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 São Bartolomeu dos 
Mártires foi apresentado 
como patrono da catequese(...)
O evento contou com a parti-
cipação de 350 pessoas, entre 
elas, catequistas e famílias.

X ENCONTRO DIOCE-
SANO DE ACÓLITOS DE 
VIANA DO CASTELO

A Igreja Matriz, o Centro Pa-
roquial e o Parque das Cal-
das de Monção acolheram, 
no passado dia 5 de outubro, 
o X Encontro Diocesano de 
Acólitos

 -P3

FREGUESIA -P4 PARÓQUIA -P8



2 • SETEMBRO • 2019 • Betânia do Lima

Nota de abertura

“Acolhe! — Eis o desafio para o ano pastoral que iniciamos. É corolário indispensável da gra-
tidão e da evangelização celebradas nos anteriores anos jubilares. Aliás, sempre que agradeces 
e evangelizas, já estás a acolher” D. Anacleto Oliveira, na sua Carta Pastoral aos Diocesanos 
Somos Igreja que Acolhe

 Do agradecer, passando pelo evangelizar, entramos agora no terceiro ano do projeto 
trienal celebrativo dos 40 anos da criação da nossa Diocese. Mais um desafio a assumir, o 
de sermos acolhedores e acolhidos nesta dinâmica diocesana que D. Anacleto Olivera, nosso 
Bispo, nos propõe. Atenção, que este não é outro desafio, é mais um, e como nos diz o Sr. 
Bispo é o “corolário indispensável”! 
 Entre tantos desafios, recordo que há pouco mais de um ano assumi um colossal, o 
de ser Pároco de Santa Marta de Portuzelo, precisamente no centro desta vivência trienal. 
“Gosto de desafios” dizia eu no início da minha paroquialidade, mal sabia o que me espera-
va! Digo isto, não como quem carrega um fardo, mas como quem agora acolhe os desafios 
de forma distinta. Não com a ingenuidade de quem pensa que os pode carregar sozinho, mas 
com a certeza de saber que tenho quem os acolhe comigo. De facto, aprendemos muito de 
acolhimento quando nos encontramos com pessoas que servem genuinamente e se sentem 
interpeladas a fazê-lo através do Evangelho. Nos grupos paroquiais, nos movimentos, na ca-
tequese, entre os orgãos de gestão paroquial e social, este acolhimento concretiza-se e, assim, 
a paróquia vive-se. Afinal, a paróquia é para os que querem acolher e, principalmente, para 
os que querem ser acolhidos. 
 Sejamos então, neste ano pastoral, inspirados pelo melhor exemplo de acolhimento: o 
da nossa Padroeira, Santa Marta. E também pelo testemunho mais claro de quem necessita 
de ser acolhido: o de Jesus. É, certamente, um grande desafio. Por isso, conto convosco. Com 
todos os que querem acolher, interpelando todos os que esperam ser acolhidos. Um bom ano 
pastoral!

Pe. Christopher Sousa

SOMOS IGREJA QUE ACOLHE!

Somos Igreja que Acolhe

SÃO BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES APRESENTADO 
COMO PATRONO DA CATEQUESE NA ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DE CATEQUESE
Por Secretariado Diocesano da Catequese

 São Bartolomeu dos Mártires foi apresentado como patrono 
da catequese, na I Assembleia da Catequese, que se realizou no úl-
timo domingo, em Valença. O evento contou com a participação de 
350 pessoas, entre elas, catequistas e famílias.
	 D.	Anacleto	dissertou	sobre	o	 tema	“Novos	desafios	para	a	
Catequese”, tendo em conta os pilares da catequese (pág. 15 da sua 
Carta Pastoral “Somos Igreja que Acolhe”), a saber: 
1 – Catequese querigmática, isto é, do anúncio, centrada no encon-
tro pessoal dos catequizandos com Jesus Cristo; pais e catequistas, 
somos mediadores desse encontro que tem de envolver a pessoa 
toda, cabeça (conhecê-Lo, à Sua ação e à Sua Palavra), coração (sen-
tir o que se conhece) e mãos (fazer o que se conhece e se sente);

 “Somos Igreja que Acolhe” sob a proteção de San-
ta Maria Maior é o tema para o Ano Pastoral 2019/2020, 
que se insere no projeto pastoral “Viana do Castelo em Jú-
bilo – 40 anos de Diocese”. O tema foi apresentado por D. 
Anacleto na sessão de abertura que decorreu, no dia 26 
de setembro, no Centro Pastoral Paulo VI, em Darque. 
 O bispo começou por explicar que o tema “acolhimento” vem 
“completar a trilogia” em conformidade com a celebração dos 40 
anos	da	Diocese	sob	a	proteção	de	grandes	figuras.		“Somos	Igreja	na	
medida em que acolhemos e, aqui, entra todo o dinamismo da co-
munhão, o saber viver em comunhão”, disse D. Anacleto, acrescen-
tando	que	Maria	é	a	figura	“mais	ligada	ao	acolhimento,	como	mãe”.	
 A carta pastoral, que tem por base o Evangelho de S. Mateus, 
é “um ponto de referência” para “a vivência eclesial na igreja”. “Este 
ano, apoiei-me no Evangelho de São Mateus que me ajudou a perce-
ber a riqueza e a dimensão do acolhimento e, por isso, optei por um 
estilo de escrita diferente dos anos anteriores, criando um diálogo 
com o leitor e colocando orações pelo meio das cartas”, adiantou.

