, pelas 8h30 teremos a 
missa paroquial, em memória dos membros da comissão de 
festas já falecidos, seguida de romagem ao cemitério.
 Durante a semana que antecede as festas, teremos algu-
mas animações culturais online promovidas pelas entidades/
associações da freguesia, sempre pelas 21h30 nas redes sociais. 
Assim, na terça teremos um momento dinamizado pelo Grupo 
Folclórico de Santa Marta de Portuzelo; na quarta-feira uma 
animação cultural dinamizada pela Associação Cultural e Des-
portiva de Santa Marta e na quinta-feira, uma animação cul-
tural dinamizada pela Escola de Folclore de Santa Marta de 
Portuzelo.
 Durante os dias 7, 8 e 9 a igreja paroquial estará 
aberta durante o dia para veneração da padroeira, com o an-
dor de Santa Marta. Haverá algumas regras, seguindo as orien-
tações da DGS que todos teremos de cumprir para garantir o 
bem estar de todos.
 Ao longo desses dias haverá momentos online que cor-
respondem aos desafios que foram lançados nas redes sociais 
durante os últimos meses: na sexta-feira, pelas 10h, haverá o 
momento “Mordomas online”; pelas 21h30 o “Cortejo noturno: 
(re)viver online”, sendo uma retrospetiva com fotos/vídeos dos 
anos anteriores; pelas 23h haverá uma animação musical com 
DJ convidado (Live Stream); no sábado, pelas 12h o momento 
“Concentração de grupos de bombos: (re)viver online”; pelas 17h 
o “Cortejo etnocultural: (re)viver online” com uma retrospetiva 
com fotos/vídeos dos anos anteriores; pelas 21h30 o momento 
“Bandas de Música: (re)viver online” com uma retrospetiva com 
vídeos dos anos anteriores; pelas 22h “O coração do folclore: 
melhores momentos online”. Perto das 23h haverá animação 
musical com DJ convidado (Live Stream).

ESPAÇO COMISSÃO DE FESTAS
SOMOS TRADIÇÃO

 No dia 16 de julho, a Romaria de Santa Marta foi a 
concurso, juntamente com outras candidaturas do distrito às 7 
Maravilhas da Cultura Popular.
 Apesar de ter esta-
do durante bastante tempo 
numa posição de maior des-
taque, no final do dia, a Ro-
maria de Santa Marta ficou 
no 5.º lugar. Desta prestação é 
importante fazer um balanço e 
retirar algumas ilações. A Co-
missão de Festas considerou 
que a experiência foi muito 
positiva porque o objetivo 
principal, divulgar a Roma-
ria a nível nacional, foi sobe-
jamente concretizado. É certo 
que em televisão o tempo é 
pouco para tanto que poderia 
ser dito, mas o essencial foi 
transmitido tendo-nos che-
gado impressões muito posi-
tivas do público que assistiu 
à emissão televisiva. Os ele-
mentos que integraram o pro-
grama televisivo bem como to-
dos aqueles que votaram na nossa candidatura, depositando 
em nós a sua confiança, revelaram a entrega abnegada à 
Romaria de Santa Marta. União, entrega, força, coragem, 
tradição, devoção…  fez com que conseguíssemos este feito. 
Importa lembrar que a Comissão de Festas lutou per si, não 
teve promotores externos, não teve gabinetes de comunicação 
nem marketing, não dispunha de meios que outros concorren-
tes dispunham. Apesar disso, mostramos a grandeza da Ro-
maria de Santa Marta, das nossas gentes, das gentes que se 
entregaram e entregam à nossa Romaria ao longo do tem-
po. Um agradecimento especial a TODOS os que estiveram 
envolvidos (desde a preparação à votação) nesta experiência, 
que foi sem dúvida gratificante e que permitiu maior visibi-
lidade daquela que, para nós, é a maior maravilha popular, a 
Romaria de Santa Marta de Portuzelo.
 

