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MORDOMIA DA CRUZ 
2020

ROMARIA DE SANTA MARTA -P2 e P3

 (...) nobre tradição de 
passar o testemunho de uma 
mordomia da cruz que ces-
sa, para outra que assume esta 
responsabilidade para o ano se-
guinte.

PRÉMIO VIDA 2019

 (...) Cerimónia 
realizada na Antiga Es-
cola de Fonte Grossa... 
A cerimónia contou com a 
presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, Eng. José 
Maria Costa, os Vereadores 
Hermenegildo Costa, Paula 
Veiga e Cláudia Marinho.

 -P4
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Nota de abertura

Betânia do Lima

DIA 1
XXII Domingo do Tempo Comum

DIA 3
S. Gregório Magno

DIA 8
XXIII Domingo do Tempo Comum

     Natividade da Virgem Santa 
Maria, Festa

DIAS 12 e 13
Visita aos doentes e pessoas idosas

DIA 13
S. João Crisóstomo

REUNIÃO GERAL DE CATE-
QUISTAS

DIA 14
Exaltação da Santa Cruz, Festa

DIA 15
XXIV Domingo do tempo Comum

DIA 21
S. Mateus, Festa

Abertura do ano Pastoral 
2019/2020 

DIA 22
XXV Domingo do Tempo Comum

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE 
CATEQUISTAS

DIA 27
S. Vicente de Paulo

DIA 29
XXVI Comigo do Tempo Comum

DIA 30
S. Jerónimo

DIAS 5 e 6
OUTUBRO

Início da catequese de adolescência 
e infância

Setembro 2019

 Na manhã do dia 9 de Agosto, a alvorada foi temida. O dia anterior, dia de tempestade, fez estremecer 
todos quantos trabalhavam afincadamente para preparar o primeiro dia da Romaria em honra à nossa Padroei-
ra. Acontece que Santa Marta foi benevolente connosco, talvez com uma ajuda de S. Pedro, e a manhã acordou 
pronta para receber o brilhar dos peitilhos das nossas mordomas e lavradeiras, que encheram as ruas de Viana 
do Castelo de esplendor e chieira santamartense. Confesso que não estava preparado para tal encantamento. Os 
longos meses de trabalho pela Comissão de Festas e colaboradores alertaram-me para a genuinidade com que 
todos abraçam esta devoção, mas os dias de Romaria, 9, 10 e 11 de agosto, sublevaram as minhas expectativas 
iniciais. 
 O estampido dos bombos e a melodia das bandas elevaram o fervor da romaria ao mais alto nível. As 
flores da nossa igreja relembram-nos que a sensibilidade artística floral é um veículo que nos conduz a Deus e à 
convicção da nossa fé. Par a estas expressões de piedade juntaram-se as manifestações de uma tradição que se re-
vela resistente à fragmentação que ameaça as comunidades. Em Santa Marta não. Em Santa Marta trabalhamos 
em conjunto, criamos algo que confirma que tradição não é do passado, e que quando se integra no presente, cria 
uma sinergia que a todos magnetiza. Prova disso? A mordomia ameaçada pela chuva, mas que  confiadamente 
se demonstrou. O Festival O Coração do Folclore, que transmite para os mais novos a herança da tradição nas 
nossas danças e cantares minhotos. Os cortejos, tanto noturno e etnocultural, que nos trouxeram do passado para 
o presente com fidelidade e criatividade fértil. E por fim, a jóia da coroa, a procissão em honra à nossa Padroeira. 
De um fervor avassalador, são os passos dos homens e mulheres que carregam os andores e as promessas, assim 
como o canto das virgens, que permitem aos restantes fiéis elevar os seus corações a Deus, por intermédio de 
Santa Marta.
 Resta-me ser grato por fazer agora parte desta Romaria, e ser grato por poder contar com uma comunida-
de que a prepara e vive de uma forma fidedigna, mas original.  Que Santa Marta interceda por cada um de vós, 
certamente que estará muito orgulhosa, cheia de chieira.

Pe. Christopher Sousa

MAS QUE ROMARIA!
Calendário

Somos Tradição - Romaria de Santa Marta

“Ergue-se Deus, o Senhor, em Júbilo e ao som de trombetas” - 
Ascensão do Senhor

O Significado da decoração:

Altar-mor (Tribuna)
	 A	figura	central	da	tribuna	deste	ano	é	a	clave	de	sol.	Símbolo	
maior da notação musical tem, no seu desenho,  a letra “G” como base 
na	notação	antiga	que	indica	precisamente	a	nota	sol.	Esta	figura	mu-
sical é sempre escrita no início do pentagrama musical dando o nome 
às	restantes	notas	por	relatividade.	O	significado	de	Clave	provém	do	
grego	 “clavis”	 que	 significa	 chave,	 e	 daqui	 poderemos	 retirar	 vários	
significados	da	própria	palavra.	A	chave	para	decifrar	a	pauta	é	a	clave	
e por aí se inicia todo um conjunto de sonoridades por entre símbolos 
musicais chegando ao tema deste ano...a Música. 
 Na liturgia cristã, Jesus Cristo é a Luz da Vida tornando-se no 
Sol que alimenta a vida e afasta os cristãos das trevas. A feliz analogia 
entre a clave de sol e a representação de Jesus Cristo como sendo o Sol 
e a Luz da Vida, transformam toda a tribuna num hino à vida e naquilo 
que Jesus Cristo espera de nós como cristãos, indicando-nos o caminho 
para vivermos em comunhão com Ele. O sacramento do Batismo é o 
fundamento de toda a vida cristã e a chave da porta da vida em Cristo 
abrindo o acesso aos demais sacramentos. 
 Assim, a Clave de Sol representada na tribuna deste ano não é 
mais	do	que	a	firme	representação	da	chave	cristã	para	podermos	viver	
a nossa vida da forma como Ele nos ensinou.
 O branco dos cravos que representam uma folha de papel onde 
o pentagrama musical simbolizado pela cor rosa é desenhado, transfor-
mam toda a tribuna numa pauta musical e na representação da Luz da 
Vida que é Jesus Cristo.
 Por último, os sete degraus da tribuna simbolizam as 7 notas 
musicais e o ponto de partida para fantásticas melodias que muitos 
dizem ser a voz de Deus, ecoada através dos 7 sacramentos.