Calendário

Dia 1
- Início do mês do Rosário 

Dias 4 e 11 
- Visita aos doentes e idosos 

Dia 4 
- S. Francisco de Assis

Dia 5
- Encontro Diocesano do 

Acólito
 INÍCIO DA CATEQUESE 

DA ADOLESCÊNCIA
Dia 6

- XXVII Domingo do Tem-
po Comum

INÍCIO DA CATEQUESE 
DA INFÂNCIA

Dia 7
- Nossa Senhora do Rosário

Dia 13
- XXVIII Domingo do Tem-

po Comum
Dia 20

- XIX Domingo do tempo 
Comum

DIA MUNDIAL DAS MIS-
SÕES

(ofertório para as missões)
Dia 23

- Reunião Gerla de Cate-
quistas
Dia 26

CONCERTO DE OUTONO 
(21h30, Igreja Paroquial de 

Santa Marta)
Dia 27

- XXX Domingo do Tempo 
Comum

PEREGRINAÇÃO DIOCE-
SANA A FÁTIMA

Dia 3 de Novembro
ALMOÇO DE OUTONO - 
CONVÍVIO PAROQUIAL 

(após a Eu-caristia das 
11h00)

Outubro 2019

 D. Anacleto lembrou ainda a importância do acolhimen-
to daqueles que mais precisam. “O acolhimento é, muitas vezes, 
interpretado de um modo muito passivo. As pessoas vêm ter co-
migo e eu acolho-as, não! O acolhimento obriga-me a sair de 
mim e ir ao encontro das pessoas, porque elas precisam de ser 
acolhidas onde estão”, referiu o bispo, frisando que o acolhi-
mento é “um ato divino”, porque “começa da parte de Deus.” 
	 No	final,	o	bispo	apelou	à	participação	da	Diocese	em	dois	even-
tos “importantes”: a peregrinação a Fátima, que se realiza no dia 27 de 
outubro; e a celebração da canonização de Bartolomeu dos Mártires, que 
vai decorrer nos dias 9 e 10 de novembro, em Viana do Castelo e Braga. 
 Na sessão de abertura do Ano Pastoral, onde também foi apre-
sentado o calendário diocesano com as principais atividades pastorais, 
estiveram presentes os diversos movimentos e secretariados da Diocese.

ANO PASTORAL 2019/2020
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Uma vez por Mês...

 Há poucos dias foi sepultado o Padre Manuel da 
Costa e durante o funeral, condigno, ocorreu-me a ideia 
que encabeça este arrazoado. Chegue-me o engenho para a 
esmiuçar a ponto de ser entendida.
 Tridentinos – os sacerdotes que se ordenaram e 
exerceram ou exercem o ministério ainda sob influência 
do Concílio de Trento.
 Vaticânicos – os sacerdotes que se ordenaram e vêm 
exercendo o seu ministério após o Concílio Vaticano II; 
sim, que o Vaticano I foi um “flop”. Esta terminologia é 
da minha responsabilidade.
 Os padres tridentinos foram ordenados para uma 
igreja completa, perfeita, que nada mais tinha a melho-
rar – desde o hábito eclesiástico, passando pela liturgia, 
até à própria exposição e vivência da fé. Até a teologia que 
estudaram era mais, muito mais que uma ciência. Estava 
completa, nada havia a acrescentar, muito menos a alte-
rar. Era a cristandade.
 Meta-se aqui de permeio que o Concílio de Trento 
em que brilhou o nosso S. Bartolomeu dos Mártires, foi 
um concílio notável em época muito conturbada. Acres-
cente-se que entre o Concílio de Trento e o Concílio Va-
ticano II decorreu um período demasiado longo. Deveria 
ter havido pelo menos outro concílio aí pelo século XVIII. 
A Igreja deu-se muito mal com o Iluminismo.
 O Vaticano II não foi contra nada nem ninguém. 
Foi a igreja que olhou para si própria e se viu coberta de 
poeira e teias de aranha. Sacudiu-se, espanejou-se e rea-
presentou—se ao mundo de cara lavada. Parece-me que 
é assim que os padres vaticânicos se apresentam: - mais 
abertos aos ventos da história, mais arejados, com menos 
certezas e até com outra linguagem. Trabalham com a 
massa que os tridentinos lhes vão deixando. Cinquenta 
e tantos anos não é tempo suficiente para fermentar essa 
massa passiva e amorfa que herdaram. Mas, como dizia D. 
Júlio Rebimbas, primeiro bispo de Viana do Castelo, “isto 
vai!”.
 Esclareça-se que a doutrina da igreja não sofreu 
qualquer beliscão. A prática, sim.

S.A.