P’la Comissão de Festas da Romaria de Santa Marta,
Hugo Oliveira Martins

ROMARIA DE SANTA MARTA,A 5.ª MARAVILHA DE 
CULTURA POPULAR DO DISTRITO

 No domingo de manhã haverá três grandes momen-
tos. Assim, pelas 8h teremos a celebração Eucarística – Pre-
gação em louvor de Santa Marta. A partir das 9h até às 
10h45 haverá uma Visita Móbil da Imagem de Santa Marta 
que percorrerá as principais ruas da freguesia (em vez da 
habitual procissão). Depois deste percurso, pelas 11h, have-
rá outra celebração eucarística campal - Pregação em louvor 
de Santa Marta. No final do dia, pelas 21h30, teremos o 
momento “Talentos Santamartenses”, um espetáculo musi-
cal online.
 Como habitual, no dia 15, apesar de não haver o circuito 
de ciclismo de Santa Marta, pelas 12h haverá um momento on-
line promovido pelo Ciclismo de Santa Marta de Portuzelo.
A Comissão de Festas não esquece a colaboração das entidades 
e empresas que estão sempre ao lado da Romaria, pelo que irá 
sempre que possível promover a sua divulgação para que consi-
gam ultrapassar os desafios do panorama atual.
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DA SALA PARA O PARQUE 
 Mesmo depois de estarem 
concluídas as atividades pedagó-
gicas programadas para o presen-
te ano letivo, na nossa Institui-
ção continuamos a desenvolver 
iniciativas com vertente educati-
va. Sentimos que é fundamental 
proporcionar às crianças algumas 
das atividades previamente ca-
lendarizadas, mas que por via da 
interrupção de atividades ficaram 
por se concretizar. Agora que os 
dias se apresentam com tempera-
turas que convidam à saída para 
fora de portas, o parque também 
é o local privilegiado para a con-
cretização de inúmeras atividades 
educativas. De um vasto número 
de iniciativas aí desenvolvidas, 
destacamos a que versou a des-
coberta dos meios de transporte. 
Após conhecerem e identificarem 
os meios de transporte terrestre, aquático e aéreo, as crianças da 
sala Arco-íris construíram uns pequenos barcos e posteriormente 
testaram a deslocação num plano de água. A parte experimental 
foi um sucesso porque as pequenas embarcações passaram no teste 
de flutuação.

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

DESENVOLVIMENTO MOTOR NA PRIMEIRA INFÂN-
CIA
 Para além das atividades 
educativas, também as atividades 
físicas orientadas são frequente-
mente exploradas nos espaços 
exteriores. Em contraposição às 
atividades físicas livres, aquelas 
que são orientadas pela educado-
ra de sala contêm intencionalida-
de educativa; e por isso, contem-
plam a observação e a respetiva 
avaliação. Sempre norteada pelas 
caraterísticas individuais de cada criança, a observação rigorosa do 
desempenho destas atividades permite a análise do nível de desen-
volvimento motor das crianças e a deteção precoce de desvios aos 
padrões definidos para cada idade. À parte as questões técnicas, 
as crianças divertem-se imenso ao executar os exercícios que tes-
tam a agilidade, coordenação, flexibilidade e o equilíbrio. É com 
a alegria de brincar e entusiamo de se exercitar que as crianças 
reforçam a sua autoestima e se tornam mais confiantes e positivas.

COMISSÃO DE PAIS DO CENTRO SOCIAL 
 Durante o presente ano letivo, a comissão representativa 
dos pais dos utentes do Centro Social, das respostas sociais da área 
da infância, teve uma participação bastante ativa na dinâmica da 
Instituição. A sua colaboração, através da apresentação de várias 
propostas de melhoria e de atividades dirigidas às crianças, enri-
queceu o desenvolvimento do plano de actividades. No decurso 
do ano também desenvolveram várias iniciativas de angariação 
de fundos, tendo como objetivo a dinamização de atividades e a 
aquisição de equipamentos lúdicos e didáticos. A última oferta, 
entregue no mês transato, foi recebida com manifesta alegria. O 
equipamento para apetrechar os recreios interiores e exterior veio 
dar mais cor ao espaço e permitir brincadeiras criativas. Agradece-
mos a dedicação, empenho e generosidade dos pais que constituem 
a comissão e a todos os que com eles colaboraram.