Capela-mor 
	 A	decoração	floral	que	aqui	encontramos	poderá	ter	várias	in-
terpretações e deixamos à consideração de cada um. As cores “rosa” 
remetem-nos para uma serenidade em harmonia com a tribuna. As 7 
bolas em frente do ambão representam as 7 notas musicais e os instru-
mentos 

musicais	como	o	piano,	o	contrabaixo	e	o	violoncelo,	são	os	fiéis	embai-
xadores de todos os instrumentos musicais que com as suas sonorida-
des e particularidades, nos fazem muitas vezes sonhar com as mais belas 
melodias que ouvimos. A Cruz de Cristo sempre muito ornamentada, tem 
este ano a companhia da Cruz Paroquial em prata tão bem representativa 
da fé dos Santamartenses.
 Por último, mas não menos importante...a Lira! A história deste 
instrumento musical perde-se nas brumas do tempo. Representada por 
dois braços e por um número de cordas que varia entre as 3 e as 10, esta 
que aqui vemos tem 7 cordas que simbolizam não só as 7 notas musicais 
mas também os 7 sacramentos da liturgia cristã. A sua existência remonta 
desde o antigo Egipto até à Grécia antiga, passando por algumas transfor-
mações chegando até aos dias de hoje praticamente intacta na sua conce-
ção. Será provavelmente o primeiro instrumento musical que existiu no 
mundo.  
 À frente do altar o salmo “Ergue-se Deus o Senhor, em júbilo e 
ao som de trombetas” alude ao tema principal deste ano. Pedimos a Jesus 
Cristo, à Luz da Vida, que interceda por nós junto do Pai, e a Santa Marta 
a quem pedimos que abençoe e proteja todos os santamartenses e todos 
aqueles que vivem e visitam Santa Marta.
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DECORAÇÃO DA IGREJA
TEMA: “A Música”
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Uma vez por Mês...

 O ciclo festivo que todos os anos anima Viana – ci-
dade e arredores – chegou ao fim. O marasmo habitual re-
instalou-se. Diga-se, de passagem, que Viana também não 
terá capacidade para comportar tanta agitação por longos 
períodos. E é pena. E também provoca alguma estranheza.
 É pena porque o bulício da multidão agitará o co-
mércio. As pessoas que acorrem às festas vão deixando 
algum dinheiro. Mesmo as que trazem farnel. Este com-
pra uma recordação, aquele bebe um pirolito, aqueloutro 
refastela-se na mesa de um restaurante; e sempre have-
rá algum mais endinheirado que não dispensa uma boa 
cama de hotel. Ter-se-iam esgotado todos? Também não 
são assim tantos os hotéis de que Viana dispõe.
 A estranheza surge de outras conjunturas. O caso 
é que Viana já se encontra dotada de razoáveis polos in-
dustriais instalados nos seus arredores. As pessoas que lá 
trabalham nem todas estão no escalão do salário mínimo. 
Existirá – é lícita a suposição – uma razoável classe média, 
ainda que baixa. Média alta é problema de interpretação; 
ninguém se confessa. Essa gente não é de frango assado 
e garrafão às costas, aí pelas bandas da (ainda?) praça de 
touros. E não se limita às condições mínimas.
 Como é que Viana se deveria apresentar pronun-
ciem-se os especialistas. Pela parte que me possa dizer res-
peito, lembro-me: - Desde de que sou gente que oiço falar 
num campo de golfe. Fez-se em Ponte de Lima. O rio con-
tinua a correr, ainda que arrastado, mas parece-me que se 
tira pouco proveito desse recurso gratuito. Gastronomia 
Viana tem, e variada, mas que seja do meu conhecimento 
não há um petisco especial que faça acorrer sibaritas apre-
ciadores. Santa Luzia serve para tudo, até para publicida-
de. Depois de vistas as vistas não há mais nada que fazer. 
Fiquemos por aqui. Não se pretendeu denegrir, porque 
Viana continua bonita. Faltar-lhe-ão noivos.

S.A. 

BALÃO ESVAZIADO

CORTEJOS 2019
ENORME MANIFESTAÇÃO DE ALEGRIA E CULTURA!
  A Romaria de Santa Marta de 2019 mostrou de-
finitivamente	 que	 os	 cortejos	 noturno	 e	 etnocultural	 são	 uma	
referência na região. Este feito deve-se fundamentalmente a um 
extraordinário conjunto de mulheres e homens que trabalharam 
afincadamente,	para	que	tudo	resultasse	como	planeado.	Na	azá-
fama do armazém da comissão de festas, carpinteiros, serralhei-
ros, pintores, eletricistas e aqueles que fazem de tudo um pouco, 
nunca se deixaram vencer nem pelo cansaço nem pelo desânimo, 
fazendo com que o nível dos cortejos subisse ainda mais. Uma das 
grandes conquistas deste ano foi a quantidade de novos colabo-
radores, com o nosso pároco e Presidente da Comissão de festas 
a dar o exemplo, que se voluntaria-
ram para colaborar nos trabalhos de 
preparação, demonstrando que as 
nossas festas estão bem vivas e pu-
jantes. Reforce-se que as portas es-
tão abertas a todos quantos queiram 
colaborar na realização desta grande 
Romaria.
 O cortejo noturno, que é um 
caso sério de sucesso, foi uma vez 
mais um momento de boa disposi-
ção que deliciou os milhares de es-
petadores que a ele assistiram. Já 
no sábado, o cortejo, onde a música 
foi rainha, foi acima de tudo uma 
manifestação de cultura, que contou 
com a participação de mais de 800 
figurantes,	aliás	são	precisamente	os	
extraordinários	 figurantes	 um	 dos	
grandes segredos para o sucesso dos nossos cortejos. São eles que 
interiorizam na perfeição os personagens que vão a representar, 
dando ainda mais vida aos diferentes quadros que integram. 
Em jeito de resumo, os cortejos da Romaria de Santa Marta são 
um atrativo que traz cada vez 
mais visitantes à nossa Roma-
ria e que envolvem uma parte 
substancial da nossa comuni-
dade, numa manifestação de 
alegria e cultura ímpares. 
 Os cortejos de 2020 es-
tão	já	a	chegar,	ficando	desde	
já o convite a todos quantos 
neles queiram colaborar e 
participar. 
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ROMARIA DE SANTA MARTA | SOMOS TRADIÇÃO