Tridentinos e Vaticânicos

MONÇÃO ACOLHEU O X ENCONTRO DIOCESANO DE 
ACÓLITOS DE VIANA DO CASTELO

 A Igreja Matriz, o Centro Paroquial e o Parque das Caldas 
de Monção acolheram, no passado dia 5 de outubro, o X Encontro 
Diocesano de Acólitos baseado no tema diocesano para o próximo 
Ano Pastoral: “Acolher como Jesus”. Numa nota, a organização 
explicou que a iniciativa teve como objetivo “proporcionar aos 
acólitos um dia de celebração da fé, de convívio e de formação, 
assim como estreitar laços de amizade e consciencialização para 
uma maior sensibilidade de pertença a esta Igreja Diocesana” e, 
ainda, “fomentar a criação de grupos de Acólitos nas comunida-
des onde ainda não existem”. O acolhimento aconteceu às 10h00 
e às 10h45 realizou-se a oração inicial. Já às 11h30, iniciou-se um 
tempo de formação e, das 12h30 às 14h00, houve intervalo para o 
almoço. Os trabalhos da tarde começaram com atividades lúdicas 
no parque das Caldas e, às 16h30, preparou-se a Eucaristia que 
teve lugar às 17h00. A edição 2019 do Encontro Diocesano de 
Acólitos terminou com a foto de grupo, por volta das 18h00. Nos 
últimos dez anos, o Departamento Diocesano de Acólitos teve a 
preocupação de realizar o dia diocesano do Acólito em cada um 
dos dez arciprestados, tendo-se realizado duas vezes em Viana do 
Castelo porque, no Ano da Misericórdia, juntou-se à celebração 
jubilar com o ritual da Porta Santa. Vila Nova de Cerveira foi o 
último arciprestado a receber o encontro, mas como para o ano é 
um Ano Mariano, o encontro acontecerá no Santuário da Senho-
ra da Peneda, no dia 4 de julho.

2 – Catequese comunitária, porque é nela que as famílias se inte-
gram; a comunidade tem de assumir a Catequese como tarefa sua, 
formando e enviando catequistas, mas acompanhando e acolhen-
do o que vai sendo feito; a participação da criança na Eucaristia 
é fundamental, porque é nela que a comunidade se reúne e, os 
mais novos, ao ver o que ela faz (cantar, rezar, viver) imita-a, mais 
ainda, os pais estiveram ao seu lado, fazendo o mesmo: cabeça, 
coração e mãos; 
3 – Catequese adaptada às caraterísticas dos destinatários.
“Dar catequese sem forte ligação aos pais, é esquecer uma di-
mensão	fundamental	da	criança,	que	faz	o	que	os	pais	fizerem,	
que quer ser como eles e pensar como eles. A melhor imagem 
de Deus para uma criança é compará-Lo com a mãe ou o pai”, 
afirmou.
 Dando a sua própria experiência, D. Anacleto referiu ainda 
que o adolescente já não quer ser confundido com uma criança; 
o nº 137 da Exortação Apostólica “Cristo vive” diz que o adoles-
cente se carateriza por sonhos, relações, propósitos, experiências, 
escolhas e que é projetado para a frente, para a autonomia, mas 
não na solidão. É a fase da amizade, que se funda no encontro 
(juntam-se,	brincam,	rezam,	jogam)	e	no	confronto	(um	desafio	
comum, une-os muito).
 Mais tarde, houve a projeção de um documentário que 
apresenta múltiplos testemunhos sobre experiências já em curso, 
algumas consolidadas, de Catequese Familiar e de novos cami-
nhos para a Catequese com Adolescentes, incluindo o Projeto Say 
Yes, de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude em 
2022, em Lisboa.
 À tarde, foram homenageados aqueles que têm trabalhado 
para a Catequese Diocesana, com particular relevo para Monse-
nhor Joaquim Vilar, responsável pela estrutura e dinâmica da 
Catequese, que ainda subsiste na Diocese. 
(Visite a página de Facebook: “Catequese – Diocese de Viana do Castelo”)
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Junta de Freguesia
REUNIÃO COM VEREADOR JUNTA TRÊS FREGUESIAS 
EM SANTA MARTA DE PORTUZELO

 No dia 12 de setembro realizou-
-se uma reunião de trabalho dirigida 
pelo Vereador Luís Nobre, e que juntou 
os membros dos Executivos e das As-
sembleias de Freguesia de Santa Marta 
de Portuzelo, Perre e Outeiro. O assun-
to em debate era o PDM, que estará 
para participação pública até ao dia 30 
de setembro. Da reunião saíram no-
tas importantes, bem como estratégias 
a implementar nos próximos tempos. O PDM – Plano Diretor 
Municipal é um importante instrumento onde estão registadas as 
estratégias municipais de ocupação do solo.