ALARGAMENTO DE CALENDÁRIO E SERVIÇOS DA 
INSTITUIÇÃO 
 De maneira a dar resposta às solicitações das famílias, o 
Centro Social de Santa Marta alargou o período de funcionamen-
to para o presente ano letivo, findando as atividades no dia 14 de 
agosto de 2020. De igual modo, para corresponder às necessidades 
das famílias da nossa comunidade, foi implantado o Programa de 
Verão do CATL para crianças que apenas frequentem a resposta 
social durante o período de férias escolares. O programa destina-se 
a crianças com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos e con-
templa os serviços de refeições e atividades lúdicas e recreativas.

CATL EM TEMPO DE FÉRIAS 
 O ano escolar recente-
mente concluído teve um final 
atípico e para todos inesperado. 
O terceiro período arrancou com 
as aulas à distância; e até à data 
de conclusão, as crianças do ensi-
no básico não tiveram mais aulas 
presenciais. Esta nova metodo-
logia de trabalho exigiu que os 
professores, famílias e alunos se 
adaptassem a uma nova realidade 
de ensino e aprendizagem, acres-
centando-lhes maior desgaste e cansaço. Aquando da reabertura do 
CATL denotou-se que as crianças estavam ávidas de partilhar ex-
periências com os amigos, de quem estavam há tanto tempo afas-
tadas. Por isso o programa de férias do CATL foi estruturado com 
ações que valorizam as atividades livres e grupais, sem descurar os 
ateliers orientados, das áreas da expressão plástica, motricidade ou 
culinária.

OS NOSSOS FINALISTAS 
 Para assinalar o final do ciclo de frequência da Creche, do 
Jardim de Infância e do CATL, no dia 20 de julho realizamos uma 
sessão fotográfica para as crianças finalistas. O dia foi de festa, 
com muitos momentos emotivos. Após o registo fotográfico do mo-
mento da imposição da cartola e entrega do diploma, as crianças 
reuniram-se à roda do bolo, para cantar os parabéns. O almoço foi 
especial, tendo as crianças do CATL efetuado a refeição na área 
verde.
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Junta de Freguesia
ASSEMBLEIA APROVA CONTAS DE 2019 POR UNANI-
MIDADE
 A Assembleia de Fregue-
sia de Santa Marta de Portuzelo 
reuniu no passado dia 18, em ses-
são não aberta ao público, fruto 
do problema que estamos a vi-
ver. Para garantir a segurança de 
todos, todas as regras necessárias 
foram garantidas, nomeadamente 
o distanciamento dos membros e 
o uso de máscara. Normalmente na reunião de abril são levadas 
à Assembleia, para discussão e votação, as contas do ano anterior. 
Visto que a sessão de abril não se realizou, as contas foram apre-
sentadas pelo presidente Paulo Maciel e a Assembleia votou as 
mesmas por unanimidade, facto que nunca tinha acontecido nos 
últimos mandatos. O Presidente salientou que o ano de 2019 não 
foi muito produtivo em receitas, contudo regista o valor mais bai-
xo nas despesas correntes desde 2014, refletindo o trabalho muito 
rigoroso no controlo da mesma. O Presidente acrescentou que 
em maio de 2020 todas as despesas de investimento não pagas em 
dezembro, estavam já pagas naquela data. No caso das despesas 
correntes são pagas sempre a 30 dias. Salientou que as receitas 
próprias têm descido, nomeadamente as vendas de espaços no ce-
mitério, visto que as mesmas foram limitadas.
LIMPEZAS NA FREGUESIA EM MAIO E JUNHO
 Nos meses de maio e ju-
nho a Junta de Freguesia tem 
desenvolvido um conjunto de 
limpezas em várias ruas da fre-
guesia, tendo chegado a mais de 
metade do seu território. Foram 
cerca de 25 km de vias, limpeza 
com capinadeira de vários locais 
e vias e limpeza de vários lotea-
mentos. Tal só foi possível devido à atitude musculada do Execu-
tivo, que preparou vários contratos externos que permitiram uma 
rápida ação de limpeza. Nesta fase do ano é normal o crescimento 
muito rápido das ervas nas valetas, dificultando bastante o tra-
balho dos funcionários, para deixar as vias limpas. Este trabalho 
nunca terá fim e esta semana os trabalhos distribuem-se entre o 
corte de relvas e a limpeza dos loteamentos que ainda faltam. Um 
agradecimento a todos aqueles que ainda coloboram na limpeza 
dos espaços contíguos às suas habitações.
LIMPEZAS NA ZONA CÍVICA