Junta de FreguesiaRomaria
CONVÍVIO DA PREGUIÇA 2019
 O Convívio da Pregui-
ça contou, este ano, com a sua 
15ª edição, realizada, como é ha-
bitual, no espaço paradisíaco do 
Parque de Merendas da Pre-
guiça. Foram várias centenas 
de pessoas que se juntaram à 
excelente organização da Junta 
de Freguesia de Santa Marta de 
Portuzelo, aproveitando as boas 
condições climatéricas. A festa 
tem um cariz muito popular, 
com sardinha, frango, fêvera, caldo verde e as sopas de vinho. No 
evento pudemos contar com a presença dos vereadores Luís Nobre, 
Hermenegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. Tarde bem 
passada em convívio não pode acabar sem a música, cantada ao de-
safio	pelos	convivas	e	acompanhada	no	acordeão	pelo	Presidente	
da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, Paulo Maciel, 
que está sempre pronto para animar a festa. Foi desta forma que 
a Semana Cultural de Santa Marta de Portuzelo encerrou, coin-
cidindo com o dia 29 de julho, dia da Padroeira da freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo.

PRÉMIO VIDA 2019
 A Junta de Fre-
guesia de Santa Marta de 
Portuzelo, em cerimó-
nia realizada na Antiga  
Escola de Fonte Grossa, 
atribuiu à Antiga Pas-
telaria e Padaria Souto 
o Prémio Vida 2019.  
Centenária na arte da  
panificação,	é	propriedade	
da família há quatro gera-
ções e emprega cerca de 20 funcionários, distribuindo os seus pro-
dutos por cerca de 10 freguesias do concelho de Viana do Castelo. 
 A cerimónia contou com a presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, Eng. José Maria Costa, os Vereadores Her-
menegildo Costa, Paula Veiga e Cláudia Marinho. Também esti-
veram presentes familiares e amigos que se juntaram para aplau-
dir e agradecer a atribuição do prémio, da responsabilidade do 
Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo. O 
Presidente Paulo Maciel agradeceu à empresa e à família a dedi-
cação e o empenho que têm dado, nomeadamente à comunidade  
santamartense.

 Mais uma Romaria se fez! Um 
ano inteiro preenchido de esforços para 
que	o	segundo	fim	de	semana	de	agos-
to	 fizesse	 jus	 à	 grandiosa	 Romaria	 da	
nossa terra. O divino e o profano que 
envolvem esta romaria formaram uma 
simbiose única que não se esquece.  
Inúmeros foram aqueles que se uniram 
à Comissão de Festas para que a Ro-
maria superasse as expetativas. E assim 
foi. Este sucesso deve-se, sobretudo, à 
união de esforços de toda uma comuni-
dade	que	se	identifica	com	a	terra,	que	
se enche de orgulho pela sua devoção a 
Santa Marta e se alegra com a riqueza 
etnocultural proporcionada nestes dias 
festivos.
 Na sexta-feira, a nossa igreja 
abriu as portas para que todos pudessem admirar e deixar-se en-
cantar pela extraordinária beleza da decoração do altar. Um autên-
tico	espetáculo	de	arte	floral	que	se	deve	à	dedicação	e	empenho	de	
um grupo de zeladoras que continuamente surpreendem os milha-
res	de	visitantes	da	nossa	igreja.	Já	o	desfile	da	mordomia	a	Viana	
do Castelo contou com mais de 100 mulheres, entre mordomas e 
lavradeiras, que orgulhosamente ostentavam os seus trajes pelas 
ruas da cidade, deixando transparecer a chieira santamartense. À 
noite, uma multidão de visitantes encheu os passeios da terra para 
apreciar o já afamado cortejo noturno, cujo tema foi “Inventos e 
Inventores”. Foi uma noite de grande animação feita por pessoas 
da terra para pessoas da terra e de todos os que nos visitaram. A 
animação seguiu pela noite dentro com música.   
 No sábado, no cortejo etnocultural intitulado “Melodia na 
Romaria”,	atingimos	um	número	de	figurantes	nunca	antes	alcan-
çado,	810	figurantes!	A	temática	da	música	ao	longo	da	História	
fez as delícias de milhares de espetadores que puderam apreciar e 
divertir-se por cerca de 3 horas! À noite, o IV festival internacio-
nal “O Coração do folclore” juntou cinco países em torno do que 
melhor sabem fazer: dançar e encantar. Contamos com grupos da 
República Checa, Sérvia, Filipinas, França e Portugal.
 No domingo, momento maior da nossa Romaria, decorreu 
a majestosa procissão em louvor da nossa padroeira. Foram inú-
meros romeiros que integraram a procissão, em devoção a Santa 
Marta onde a fé e a esperança marcaram o rosto dos que nela par-
ticiparam. Pela tarde, a banda de música e as concertinas faziam 
aguardar	o	final	do	dia	para	 a	 atuação	do	grupo	musical	Hugo	
Band e o espetacular fogo de artifício.
 Proporcionar os espetáculos que oferecemos aos santa-
martenses exigiram muita dedicação, empenho e seriedade. 
A forte convicção de fazer o melhor para as gentes da terra 
sempre foi o compromisso da Comissão de Festas. Estamos em 
crer que honramos esse compromisso! Estamos gratos à equipa do 
design	editorial	que	desde	a	primeira	hora	aceitou	o	desafio	de	
produzir a imagem da Romaria deste ano: Pedro Mota (fotógrafo 
do	cartaz),	Rui	Moreira	 (Composição	gráfica),	Ana	Enes	 (design	
editorial)	e	Rita	Gonçalves	(design	gráfico).	Estamos	gratos	a	todos	
os colaboradores que tornam possível que os cortejos se realizem 
e	 que	 desde	 cedo	 planificam	 (Ricardo	 Afonso	 e	 colaboradores),	
constroem cenários (carpinteiros, serralheiros, pintores, ajudantes) 
e	os	operacionalizam	(figurantes).	Estamos	gratos	aos	guardiães	e	
zeladoras da igreja, aos coros litúrgicos e aos coros das virgens, aos 
catequistas que organizam a procissão, às dinamizadoras da expo-
sição, às mordomas e lavradeiras, às associações e instituições que 
cooperam connosco, às empresas que nos patrocinam, aos mem-
bros que percorrem as ruas nos peditórios e a inúmeros anónimos 
e suas famílias que colaboram connosco para manter a excelência 
já alcançada. Também estamos gratos à Junta de Freguesia de 
Santa Marta pelo apoio logístico dado e a todos os santamartenses 
pelos donativos para a Romaria. 
A prontidão e a alegria com que os santamartenses e forastei-
ros compareceram nos dias da Romaria são o maior sinal de 
que todo o esforço vale a pena. Valeu a pena! Obrigado!