APOIO À POPULAÇÃO PARA REVISÃO DO PDM
 Na sequência de deliberação da 
Câmara Municipal de Viana do Caste-
lo, de 11 de julho de 2019, o processo 
de revisão do Plano Diretor Municipal 
iniciou, entre o dia 10 e 30 de setembro 
de 2019, com o período de participação 
pública prévio, previsto no nº 2 do art.º 
88 do Regime Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial.
 Em Santa Marta de Portuzelo o 
Executivo promoveu várias sessões de 
apoio à população, colaborando na con-
sulta e preparação da documentação necessária.
 No seguimento deste processo o Executivo propôs, em As-
sembleia, a construção de um documento conjunto, envolvendo os 
grupos presentes na Assembleia de Freguesia.

LIMPEZA DA RIBEIRA DE FONTE GROSSA
 A limpeza das ribeiras da fregue-
sia é sempre um problema que se esten-
de por todos os lugares. Com o apoio 
dos SMSBVC e da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo está a realizar-se 
a limpeza da ribeira de Fonte Grossa. 
Programa de limpeza e contenção de 
vegetação nas ribeiras. Como os recur-
sos não são ilimitados a limpeza limi-
tou-se às zonas mais próximas da foz do Rio Lima. De realçar que 
a Câmara Municipal, com o apoio da Junta de Freguesia, fez um 
levantamento de todos os pontos críticos, no sentido de avaliar as 
zonas que necessitariam uma rápida intervenção.

PASSEIO DA AMIZADE 2019

- Partida: 07h30 - Chegada: 19h00
(locais de partida/chegada: 
- Cardielos: Avenida Igreja
- Serreleis: Avenida Igreja
- Santa Marta: Cruzeiro

- Preço único: 20€ (inclui viagem e almoço)
(inscrições: www.santamartadeportuzelo.pt
Juntas de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo e U.F. de Cardielos e 
Serreleis

- Data Limite de inscrições e pagamento: 11 de outubro de 2019
(limitado aos lugares disponiveis)

- Organização: CSIF de Santa Marta de Portuzelo e U.F. de Cardielos 
e Serreleis

- Apoios: Câmara Municipal de Viana do Castelo

CONCERTO DE OUTONO

- Organização: Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo

- Apoios:  Paróquia de Santa Marta de Portuzelo;
     Câmara Municipal de Viana do Castelo

DESFOLHADA À MODA ANTIGA

 Realizou-se no dia 5 de outubro, na eira do Centro Paro-
quial de Santa Marta de Portuzelo, a desfolhada à moda antiga, 
realizada pelo Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo e 
integrada no programa do Souto em Movimento. Esta iniciativa 
visa também desenvolver conteúdos para o projeto do Orçamento 
Participativo de Santa Marta de Portuzelo, que tem como tema “O 
ciclo do milho – do grão ao pão”.
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RETOMAR AS ROTINAS
 Após o período de férias 
dos colaboradores e uten-
tes do Centro Social, no 
dia 3 de setembro reabri-
ram-se as portas para a 
receção aos utentes. No 
primeiro dia de ativida-
des em muitos utentes 
era notório o entusiasmo 
por regressarem às roti-
nas, enquanto que para 
outros, especialmente os 
que chegavam pela pri-
meira vez, manifestavam 
a ansiedade da separação 
dos seus cuidadores de 
referência. Pouco a pou-

co foram-se estabilizando as emoções, possibilitando que o proces-
so de adaptação progredisse de forma tranquila e ascendente. E 
essa tranquilidade possibilitou o início dos trabalhos pedagógicos 
do presente ano letivo.

BONECAS DE OUTONO
 Na reabertura dos 
serviços do Centro Social, 
os utentes do Centro de 
Dia manifestaram imen-
sas saudades do grupo 
de pares e da equipa de 
profissionais	 que	 fazem	
intervenção na resposta 
social. Passados os pri-
meiros dias, que foram 
dedicados à redecoração 
das salas, voltaram a ocupar-se com atividades programadas. De-
pendendo do interesse, do gosto pessoal e da sua condição física, 
os idosos retomaram os trabalhos de artes plásticas, as sessões de 
ginástica e os jogos de mesa. O primeiro trabalho que mereceu ser 
afixado	no	placard	de	exposições	foi	uma	compilação	de	bonecas	
de outono. Sobre a mesa de atividades reuniram-se os materiais e 
a estes juntaram-se os utentes com habilidade para as artes. Utili-
zando as técnicas de pintura, recorte e colagem compuseram um 
magnifico	quadro	de	bonecas,	que	muito	orgulhou	os	artistas.

LEGUMES PARA A SOPA
 Como é sabido são muitas 
as crianças que fazem cara feia 
à sopa que ocupa os seus pratos 
na hora do almoço e jantar. Não 
raramente essa aversão tende a 
acentuar-se à medida que vão 
crescendo. Uma estratégia recor-
rentemente utilizada para os ca-
tivar e entusiasmar a comer esse 
superalimento é dizer-lhes que 
a sopa torna os meninos fortes 
e com saúde, porque é compos-
ta por legumes ricos de nutrien-
tes. E quais são os legumes que 
normalmente colocamos na nossa 
sopa? Para obter resposta a esta 
pergunta foram até à horta da 
nossa quinta fazer a observação e 
sentir a textura e cheiros dos ve-
getais que enriquecem as sopas da 
escola.