 A Junta de Freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo proce-
deu, com a colaboração dos Servi-
ços Municipalizados de Viana do 
Castelo, à limpeza dos passeios e 
da parte central da Avenida Co-
mendador Parente Ribeiro, zona 
cívica, bem como as bancadas do 
Souto de Santa Marta. Foram 
muitas horas de trabalho noturnas mas o resultado está à vista. É 
pena este ano não podermos utilizar este espaço, como já é hábito, 
durante as atividades de verão, contudo a limpeza realizada assim 
como a recuperação e pintura dos bancos veio dignificar mais este 
espaço nobre da freguesia.

ACESSO À ESCOLA BÁSICA

A intervenção realizada na Rua Reitor Agostinho de Brito tem a 
função importante de permitir o melhor acesso, dos autocarros, à 
Escola Básica. A Escola foi Inaugurada há 10 anos e desde essa 
altura que ficou por concluir o alargamento e correção do piso, 
permitindo a circulação dos transportes escolares. Apesar da in-
tervenção não estar concluída, pois aguarda a conclusão de uma 
expropriação, os autocarros já têm condições de circulação.

TENSAI/SAMBIEN-
TAL/SANTA MARTA
– A HISTÓRIA EM 
ETAPAS (1981-1985)
 A Tensai/Sam-
biental/Santa Marta vem 
aguardando por melhores 
dias, mas está a ser muito 
difícil adiantar hipotética 
data para o regresso das 
provas de estrada, face à 
situação pandémica que vivemos. Porém, nem tudo é mau. Na ver-
dade, um dos ensinamentos da competição desportiva é preparar 
qualquer atleta para estar precavido a aceitar e conformar-se com 
as consequências adversas ao longo da sua carreira, sempre apren-
dendo a viver com elas e a tentar superá-las. Surgem do mais inusi-
tado imprevisto, por insignificante que possa parecer, tal como para 
todos nós surgiu a ameaça da Covid-19, vinda de surpreendente e 
invisível vírus, de tão minúsculo que é. Saibamos todos colher a 
lição e ter confiança, seguindo o exemplo dos atletas que, embora 
não disfarcem alguma ansiedade, estão serenos e acreditam que 
melhores dias virão. Aprendamos com eles e refreemos quaisquer 
ímpetos de desdenho e superioridade sobre tudo e todos, antes nos 
preocupando, cada um, em fazer aquilo que lhe compete e para que 
está habilitado, sempre respeitando quem e aquilo que nos rodeia.
Entretanto, vamos prosseguir na história que deu vida ao sonho do 
Eduardo Churchill, dedicando-nos, nesta edição, à quinquenal 2.ª 
etapa, com o mais relevante entre 1981/1985. 