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

SEMANA CULTURAL 2019

 A semana cultural 
decorreu na Antiga Es-
cola de Fonte Grossa a  
Semana Cultural 2019, 
da responsabilidade da 
Junta de Freguesia, entre 
os dias 25 e 29 de julho. 
Com várias exposições de 
materiais da responsabili-
dade de Juberta Lajoso, o 
Núcleo Museológico do Li-
nho, uma exposição sobre sacos de pão, uma mostra dos vinhos 
Phulia e uma exposição sobre o tema “Resíduo, para onde vais”, 
da	responsabilidade	dos	SMSBVC	e	do	CMIA.	No	final	da	noite	
decorreu, no Souto de Santa Marta, apresentações do grupo de 
hip-hop da ACDSMP e apresentação da Escola de Folclore. 
 No dia 26 foi apresentado o estudo gerontológico da freguesia 
e no dia 27 foi apresentada uma brochura e um vídeo da freguesia.  
 No dia 28 foi divulgado o Prémio Vida, terminou no dia 29 
com o convívio da Preguiça.
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FANTÁSTICAS FÉRIAS NO CATL 

 Após um ano dedicado aos estudos, cumprindo com rigor 
os horários impostos e as exigências escolares, eis que as crianças 
que frequentam o CATL iniciaram as férias de verão. E no nosso 
CATL os dias ganham outro ritmo por força da programação espe-
cialmente pensada para que a ocupação dos tempos livres propor-
cione marcantes momentos de descontração e diversão. Durante as 
primeiras semanas de férias ingressaram no atelier de artes plás-
ticas, no qual aprenderam a construir uma Lanterna de S. João; e 
nos ateliers de culinária e de pinturas faciais. Como é verão, não 
podia faltar o piquenique. Para isso deslocaram-se a pé até à praia 
fluvial	da	Preguiça	onde	realizaram	jogos	e	almoçaram.	A	progra-
mação destas férias contemplou muitos dias dedicados a jogos de 
grupo, como por exemplo, o Peddy Paper, Jogos Tradicionais, e o 
jogo do Balão de Água. Estas iniciativas, para além de servirem 
para a ocupação dos tempos livres das crianças possibilitam o con-
vívio entre pares e o desenvolvimento de laços entre si.

VIAGEM DE COMBOIO 
 Para muitas 
crianças, viajar de com-
boio é mágico. Mágico 
e raro. Por isso, quan-
do ao grupo de crianças  
finalistas	 do	 pré-esco-
lar, com idades com-
preendidas entre os 5 e 
6 anos, lhes é apresen-
tado o plano de viagem 
até Valença, imediata-
mente expressam um 
imensurável entusias-
mo. Chegados ao gran-
de dia, depois de em-
barcarem e tomarem os seus lugares, os seus corpos agitam-se de 
ansiedade pelo início da viagem. Na estação é dada a autorização 
para o arranque do comboio, que de imediato inicia a sua viagem. 
Quando chegam ao destino, e após a merenda do meio da manhã, 
o grupo efetua a visita ao Posto de Turismo e ao Núcleo Museo-
lógico do Bombeiro de Valença. Durante a tarde exploraram as 
Muralhas da cidade, descobrindo pedaços de história. Aproximan-
do-se a hora, regressaram à estação de comboio para ingressarem 
na viagem de regresso a casa. 

ÉPOCA BALNEAR 
 Durante as últimas três semanas do presente mês, as crian-
ças da sala Arco-íris da Creche, do Pré-escolar e do CATL des-
locaram-se diárimamente à praia de Carreço para aproveitarem 
todos	os	beneficios	do	mar.	Esta	é	sem	dúvida	uma	das	atividades	
preferidas das nossas crianças, porque lhes permite brincar num 
meio natural diferente do habitual. Na areia criavam esculturas 
com a ajuda dos baldes, pás e ancinhos. Na água, sempre que as 
condições climatéricas o permitiam, chapinhavam num misto de 
satisfação e arrepio ao entrar nas águas frias. 

FESTA DE FINALISTAS  
 Para celebrar o 
término do seu percur-
so na Creche, Jardim 
de Infância e CATL, 
no dia 26 de junho 
realizamos uma festa 
para homenagear os 
finalistas.	 Indepen-
dentemente da idade, 
todas as crianças dos 
grupos homenageados 
vão	passar	por	mudanças	 significativas	 ao	nível	de	 rotinas	 e	de	
aprendizagens, quando se iniciar o novo ano letivo. Ao celebrar-
mos estas “passagens de nível” pretendemos demonstrar às crian-
ças a importância da valorização das diferentes etapas da vida. Por 
vezes estas mudanças obrigam a enfrentar medos e ansiedades, que 
ao serem transpostos fortalecem a sua personalidade e prepara-os 
para	 enfrentarem	novos	 desafios.	E	 desta	 forma,	 passo	 a	 passo,	
com o acumular de felizes experiências os nossos meninos dão 
mais um passo em direção ao futuro. 