Atividades do Centro Social da Paróquia de Santa Marta 

CHEGOU O OUTONO
 Ainda com o objetivo de explorar o exterior envolvente das 
nossas infraestruturas físicas, as crianças da Creche e do Jardim 
de Infância passeiam com regularidade nas áreas verdes do nosso 
Centro. E aí fazem de tudo um pouco. Deslocam-se até ao gali-
nheiro para conhecer as aves de capoeira, espreitam a jaula do cão, 
observam os gatos a espreguiçar ou simplesmente correm por cima 
das folhas secas caídas sobre o relvado. Mas a ação de exterior que 
muito os entusiasma é proceder à recolha de frutos da época.   
Quer seja com recurso a cestas ou aos atrelados dos camiões das 
brincadeiras de sala, os recipientes regressam às salas repletos de 
castanhas,	maçãs,	pêssegos,	peras,	figos	e	muito	mais.

EXPLORAR OS INSTRUMENTOS
 A música é uma expressão artística que projeta emoções e 
sensações	únicas.	Através	da	música	é	possível	comunicar,	unificar	
e partilhar sentimentos e experiências. Os benefícios da músi-
ca	são	inúmeros	e	está	cientificamente	comprovado	que	interfere	
positivamente no bem-estar dos indivíduos. Para as crianças não 
é exceção. Basta observar como uma criança reage quando em 
situações de maior agitação é exposta a sonoridades calmas. Rapi-
damente passa para um estado de maior relaxe e serenidade. Na 
Creche e Jardim de Infância o recurso à música é uma constante, 
quer como elemento lúdico ou de relaxamento. Os meninos da 
sala Arco-íris iniciaram 
a manipulação de alguns 
instrumentos de percus-
são. Com instrumentos 
na mão e dando azo à 
sua expressividade foram 
acompanhando a música 
emitida pela leitura do 
CD numa sucessão de 
ritmos desordenados e 
sobrepostos que resulta-
ram numa nova sonori-
dade de sua autoria.   

DESFOLHADA
 Na tarde do dia 27 de setembro, concretizamos mais uma 
tradicional desfolhada à moda do Minho. No início da manhã 
temeu-se que não fosse possível realizar o evento, devido à chuva 
persistente; mas felizmente os aguaceiros dissiparam-se e o sol veio 
aquecer a eira, as palhas e espigas de milho. Crianças e idosos junta-
ram-se em volta do milho e numa disputa sadia procuravam encon-
trar o maior nú-
mero de espigas 
vermelhas. Essas 
é que lhes per-
mitiam a troca de 
abraços e beiji-
nhos.	No	final	da	
tarefa, depois de 
encherem muitos 
baldes com espi-
gas, saborearam o 
merecido e sabo-
roso lanche.
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Desporto
CICLISMO

Eterna Saudade... 
MIGUEL ÂNGELO DA SILVA CRUZ 27.02.1978 – 10.09.2000

Outra vez, saudade...
Saudade é solidão acompanhada,
é quando o amor ainda não foi embora,
mas o amado já…
Saudade é amar um passado que ainda não passou,
é recusar um presente que nos magoa,
é não ver o futuro que nos convida…
Saudade é sentir que existe o que não existe mais…
Saudade é o inferno dos que perderam,
é	a	dor	dos	que	ficaram	para	trás,
é o gosto de morte na boca dos que continuam…
Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade:
aquela que nunca amou.
E esse é o maior dos sofrimentos:
não ter por quem sentir saudades…”

Para nós, a saudade tem rosto, tem nome…
Miguel!
Saudade de teus pais e irmã. 
Poema de P. Neruda

3º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
CARLOS MANUEL OLIVEIRA BORLIDO

Carlos, 
Faz três anos que deixaste este mundo mais pobre. Mas faz três anos 
também que aprendemos o quanto devemos amar intensamente e de-
monstrar esse amor sem medos nem preconceitos.
Não há um dia que passe que não sejas lembrado, pelo teu coração ge-
nuíno, por tudo o que deste a tanta gente. Mais do que um ser humano 
incrível, foste sempre uma verdadeira fonte de inspiração.
Contínuas	presente	no	meio	de	nós,	da	tua	filha,	da	tua	família,	dos	teus	
amigos.
A saudade está e estará sempre presente, a tristeza e a necessidade de um 
abraço ou uma palavra continuam vivas.  Serás eternamente lembrado! 
Cuida dos teus. 
Descansa em paz, Carlos!