DIREÇÃO
Em 1981: presidente, Antonino Dias; secretário, Francisco Sá; te-
soureiro, Tomás da Fonte; seccionistas, Arlindo Quintas, Eduardo 
Barros, Fernando Borlido, João Amaro e José Lopes; treinador, 
Domingos Felgueiras; mecânico, Luís Torres; médico, Sousa Go-
mes. Em 1982, surgiu José Parente, como seccionista e saiu José 
Lopes, mantendo-se os demais elementos em todos os departamen-
tos. Em 1983 houve troca de médico, vindo Rui Nina substituir 
Sousa Gomes; nos seccionistas, não obstante a saída de Fernando 
Borlido, entraram Carlos Coelho e Liberto Reis e houve reforço 
como treinador, pois Manuel Pires juntou-se a Domingos Felguei-
ras. Em 1984 mudou o presidente, assumindo o novo pároco, 
Adelino de Sousa; nos seccionistas, as saídas de Arlindo Quintas 
e Liberto Reis foram compensadas com as chegadas de Admar Lo-
pes, Albino Antunes, Lopo Teixeira, Morais Pedreira e Napoleão 
Fornelos, que se juntaram a Carlos Coelho, Eduardo Barros e José 
Parente; como treinador manteve-se Domingos Felgueiras, nova-
mente só, após saída de Manuel Pires. Em 1985, último ano deste 
quinquénio: presidente, Adelino de Sousa; secretario, Francisco 
Sá; tesoureiro, Tomás da Fonte; médico, Rui Nina; seccionistas, 
Admar Lopes, Albino Antunes, Carlos Coelho, Eduardo Barros, 
José Parente, Lopo Teixeira, Napoleão Fornelos e Morais Pedreira; 
treinador, Domingos Felgueiras; mecânico, Luís Torres. 

MAIS ATLETAS, EM QUANTIDADE E QUALIDADE
Atletas inscritos, em 1981, como infantis: 6 anos, Fernando Bor-
lido; 7 anos, Arlindo Quintas; 8 anos, Ana Barros; 9 anos, Carlos 
Cancelo; 10 anos, Ricardo Lopes e Rui Cancelo; 11 anos, José Ama-
ro e Ricardo Felgueiras; 12 anos, António Barros e José Lopes; 13 
anos, António Matos, Eduardo Soares, João Silva, José Negrão e 
Manuel Costa. Aspirantes, João Amaro e Manuel Cambão. Ju-
niores, José Amorim e Manuel Madalena. Seniores, Álvaro Tor-
res, Carlos Passos, Jorge Teixeira, José Fonseca e Manuel Pires. 
Em 1982, como infantis:  com 7 anos, Fernando Borlido; 8 anos, 
Arlindo Quintas; 9 anos, Ana Barros; 10 anos, Carlos Cancelo; 11 
anos, Liberto Reis e Rui Cancelo; 
12 anos, Filipe Soares, José Amaro 
e Ricardo Felgueiras; 13 anos, An-
tónio Barros e José Lopes.
Juvenis: António Matos, Eduardo 
Soares, João Silva, José Negrão e 
Manuel Costa. Juniores: Afonso 
Matos, João Amaro, José Amo-
rim, José Sá e Manuel Madalena.  