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

APROVEITAR O VERÃO 
 Enquanto as 
crianças mais crescidas 
aproveitavam os ares 
da praia, os meninos 
da Creche (salas Ber-
çário e Verde), tam-
bém experienciaram 
brincadeiras em con-
tacto com a água, mas 
em contexto distinto. 
Durante o período da 
manhã, o nosso par-
que infantil transfor-
mou-se num pequeno 
parque	aquático.	Com	recurso	a	piscinas	insufláveis,	os	pequenitos	
divertiram-se entre banhos de sol e piscina. 
 No dia destinado ao piquenique, realizado no mesmo espa-
ço, até o apetite foi notóriamente maior. Durante estas semanas 
viveram muitos momentos divertidos e relaxantes em contato di-
reto com a natureza. 

FESTA DA FAMÍLIA  
 No dia 29 de junho, sábado, realizamos a Festa da Família 
que reuniu os familiares e utentes da área da infância. Do pro-
grama destaca-se a apresentação de representações recreativas rea-
lizadas pelas crianças da Instituição e a entrega dos diplomas aos 
finalistas	da	Creche,	Jardim	de	Infância	e	CATL.	Foram	muitas	as	
famílias que optaram por almoçar na área verde das nossas insta-
lações recorrendo ao serviço de bar. Durante a tarde, as crianças 
divertiram-se	com	os	jogos	e	insufláveis		disponibilizados	pela	Co-
missão de Pais. Foi mais um dia memorável que juntou as familias 
em salutar e franco convívio.
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Os alunos do 8º ano, orientados pela docente 
Isilda Silva e pelo técnico Alexandre Martins, 
realizaram um conjunto de interessantes ví-
deos, no âmbito do projeto CINEpoesia.
Com o objetivo de abordar o texto poético 
através da criação audiovisual, o projeto de-
senvolve ainda a sensibilidade para a obra ci-
nematográfica.	 Ver em: http://lugardoreal.
com/escolas 

CINEPOESIA

Desporto

Escolas

DELF SCOLAIRE
 Pela primeira vez, a nossa escola inscreveu uma 

aluna no exame Delf Scolaire.
 A aluna Lia Chaves, do 8ºA, realizou o exa-

me DELF, nível B1, onde demonstrou os seus 
conhecimentos	numa	prova	de	proficiência	da	
língua francesa, revelando saberes já avançados 

para a comunicação em francês. O resultado, agora divulgado, demons-
tra	que	a	aluna	obteve	uma	EXCELENTE	classificação.	O	diploma	será	
entregue no próximo ano letivo.
 Parabéns, Lia, e Boas Férias!

Ana Isabel Ferreira

FUTEBOL 

31.º Grande Prémio do Minho (25 a 27 de julho)
Classificações; 1.ª etapa: 37.°, Roberto Cardoso; 44.°, Gonçalo Fonte; 
51.º, Renan Quadri; 67., Marco Marques; 115.º, Diogo Costa. DNF, Tiago 
Moreira.
Classificação geral, após 3.ª etapa: 20.º, Marco Marques; 37.º, Roberto 
Cardoso; 58.º, Renan Quadri; 95.º, Diogo Costa.

30.º Prémio Ciclismo S. Pedro-ADRAP, Penafiel (28 de julho)
Clfs, Iniciados: 3.º, Simão Pedrosa; 8.º, Eduardo Pereira; 11.º, Leonardo 
Martins; 15.º, Sara Fernandes; 17.º, Lucas Amaro. Infantis: 17.º, Bruno 
Branco; 28.º, Simão Gonçalves. Juvenis: 9.º, Rúben Benedito; 16.º, To-
más Póvoa; 21.º, Daniel Moreira; 36.º, Pedro Alves; 44.º, Tiago Negrão. 
Escolas: 9.º, em 15. Cadetes: 18.º, Leonardo Mendes; 27.º, José Santos; 
31.º, Tiago Martins; 34.º, Flávio Martins. Júnior Feminino: 2.º, Carina 
Viana.

30.º Circuito Festas de Lousada (29 de julho)
Clfs, Cadetes: 20.º, Tiago Martins; 21.º, José Santos; 27.º, Flávio Martins. 
DNF, Leonardo Mendes. Equipas: 6.º. Juniores: 4.º, Renan Quadri; 7.º, 
Roberto Cardoso; 15.º, Tiago Moreira; 17.º, Diogo Costa. DNF, Marco 
Marques. Equipas: 3.º.

12.ª Volta a Portugal de Cadetes (2 a 4 de agosto)
Clsf. 1ª etapa - Abrantes/Abrantes: 100.º, Leonardo Mendes; 101.º, José 
Santos. DNF: Tiago Martins e Flávio Martins. 2ª etapa - Castelo Vide/
Castelo Vide: 78.º, Leonardo Mendes; 86.º, José Santos. 3ª etapa - Fátima/
Ourém: 72.º, Leonardo Mendes; 79.º, José Santos. Geral Final: 81.º, Leo-
nardo Mendes; 86.º, José Santos.

18.º Prémio de Ciclismo de Rendufe – Amares (10 de agosto)
Clfs. Benjamins: 10.º, Mateus Araújo. Iniciados: 3.º, Simão Pedrosa; 
11.º, Eduardo Pereira; 15.º, Gabriel Benedito; 16.º, Sara Fernandes. In-
fantis: 15.º, Simão Gonçalves.
Juvenis: 4.º, Samuel Martins; 5.º, Rúben Benedito; 7.º, Daniel Moreira; 
10.º, Tomás Póvoa; 27.º, Diogo Ruivo; 29.º, Tiago Negrão. Equipas: 3.º, 
entre 11. Cadetes: 7.º, Leonardo Mendes; 18.º, José Santos; 21.º, Tiago 
Martins; 22.º, Flávio Martins. Euipas: 4.º.

Prémio Anadia Capital do Espumante, Taça Nacional de Esperan-
ças e Circuito Curia (10 e 11 de agosto)

“Os nossos juniores, ao lado de sub23.”
Clsf. 1.º dia: 2.º, Marco Marques; 21.º, Roberto Cardoso; 33.º, Renan 
Quadri. 2.º dia: 35.º, Roberto Cardoso; 41.º, Tiago Moreira.