RECORDANDO 
MARIA DOS ANJOS FERNANDES DE AMORIM LUZIO

Mãe
Amor
Eterna
Zelosa
Incomparável
Natural
Honesta
Amiga

Muitas palavras teria para te descrever: Mas quero só homenagear-
-te com duas: mãezinha e mãe.
Para mim foste a melhor mãe que Deus me poderia ter dado. Obri-
gada mãezinha por seres minha mãe. Estarás sempre comigo e 
guardada no meu coração… Até sempre.
Maria de Jesus

 Santa Marta de Portuzelo, através do Grupo Desportivo do 
Centro Paroquial, com a escola e equipa TENSAI/SAMBIENTAL/
SANTA MARTA, vive a modalidade em permanente gratidão para com 
todos aqueles que lhe dão o seu apoio, seja ele logístico ou material. São 
já muitas as alegrias trazidas por dezenas e dezenas de títulos e pódios, 
mas ainda é maior a satisfação de ver cumprida uma tarefa que visa um 
crescimento sadio das nossas crianças, adolescentes e jovens e que devia 
preocupar todas as pessoas responsáveis, a começar pela própria Igreja, 
que no caso concreto sempre esteve a seu lado, desde a primeira hora, 
com D. Antonino Dias. Em abono do que dizemos, diz o Papa: «os 
grandes objetivos, tanto no desporto como na vida, conseguem-se juntos, 
como equipa»; é preciso que «o afã de superação numa disciplina atléti-
ca sirva também de inspiração para melhorar sempre como pessoas, em 
todos os aspetos da vida».  Por isso, ao labor dos técnicos e dirigentes, a 
par do apoio e compreensão dos pais dos atletas, juntamos a Câmara 
Municipal, Junta de Freguesia, Tensai, Sambiental, CrossFit Viana 
do Castelo, Ariana Vieira Pinto, ViaBike, MITOS - Mediação Imo-
biliária, Rumo Imobiliária, Filigrana D’Viana, Gulosipeças - Peças 
e Acessórios Auto, Lda., Bike Treino, Castanheira & Castanheira 
Lda, Eugenia Lopes & Filhos Lda, MFR-Soluções Elétricas, Gigan-
tExpress Unipessoal, Lda, Airdesigners, Liberty Seguros, Festina, 
Café Paris, João dos Pneus, Filipe Benjamin Perre. Bem hajam.

XX Troféu Alves Barbosa – Montemor-o-Velho (31/8-1/9).
Classificações. Cadetes - 1.ª Etapa: 76.º, Leonardo Mendes; 77.º, To-
más Salgueiro; 91.º, Luís Ribeiro. DNF, Tiago Martins e Flávio Martins. 
Equipas: 20.ª.
2.ª etapa: 64.º, Leonardo Mendes; 74.º, Tomás Salgueiro; 89.º, Luís Ri-
beiro. 
Geral Final: 66.º, Leonardo Mendes; 74.º, Tomás Salgueiro; 88.º, Luís 
Ribeiro. Equipas:	17.º	lugar,	confirmado	na	2.ª	etapa.	Obs. Nesta prova 
os atletas formaram equipa mista com o CC Barcelos.

Prémio “Fafe - Sala de Visitas do Minho” (7/9)
Classificações. Benjamins: 10.º, Mateus Araújo. Iniciados: 4.º, Simão 
Pedrosa; 14.º, Leonardo Martins; 16.º, Sara Fernandes. Infantis: 12.º, 
Bruno Branco; 17.º, Filipe Antunes; 18.º, Simão Gonçalves. Juvenis: 9.º, 
Rúben Benedito; 10.º, Samuel Martins; 11.º, Tomás Póvoa; 19.º, Daniel 
Moreira; 33.º, Pedro Alves; 40.º, Diogo Ruivo. Equipas: 4.º, entre 12 
escolas. Cadetes: 27.º, Leonardo Mendes; 39.º, Flávio Martins. Júnior 
Feminina: 2.ª, Carina Viana. 

3º Prémio RS Bikes – Gondar/Guimarães (14/9)
Vitória de Carina Viana
Classificações. Cadetes: 36.º, Leonardo Mendes; 49.º, 
Tiago Martins; 53.º, Flávio Martins. Júnior Femini-
na: 1.ª, Carina Viana. Juniores: 7.º, Roberto Cardoso; 
11.º, Marco Marques; 33.º, Tiago Moreira; 35.º, Diogo 
Costa. 

já conquistados de campeã nacional de salto 
em altura (juvenis); campeã nacional do hep-
tatlo (atleta completo nacional); campeã na-
cional escolar: em altura, em comprimento, 
por equipas e estafetas; campeã nacional de 
Tetratlo (iniciados). Mas há mais: entre ou-
tras excelentes prestações, ainda conseguiu a 
2.ª melhor marca nacional no MegaSprinter 
(MegaSalto em comprimento) e ser vence-
dora do torneio distrital de Salto em Altura 
em Sala, para iniciados. Depois da Ana Bar-
ros, vamos acreditar que estará na forja mais 
uma santamartense olímpica. Força, Marta! 
Cordiais felicitações de Betânia do Lima.