CICLISMO

Desporto por Noé Rocha
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Amigos do Betânia
30,00€ - António Fernandes Soares; 20,00€ - Teresa Fernandes 
Araújo, Rosa Maria Dias M. Gonçalves, Idílio Jorge Branco Fer-
nandes, José Lajoso da Silva, José Manuel Gomes, Manuel Ro-
drigues Lima, José Augusto Borlido da Cruz, Alberto Pereira Fer-
nandes Moreira, João de Jesus Cruz Lourenço, Manuel Ribeiro 
Oliveira de Sousa; 15,00€ - Marta das Dores Quesado Rocha, José 
Alves Lima, Nuno Branco Pires Costa, António Cruz Amorim Soa-
res, Maria de Fátima A. C. Viana, Alexandre Manuel de Carvalho, 
José Carlos Ventura Enes, Luís Martins Esteves, Manuel Joaquim 
Ramos Dias, António Casimiro F. G. Pereira, Lucinda de Brito 
Sousa, Maria Augusta Fernandes Santos, António Pereira Amo-
rim Soares, João Costa Matos, Jacinto Marques Lourenço, Carlos 
Alberto Antunes Araújo, Domingos Araújo Oliveira, Maria Susa-
na Quesado Gonçalves; 13,00€ - António Fernandes de Barros; 
12,50€ - Manuel Joaquim Ribeiro M. Cunha; 12,00€ - António 
José Parente da Costa, Laura de Oliveira, Maria Rosália Reguengo 
G. Cancelo; 10,00€ - Manuel Domingos Corucho Araújo, António 
Parente Borlido, António Coelho Branco, Ana da Conceição Vaz, 
Maria de Fátima Gomes, João Augusto Silva Moreira, Rui Jorge 
Alves Rocha, Carlos Fiúza, Zulmira Borlido da Cruz, João Augusto 
Moreira Barreiros, Ana Maria Ribeiro Lopes Sôro, José de Matos 
Barbosa, José António Parente Antunes, Daniel José Gonçalves 
Cruz, Rosa Gonçalves Rocha, José Francisco Gomes Pires Costa, 
Lucinda do Carmo Ribeiro Mesquita, António Borlido da Cruz, 
Manuel Pereira Antunes, Tiago Rodrigues Farinhoto, Rosa Maria 
Rocha Ramos Martins, Rosalina Fernandes A. Oliveira, Rosalina 
Anjos Lajoso Ferreira, Manuela Dias Araújo, Manuel Ramos Alves, 
José António Gonçalves P. Novo, Marta Cruz Lourenço Louro, Al-
merindo Casanova M. Amaro, Carlos Alberto Ribeiro M. Cunha, 
Luís Afonso Painhas, Maria Odete Fernandes Sales Gomes, Maria 
José Sales, António Torres da Rocha, Maria da Conceição Ribeiro 
R. Oliveira, Irene da Conceição Araújo O. Enes, Maria das Do-
res Gonçalves Rocha, Elda Colaço Parente, Vítor Manuel Parente 
Morais, Agostinho Sousa Rodrigues Pereira, Maria José Oliveira 
Barros, Rosa de Jesus Dias da Silva, Maria Clara Antunes, José 
Parente Antunes, José Manuel Alves Freitas Sá, Madalena Bar-
reto, Manuel Filipe Nobre Costa, Carlos Parente Ribeiro Rocha, 
Angelina Parente Oliveira Barbosa, Manuel Negrão Antunes, Lau-
ra de Jesus Serra Cerqueira, Manuel Oliveira Gonçalves Novo, 
Maria do Carmo Ramos S. Rocha, José Maria Fernandes Pereira, 
Manuel António Cruz Amado, João Alberto Soares, António José 
Coelho Antunes, Joaquim Sá de Sousa, Manuel Joaquim Cunha 
Malheiro, Aníbal Miranda e Sousa; 7,50€ - Estrela de Jesus G. 
Ribeiro, Manuel Jesus Costa Pereira; 7,00€ - António Lopes Sôro, 
Rui Manuel Gonçalves Ramos; 5,00€ - Paulo Jorge Mina Parente, 
Jorge Arlindo Figueiras Barros, Fernando Gonçalves Alheira, João 
Pereira Vieira, Ana Moreira Freitas Cerqueira, João Augusto Ra-
mos Dias, Maria Filomena Carvalhido Silva, Marta da Purificação 
Meixedo Brito, Rosa Maria Ribeiro Moreira, Francisco Linhares, 
Maria Celeste Ribeiro Sousa; (continua no próximo número)

As nossas contas 
Sagrada Família Talharezes 3- 56,20 €
Sagrada Família de Portuzelo nº 1 - 28,50 €
Sagrada Família Portuzelo 3 - 36,74 €
Sagrada Família Portuzelo 5 - 40,89 €
Sagrada Família Santa Martinha 3 - 16,99 €
Sagrada Família Samonde 2 - 68,93 €
Sagrada Família de Fonte Grossa e Sta Martinha- 38,78 €
Sagrada Família Petigueiras nº 1 - 10,00 €
Alminhas “Antunes” – Petigueiras - 10,00 €

27 de junho
– Albino Martins Meixedo e Aurora da Ressurreição Pereira do 
Rego

Bodas de Ouro Matrimoniais (1970-2020)

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

Trago comigo uma saudade que não 
desaparece, uma saudade que já faz 
tão parte de mim como respirar. 
Guardo na memória uma imagem 
de serenidade e sinto a gratidão de 
teres feito parte das nossas vidas. 
Recordo os momentos que vivemos 
e sorrio, porque sei que continua-
mos juntos, em pensamento e no co-
ração, e que um dia nos encontrare-
mos para terminar a nossa história. 