44.º Circuito de Santa Marta de Portuzelo
Classificações. Benjamins: 16.º, Mateus Araújo. Iniciados: 5.º, Simão 
Pedrosa; 13.º, Eduardo Pereira; 21.º, Leonardo Martins; 22.º, Sara Fer-
nandes; 23.º, Gabriel Benedito; 
27.º, Lucas Amaro. Infantis; 23.º, Bruno Branco; 26.º, Filipe Antunes; 
30.º, Simão Gonçalves. Juvenis: 5.º, Rúben Benedito; 8.º, Sanuel Mar-
tins; 15.º, Tomás Póvoa; 20.º, Daniel Moreira; 47.º, Pedro Alves; 49.º, 
Diogo Ruivo; 55.º, Tiago Negrão. Equipas: 4.º-Cadetes: 15.º, Leonardo 
Mendes; 37.º, José Santos; 46.º, Tiago Martins. Juniores: 3.º, Marco Mar-
ques; 13.º, Roberto Cardoso; 14.º, Tiago Moreira; 20.º, Renan Quadri; 37.º, 
Diogo Costa. Júnior Feminina: Carina Viana. Equipas: 4.º.

14.ª Volta a Portugal Júnior (24 e 25 de agosto)
Classificação geral: 8.°, Renan Quadri; 11.°, Marco Marques; 60.°, Ro-
berto Cardoso; 88.º, Tiago Moreira. DNF: Diogo Costa e Pedro Sousa 
(vítimas de queda). Equipas: 10.º, entre 25.

 Augusto Capela, capitão da equipa de fute-
bol veterano, atualmente associadas Santa Marta/
Castelense, a quem a organização do Campeonato 
do Alto Minho atribuiu o “Prémio Fair-Play”. Con-
gratulamo-nos com a distinção e saudamos o Capela, 
acrescentando que em nada nos surpreende, posto 
que a sua postura em campo sempre foi de respeito 
pelas regras do jogo e de todos os agentes, indepen-
dentemente da sua função. Historicamente, já assim 
o demonstrara na década de 90, quando a equipa da 
ACD Santa Marta, então a disputar o Campeonato 
Regional da 2.ª Divisão, consigo muitas vezes capitão 
de equipa, venceu duas Taças de Disciplina, que não são fáceis de con-
quistar. Parabéns de Betânia do Lima.  

CICLISMO
 A TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA viveu dois meses 
de	atividade	intensa	e	muito	meritória,	não	apenas	pelas	classificações	
obtidas mas mais pelos indicadores de que estamos na presença de algu-
mas certezas do ciclismo. O labor dos técnicos e dirigentes visa a forma-
ção	e	pretende	dignificar	os	patrocinadores	da	modalidade.	A	escassez	de	
espaço remete-nos para o próximo número, para fazermos justiça a todos 
aqueles que sustentam o sonho de formar homens, através do desporto, 
seja pelo incentivo e apoio à prática, seja pelas suas atitudes enquanto 
agentes do mesmo, em quaisquer circunstâncias.

Encontro nacional de escolas – Almeirim (6 e 7 de julho)
Classifs. Benjamins. 26º, Mateus Araújo. Iniciados: 5º, Simão Pedrosa; 
30º, Eduardo Pereira; 33º, Leonardo Martins; 35º, Gabriel Benedito; 47º, 
Lucas Amaro. Infantis: 32º, Bruno Branco; 43º, Filipe Antunes; 49º, Si-
mão Gonçalves. Juvenis: 11º, Rúben Benedito; 17º. Samuel Martins; 27º. 
Daniel Moreira; 39º, Tomás Póvoa; 78º, Pedro Alves; 83º. Diogo Ruivo; 
87º. Tiago Negrão. Escolas: 10º, entre 33.

Prémio Festas do concelho de Fafe – juniores (13 de julho)
Marco Marques no pódio. Classificação: 3.º, Marco Marques; 21.°, 
Gonçalo Fonte; 28.º, Renan Quadro; 37.º, Roberto Cardoso. DNF, Diogo 
Costa e Tiago Moreira.

17.º Prémio ACR-Roriz (14 de julho)
Clf. Iniciados: 1.º, Simão Pedrosa; 12.º, Eduardo Pereira; 25.º, Leonardo 
Martins; 26.º, Gabriel Benedito; 30.º, Lucas Amaro. Infantis: 25.º, Bruno 
Branco; 31.º, Filipe Antunes; 34.º, Simão Gonçalves. Juvenis: 6.º Samuel 
Martins; 7.º, Rúben Benedito; 18.º, Tomás Povoa; 20.º, Daniel Moreira; 
47.º, Pedro Alves; 52.º, Diogo Ruivo. Equipas: 7.º. Cadetes: DNF: Flávio 
Martins, Luís Santos, Leonardo Mendes e Tiago Martins. Juniores: 15.º, 
Roberto Cardoso; 24.º, Marco Marques; 25.º, Gonçalo Fernandes; 48.º, 
Renan Quadri. DNF: Diogo Costa e Tiago Moreira. Júnior Feminina: 
3.ª, Carina Leite Viana. Equipas: 8.º.

Circuito de Paredes – Anadia (16 de julho)
Renan Quadri foi 4.º, à frente de um trio da Efapel, e Tiago Moreira, 
7.º, na liderança do pelotão.Por equipas, a Tensai/Sambiental/Santa 
Marta foi 2.ª classificada, num circuito em eu que a média do vencedor 
ultrapassou os 41 Km/hora.

34.º Prémio Cidade de Barcelos
Classificações: Benjamins: 15.º, Mateus Araújo. Iniciados: 3.º. Simão 
Pedrosa; 18.º, Eduardo Pereira; 23.º, Sara Fernandes; 26.º, Leonardo Mar-
tins; 27.º, Gabriel Benedito; 30.º, Luca s Amaro. Infantis: 13.º, Bruno 
Branco. Juvenis: 10.º, Bruno Benedito; 12.º, Daniel Moreira; 16.º, Tomás 
Póvoa; 36.º, Diogo Ruivo; 40.º, Pedro Alves; 49.º, Tiago Negrão. DNF, 
Samuel Martins. Escolas: 4.º. Cadetes: 20.º, Leonardo Mendes; 28.º, Tia-
go Martins; 30.º, Luís Santos; 41.º, Flávio Martins. Equipas: 3.º. Júnior 
Feminina: Carina Viana. Juniores: 6.º, Tiago Moreira; 10.º, Roberto 
Cardoso; 11.º, Gonçalo Fernandes; 24.º, Renan Quadri; 31.º, Marco Mar-
ques. DNF, Diogo Costa. Equipas: 3.º.