ATLETISMO

JÁ NÃO HÁ ADJETIVOS PARA A MARTA
Marta Lisboeta, na prova extra do Quilómetro Jovem Regional, no Está-
dio Municipal de Arcos de Valdevez, com a marca de 14,79 metros, bateu 
o seu próprio recorde nacional no quádruplo salto. Com efeito, a Marta, 
atleta do Clube de Atletismo Olímpico Vianense (CAOV) e aluna da Es-
cola Pintor José de Brito, já era a recordista, com 13, 79 metros obtidos 
na prova de abertura do ano anterior. Mas a este êxito, junta os títulos 

por Noé Rocha
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Amigos do Betânia Na casa do Pai... 
100,00€ - Alexandre José Fernandes Brito; 50,00€ - António 
Ramos de Sá, José António Pereira Fernandes; 45,00€ - Carlos 
Alberto Alves Lajoso; 35,00€ - Rosa Rodrigues Cruzeiro Seixas; 
30,00€ - Francisco Manuel Saraiva Amorim, Leonel Arieira, Jo-
aquim Luís da Torre Martins, Carlos Rodrigues Ferreira; 25,00€ 
- Isidro da Silva Lopes; António Antunes Costa Araújo, Graça Ma-
ria Oliveira, Manuel António Vieira Neto, José António Moreira 
Gigante, Manuel António Ribeiro A. Ferreira; 20,00€ - Gaspar 
Parente Ribeiro, Maria Lucília Amorim Sousa Melo; Zenaide Pe-
reira da Costa Carreço, Albano Joaquim Fernandes Dantas, Al-
berto Parente Soares, José Augusto Dias Sousa, José Castro, José 
Louro, José Augusto Fernandes Arezes; 15,00€ - António Parente 
Antunes; Belmiro de Passos Vieira Alves, António Branco Pires 
Costa, Simplício Casimiro Costa Ferreira, João Moreno de Brito, 
Manuela Neiva, Marta Ramos de Melo, Paulo Jorge Soares Paren-
te, Domingos Martins, João Antunes; 10,00€ - Rosalina Fernan-
des Arieira Oliveira, Rosa de Jesus Dias da Silva, Rui Amorim, 
Tiago Rodrigues Farinhoto, Manuel Gonçalves Rodrigues, Laura 
Maria Parente Franco Enes, José Francisco Gomes Pires Cos-
ta, Manuel Domingos Gonçalves C. Araújo; Conceição da Silva 
e Sousa, José de Jesus Costa Pereira, Zulmira Borlido da Cruz, 
Maria Helena Gonçalves C. Silva, João da Cunha Pereira, Maria 
Isabel Cerqueira Matos, Rosa Maria Fernandes A. Borlido, José 
Luís Torre Martins, Augusta Pedreira, Carlos Dantas, Agostinho 
Parente Soares Ribeiro, Rosa Lima Rodrigues Cruz, Maria Eulália 
Fernandes Costa, Porfírio Duarte, António Costa Morgado; 7,50€ 
- Patrícia Dantas; 5,00€ - José António Parente Franco, Agostinho 
Aurélio Mendes Pereira, Rui Filipe Gonçalves Amado Carvalho, 
Maria dos Anjos Fernandes Luzio, João Manuel Oliveira Gomes; 
(continua no próximo número)

15 de setembro
– Leonor Lima Araújo,	filha	de	Jorge	Daniel	Martins	Araújo	e	
Ana Catarina Branco Lima, residentes em Braga.

15 de setembro 
– Áurea da Cruz Barros,	filha	de	André	Filipe	Vieira	Barros	e	
de Alexandra Isabel Gonçalves da Cruz, residentes em Serreleis.

As nossas contas 
Alminhas Talharezes (Calçada): 142,69€
Sagrada Família de Samonde nº 1: 80,95€
Sagrada Família de Samonde nº 2: 39,33€
Sagrada Família de Samonde nº 3: 30,00€
Sagrada Família de Samonde nº 4: 87,60€ + 84,45€
Sagrada Família de Samonde nº 5: 24,97€ + 23,00€
Sagrada Família da Romé nº 3: 9,58€ + 23,20€
Sagrada Família de Petigueiras nº 1: 17,45€ + 8,00€
Sagrada Família de Petigueiras nº 2: 30,83€ + 62,49€
Sagrada Família de Talharezes nº 3: 15,74€ + 9,08€
Sagrada Família de Talharezes nº 5: 15,75€ + 36,86€ + 21,85€
Sagrada Família de Portuzelo nº 1: 28,45€ + 26,90€ + 29,00€
Sagrada Família de Portuzelo nº 2: 15,00€ + 16,83€
Sagrada Família de Portuzelo nº 3: 45,74€ + 30,65€
Sagrada Família de Portuzelo nº 5: 21,02€+ 22,00€
Sagrada Família de Portuzelo nº 4: 13,78€
Sagrada Família de Portuzelo nº 6: 20,00€ + 25,00€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 1: 21,64€ + 19,19€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 2: 35,00€
Sagrada Família de Fonte Grossa nº 3: 34,42€ + 40,64€ + 24,09€
Sagrada Família de Fonte Grossa e Sta Martinha: 13,61€ + 20,00€
Sagrada Família de Santa Martinha nº 1: 13,16€ + 15,09€ + 14,61€

12 de setembro
José Manuel Fernandes da Silva Corucho, de 
54 anos de idade, casado, residente na rua da 
Amizade, em Santa Marta de Portuzelo.