Da tua família

Seniores: Álvaro Torres, Carlos Passos, Jorge Teixeira, José Fon-
seca, Manuel Amorim, Manuel Pires e Virgílio Pinto.  Em 1983, 
como infantis, com 6/7 anos, Nuno Reis e Sandra Borlido;  8 
anos, Ana Cancelo, António Antunes e Fernando Borlido; 9 anos, 
Domingos Oliveira;  10 anos, Ana Barros e Pedro Teixeira; 11 anos, 
Carlos Cancelo e Liberto Reis; 12 anos, Luís Ribeiro, Paulo For-
nelos e Rui Cancelo: 13 anos, Filipe Soares e Ricardo Felgueiras. 
Juvenis: António Barros,  José Silva e Manuel Oliveira. Aspiran-
te: Eduardo Soares,  Fernando Pereira, João Silva, José Barbosa e 
Paulo Calheiros. Juniores: António Martins, António Melo, José 
Amorim, Manuel Madalena e Manuel Rodrigues. Seniores: Álvaro 
Torres, Carlos Passos, José Ribeiro, Manuel Amorim, Manuel Pires 
e Virgílio Pinto. Em 1984, como infantis: com 6 anos, Ricardo 
Poças; 7 anos, Humberto Torres; 9 anos, Ana Cancelo, António An-
tunes e Fernando Borlido; 10 anos, Miguel Moreira; 11 anos, Ana 
Barros, Manuel Lima e Pedro Teixeira; 12 anos, Carlos Cancelo e 
Teresa Dantas; 13 anos, Helena Pinto, Jorge Faria, José Moreira, 
José Parente, Luís Ribeiro, Miguel Alves, Paulo Fornelos e Rui 
Cancelo. Aspirantes: António Barros, Eduardo Soares, João Silva, 
José Barbosa, José Silva, Manuel Oliveira e Paulo Simón. Em 
1985, como infantis: Ana Barros, António Antunes, Miguel Morei-
ra, Pedro Teixeira e Teresa Dantas. Juvenis: Arlindo Lopes, Helena 
Pinto, Jorge Faria, José Parente, Paulo Fornelos e Rui Cancelo. Ju-
niores: Carlos Pereira, Eduardo Soares, João Silva, José Barbosa, 
Manuel Araújo e Paulo Simón.

ENRIQUECEM-SE OS PATROCÍNIOS
 À TENSAI e AVIC, o clube vê juntarem-se à equipa patro-
cinadora, em 1982, QUINTAS MARTINS & QUINTAS e, em 
1984, COFA-COOPERATIVA DE FERRAMENTAS E AÇOS, 
SCARL.

MUITOS TROFÉUS E PRIMEIROS TÍTULOS NACIONAIS
- António Barros, Eduardo Soares e Clube
 Nesta etapa histórica, 1981/1985, aconteceram os pri-
meiros títulos de campeões nacionais: individualmente, em 1982, 
Eduardo Soares e, em 1984, António Barros, entram na história 
do clube, ao sagrarem-se campeões nacionais: o Eduardo, Campeão 
Nacional de Fundo/Estrada – Juvenis  e o António, Campeão Na-
cional de Pista/Perseguição – Aspirantes . Também em 1984, o 
Grupo Desportivo do Centro Paroquial, como equipa, sagra-se 
Campeão Nacional pela primeira vez, em Fundo - Contra-Relógio 
Equipas – Aspirantes, de que faziam parte e foram, por consequên-
cia, também campeões: António Barros, Eduardo Soares, João 
Silva e Paulo Simon. A estes títulos nacionais juntam-se dezenas 
de troféus conquistados, individual e colectivamente.