ATLETISMO E REMO
Há sucessos a destacar, no atletismo e no remo, mas o volume de infor-
mação remete-nos para a próxima edição de Betânia do Lima.

Com campeões nacionais, como Marta Lisboeta e David Barbosa,  
entre outros, serão notícia na próxima edição.

por Noé Rocha
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Na casa do Pai... 

6 de julho – Lourenço Pinheiro Alves,	filho	de	Luís	Miguel	Miranda	
Alves e de Liliana Cristina Rocha Pinheiro, Residentes em Darque.

7 de julho – Diego Amorim,	filho	de	Sérgio	Manuel	da	Costa	Amorim	
e de  Joana Amorim  Lima, residentes na rua de São Lázaro, em Santa 
Marta de Portuzelo.

13 de julho – Ana Margarida Meixedo Novo da Silva,	filha	de	Vítor	
Hugo Moreira da Silva e de Carina Meixedo Novo, residentes na traves-
sa da Forneira, em Santa Marta de Portuzelo.

27 de julho – Francisco Melo Guimarães,	filho	de	José	Pedro	Rocha	
Melo Guimarães e de Ana Rita Neves Costa Melo Guimarães, residentes 
em Oeiras.

3 de agosto – Camila de Oliveira Amorim,	filha	de	Rui	António	Gon-
çalves Saraiva Amorim e de Ivânia Rafaela da Costa Oliveira, residentes 
na rua da Boa Vista, em Santa Marta de Portuzelo.

3 de agosto – Ana Clara Ferreira Rodrigues,	filha	de	José	Manuel	de	
Abreu Rodrigues e de Isabel Rodrigues Ferreira, residentes em Espo-
sende.

3 de agosto – Carolina Soares Neto,	filha	de	Jorge	Augusto	Martins	
Neto e de Patrícia da Costa Soares, residentes em Matosinhos.
 
3 de agosto – Jake de Sá Somerville,	filho	de	Collin	Somerville	e	de	
Alexandrina de Jesus de Sousa Sá, residentes no Canadá.

10 de agosto – Ema Maria da Costa Maia Mota,	filha	de	Bruno	Ale-
xandre da Cunha Mota e de Maria Luísa Barreiro da Costa Maia, resi-
dentes na rua da Boa Vista, em Santa Marta de Portuzelo.

15 de agosto – Gonçalo Oliveira da Cunha,	filho	de	Lucínio	Ricardo	
Teixeira da Cunha e de Daniela Patrícia Oliveira Carvalhido, residentes 
em Santa Leocádia de Geraz do Lima.

16 de agosto – Raphael Veasna Ribeiro e Rachel Champa Ribeiro, 
filhos	de	Phillippe	Ribeiro	e	de	Nídia	Ribeiro,	residentes	em	França.

17 de agosto – José Guilherme Passos Meleiro,	filho	de	José	Pedro	Pe-
reira Meleiro Rodrigues e de Josefa Mafalda Amorim Passos, residentes 
em Santa Maria Maior.

17 de agosto – Inês e Isaac Soares Nogueira,	filhos	de	Daniel	Filipe	
Nogueira Costa e Luciana Soares Parente, residentes na rua da Escola, 
em Santa Marta de Portuzelo.

24 de agosto – Lourenço e Gabriel Martins Moreira,	filhos	de	André	
Ricardo Borlido Moreira e de Patrícia Susana Pinho Martins, residentes 
na travessa José Páris, em Santa Marta de Portuzelo.

31 de agosto – Simão Dias Sá,	filho	de	Bruno	Lopes	Sá	e	Ana	Margari-
da Rodrigues Dias, residentes em Vila Nova de Anha.

Batizados 

6 de julho – João Carlos Correia Baganha e Maria Inês Paredes 
Ferreira, ele residente na Areosa e ela em Santa Marta de Portuzelo.

13 de julho – António de Magalhães e Bastos de Abreu Coutinho e 
Maria Catarina Sarmento da Costa Mamede, ambos residentes no 
Porto.

6 de agosto – Anthony Fabien Philippe Mion e Celine Meixedo Pa-
rente Gonçalves, ambos residentes na Bélgica.

24 de agosto – César Augusto Vieira Salgueiro e Sara Margarida 
Borlido Barreiras, ele residente em Santa Leocádia de Geraz do Lima 
e ela em Santa Marta de Portuzelo.

31 de agosto – Hugo Manuel Gonçalves Borlido e Daniela Filipa 
Ribeiro Lourenço Gomes, ambos residentes em Santa Marta de Por-
tuzelo.

Casamentos

23 de junho
Rosa de Jesus do Paço Rodrigues, de 84 anos 
de idade, viúva, residente na rua de Talharezes, 
em Santa Marta de Portuzelo.

30 de junho
Maria da Cunha e Silva Ribeiro, de 93 anos de 
idade, viúva, residente em Darque.

1 de julho
Antónia Ferreira de Lima, de 64 anos de ida-
de, viúva, residente em Perre.

6 de julho
Maria da Glória de Sousa e Silva Novo, de 53 
anos de idade, viúva, residente na rua Embarca-
douro do Pinheiro, em Santa Marta de Portuzelo.

19 de julho
Margarida de Lurdes Franco Rufo, de 87 anos 
de idade, viúva, residente na rua da Barrosa, em 
Santa Marta de Portuzelo.

25 de julho
José Soares de Sousa, de 85 anos de idade, ca-
sado, residente na Meadela.

30 de julho
Rosalina da Cruz Meixedo, de 84 anos de ida-
de, casada, residente na rua José de Brito, em 
Santa Marta de Portuzelo.

6 de agosto
Cristina Elisabete Ribeiro Dias, de 38 anos de 
idade, casada, residente na Urbanização Capitães 
de Abril, em Santa Marta de Portuzelo.

6 de agosto
Maria dos Anjos Fernandes de Amorim Lu-
zio, de 91 anos de idade, viúva, residente na rua 
João Sordo, em Santa Marta de Portuzelo.

13 de agosto
Manuel Araújo de Amorim, de 71 anos de ida-
de, viúvo, residente nos Estados Unidos da Amé-
rica.

29 de agosto
António da Silva Fernandes, de 64 anos de 
idade, casado, residente na rua de Santa Marta, 
em Santa Marta de Portuzelo.

31 de agosto
Adriano Gonçalves do Corgo, de 100 anos de 
idade, casado, residente na rua Senhora do Rosá-
rio, em Santa Marta de Portuzelo.

Bodas de ouro sacerdotais
 No passado dia 15 de agosto, na freguesia 
de Estela, Póvoa de Varzim, onde é pároco, o 
sr. Padre Adelino, ex-pároco de Santa Marta, 
celebrou os cinquenta anos de sacerdócio.
Estiveram presentes alguns Santamartenses, in-
cluindo o Padre José Domingos Gomes, bem 
como paroquianos de outras freguesias, por 
onde passou e deixou a sua mensagem de “Amor 
e dedicação a Deus”.
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2	de	julho	–	Nuno	Vidal	Pinheiro	Felgueiras	e	Maria	Delfina	Amorim	
Zamith de Passos
16 de julho – José Gonçalves de Passos Fernandes e Maria Olívia Mar-
tins Lourenço
16 de julho – Tiago Manuel Amorim M. e Vasconcelos e Maria Fernanda 
Rosas Valente
30 de julho – Paulo José da Cruz Pinheiro e Maria das Dores de Oli-
veira Novo
30 de julho – João Pedro Teixeira de Amorim e Rosa Flor Pinto Soro
30 de julho – Paulo António Ramos Lopes e Maria de Fátima Dantas 
Félix Ramos
6 de agosto – Paulo Jorge Barbosa Maciel Gomes e Maria de Fátima 
Gonçalves Araújo
Gomes
7 de agosto – João Manuel de Campos Evangelista Verde e Maria Judite 
Ramos de Brito
7 de agosto – Daniel Paulo Pereira Soares e Carla Isabel da Costa Vieira
15 de agosto – Miguel Humberto Mesquita M. Gigante e Maria Manuela 
Calçada Parente
20 de agosto – Albano da Silva Meixedo e Laurinda Fernandes Fiúza

Bodas de Prata Matrimoniais (1994-2019)

19 de julho – Domingos Moreno Soares e Angelina Gonçalves Alves
20 de julho – Carlos Alberto Gonçalves Parente e Clarisse Ribeiro de 
Sá Pinto
26 de julho – José de Jesus da Costa Pereira e Rosalina da Cruz Serra
27 de julho – Abel Neto Fernandes e Maria Rosa Borlido de Carvalho
2 de agosto – Hélio José Amorim Gonçalves e Delmira Maria dos Santos 
Barbosa
2 de agosto – Albino Gonçalves Lourenço e Maria da Conceição Meira 
da Torre
17 de agosto – Custódio das Dores Martins Gigante e Rosa Torres da 
Rocha
24 de agosto – António Martins da Rocha e Maria Rosa Quesado da 
Rocha
24 de agosto – José Carvalho Lourenço Gomes e Maria da Conceição 
Torre Martins
24 de agosto – Agostinho Hermeto Torre Martins e Rosa da Conceição 
Carvalho Gomes
30 de agosto – António Meixedo Parente e Maria Graciosa Sousa Vieira

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

20 de agosto – João Carlos de Sá Amorim e Maria da Conceição Oliveira 
Gomes

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

Contactos úteis:

Apoios:

MORDOMIA DA CRUZ 2020
 No dia 29 de julho, dia litúrgico da Nossa Padroeira, na Eucaris-
tia matutina, há a nobre tradição de passar o testemunho de uma mor-
domia da cruz que cessa, para outra que assume esta responsabilidade 
para o ano seguinte. A comunidade alegra-se em testemunhar que há 
jovens famílias que ainda olham para esta responsabilidade, não como 
um fardo, mas como uma honra que não pode ser interrompida. Sendo 
assim, a paróquia estende um bem-haja ao Mordomo Agostinho Costa 
e à sua família, que souberam carregar a Cruz Paroquial com respeito e 
amor. Certamente que o testemunho positivo desta família levou a que 
outra família jovem seja agora sua sucessora, tendo como Mordomo 
Domingos Ribeiro, residente no lugar da Romé. A esta família, a co-
munidade paroquial manifesta o seu apoio em dar continuidade a esta 
tradição tão bela. Coragem para a Mordomia da Cruz de 2020!

NOSSA SENHORA DA SILVA
 O Souto da Silva encheu-se de fé, cor, alegria, muita música e 
convívio. Apesar de serem dias de muito trabalho, é sempre recompensa-
dor para nós saber que as pessoas gostaram de vir, de participar e acima 
de tudo estar connosco mais uma vez.
A Associação, quer desta forma, agradecer a todas as pessoas que vieram 
ao Souto da Silva nestes dias de Festa. Agradece ainda aos patrocina-
dores, às pessoas que contribuíram com os seus donativos no peditório 
pela freguesia, a oferta de bens para o leilão e a todos os que de forma 
gratuita ajudam a que o serviço de bar corra da melhor forma.
A	nossa	gratidão	estende-se	ainda	à	florista	que	com	carinho	embeleza	
a Capela, à Fanfarra do Centro Paroquial e ao Grupo Coral “Incanto”, 
pois todos fazem parte desta Festa.
Ao Sr. Padre Christopher agradecemos toda a sua disponibilidade, pre-
sença e palavras de alento que nos uniu em oração, reforçando a nossa 
fé em Nossa Senhora da Silva.
Nossa Senhora da Silva, rogai por nós!
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