JOGOS NÁUTICOS DO ATLÂNTICO EM 2021
 A Câmara Municipal de Viana do Cas-
telo vê confirmados os Jogos do Atlântico para 
julho de 2021. Assumem-se como o festival de 
desportos náuticos para a juventude europeia, 
com o objetivo de promover as atividades marítimas através de uma 
competição internacional. Têm a ambição de ilustrar e promover 
esta competência náutica específica das regiões, promovendo a 
emergência de novos intercâmbios entre povos. Reúne habitual-
mente entre 300 a 400 jovens atletas de cinco países. das regiões, 
promovendo a emergência de novos intercâmbios entre povos. Reú-
ne habitualmente entre 300 a 400 jovens atletas de cinco países. 

Desporto (continuação)
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Quarta-feira, 29 de julho
 08h30 – Missa em 
louvor e ação de graças a 
Santa Marta 
 – Entrega da Cruz 
Paroquial ao Mordomo 
para o ano de 2020/2021
 – Hastear da Ban-
deira de Santa Marta
 19h30 – Missa con-
celebrada pelas intenções 
das famílias santamartenses
 21h30 – Inauguração 
da iluminação da igreja pa-
roquial 

Domingo, 2 de agosto
 08h30 – Missa Pa-
roquial, em memória dos 
membros da comissão de 
festas já falecidos, seguida 
de romagem ao cemitério 
 11h00 – Missa Paro-
quial

Terça-feira, 4 agosto
 21h30 – Animação cultural online pelo Grupo Folclórico de 
Santa Marta de Portuzelo

Quarta-feira, 5 agosto
 21h30 – Animação cultural online pela Associação Cultural 
e Desportiva de Santa Marta

Quinta-feira, 6 de agosto
 21h30 – Animação cultural online pela Escola de Folclore 
de Santa Marta de Portuzelo

Sexta-feira, 7 de agosto 
 08h30 – Abertura da Igreja para veneração da padroeira 
Santa Marta
 10h00 – “Mordomas online”
 19h00 – Missa em Louvor a S. Lázaro

 21h30 – Cortejo noturno: reviver online

 23h00 – Animação musical com DJ convidado (Live Stream)

Sábado, 8 de agosto
 08h30 – Abertura da Igreja para veneração da padroeira 
Santa Marta
 11h00 – Celebração dos batizados na igreja paroquial.
 12h00 – Concentração de grupos de bombos: reviver online

 17h00 – Cortejo etnocultural: reviver online
(Retrospetiva com fotos/vídeos dos anos anteriores)
 19h00 – Missa em Louvor a Sta. Maria Madalena

 21h30 – Banda de Música: reviver online
(Retrospetiva com vídeos dos anos anteriores)

 22h00 – Festival “O coração do folclore”: melhores momen-
tos online
(Retrospetiva com vídeos dos anos anteriores)

 23h00 – Animação musical com DJ convidado (Live Stream)

Domingo, 9 de agosto
 08h00 – Celebração Eucarística–Pregação em louvor de 
Santa Marta
 09h00 – Visita Móbil da Imagem de Santa Marta

 Percurso:
Igreja ->Rua Santa Martinha ->Rua de Samonde ->Rua da Linha 
Vale do Lima ->Rua da Fonte Grossa ->Rua 1º Maio ->Souto da 
Silva ->Rua da Silva ->Souto de Santa Marta ->Cruzeiro ->Rua Em-
barcadouro do Pinheiro ->Rua de Talharezes (Capitães de Abril) 
->Rua da Estrela ->Rua da Lagoa ->Rua José de Brito ->Rua da 
Quinta Velha ->Rua Grupo Folclórico de Santa Marta ->Rua Padre 
Torres (Centro de Saúde) ->Igreja

 11h00 – Celebração Eucarística – Pregação em louvor de 
Santa Marta 
 21h30 – “Talentos Santamartenses”: espetáculo musical on-
line 

Sábado, 15 de agosto
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
 08h30 – Missa Paroquial
 11h00 – Missa Paroquial
 12h00 – Momento online do Escola de Ciclismo de Santa 

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
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