Batizados 

10 de setembro
Aníbal Martins de Carvalho e Maria de Fátima Soares e Amaro 
N. da Rocha

17 de setembro
Rui Manuel Reguengo Cancelo e Isabel Maria Gonçalves Araújo

Bodas de Prata Matrimoniais (1994-2019)

7 de setembro
Tiago de Sousa Garcia e Andreia Sofia Coelho Afonso, ele 
residente em Sta. Maria Maior e Monserrate e Meadela e ela em 
Santa Marta de Portuzelo.

14 de setembro
Fábio Salgueiro da Cunha e Sara Cristina Gonçalves da Silva, 
ambos residentes em Sta. Maria Maior e Monserrate e Meadela.

15 de setembro
André Filipe Vieira Barros e Alexandra Isabel Gonçalves da 
Cruz, amos residentes em Serreleis.

Casamentos

21 de setembro
José Fernandes Gonçalves Pão Trigo e Maria do Carmo Félix dos 
Reis

22 de novembro
Joaquim Fernando da Rocha Cerqueira e Maria Augusta Fernan-
des dos Santos

Bodas de Ouro Matrimoniais (1969-2019)

8 de setembro
Avelino Gonçalves Martins, de 88 anos de ida-
de, viúvo, residente na Meadela.

10 de setembro
Manuel Lourenço Gonçalves, de 83 anos de 
idade, casado, residente na rua Val Flores, em 
Santa Marta de Portuzelo.

17 de setembro
António Gonçalves Ferreira, de 88 anos de ida-
de, viúvo, residente na rua da Fábrica, em Santa 
Marta de Portuzelo.
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Centro Social da Paróquia de Santa Marta: 258 830 336 | Junta Freguesia Santa Marta de Portuzelo: 258 830 605 | Unidade de Saúde de Santa Marta de Portuzelo: 258 808 860
Emergência: 112 | GNR: 258 840 470 | PSP: 258 809 880 | Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo: 258 800 840 | Bombeiros Municipais de Viana do Castelo: 258 840 400

Somos paróquia que evangeliza

Contactos úteis:

Apoios:

GUIDISMO
Ana Filipa Gomes eleita Comis-
sária Regional das Guias de Por-
tugal 

 Ana Filipa Gomes, santa-
martense, foi eleita para o cargo de 
Comissária Regional de Viana do 
Castelo da Associação Guias de Portugal. O momento solene decorreu, 
no dia 14 de setembro, na sede regional. 
 Na despedida, a Comissária Regional cessante, Ana Rita Almei-
da, agradeceu a todas as dirigentes e, especialmente, a todas as patrulhas 
que a acompanharam ao longo do seu mandato, assim como relembrou 
os momentos mais impactantes do triénio 2016-2019. 
 A Comissária Regional para o triénio 2019-2022 demonstrou o 
seu orgulho por lhe ter sido concedida esta oportunidade no seu percur-
so guidista e ressalvou a importância de cada dirigente viver o Guidismo 
em pleno, com alegria e compromisso, permitindo que o movimento 
chegue a cada vez mais raparigas e jovens mulheres. 
 No momento solene, a guidista partilhou ainda com todas que, 
no Guidismo, o pensamento e as ideias têm maior liberdade, que com 
ele aprendeu a usar essa liberdade, percebeu a sua importância e tornou-
-a transversal a todos as esferas da sua vida. 
 Ana Filipa Gomes iniciou o seu percurso guidista na 1ª Compa-
nhia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo. 

REABILITAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL

Almoço solidário de Outono 
no Salão Paroquial
 
3 NOVEMBRO / 12 HORAS

 Almoço solidário para 
apoio	 das	 obras	 de	 requalifica-
ção da Igreja Paroquial de Santa 
Marta de Portuzelo.

ADULTO: 15€
CRIANÇAS: 7,5€

INSCRIÇÕES:
No Centro Paroqial de Santa 
Marta de Portuzelo.
 
Participe neste convívio de 
Outono.

 A Fábrica da Igreja Paroquial 
tem a responsabilidade de transpa-
rência e equilíbrio na gestão dos bens 
temporais da nossa paróquia. Assim, 
findada	a	reabilitação	da	nossa	Igreja,	
que se tornou urgente após inspeção 
dos danos, são apresentadas a despe-
sas desta intervenção. A Fábrica da 
Igreja Paroquial também apresentará, 
posteriormente, a soma dos donativos 
que provêm da generosidade de tan-
tos benfeitores que contribuíram para 
esta obra, assim como a angariação de 
fundos provenientes de atividades des-
tinadas	a	este	fim.	Se	ainda	pretender	
fazer um donativo, poderá fazê-lo registando o seu contributo no Livro 
dos Amigos da Igreja. Aos benfeitores, e também à Câmara Municipal 
de	Viana	do	Castelo	que	contribuiu	com	um	financiamento	dirigido	à	
preservação de bens patrimoniais, esta comissão estende um sentimento 
de gratidão, com esperança de que continuaremos a cuidar do nosso 
património	religioso,	que	é	património	de	todos	os	fiéis	santamartenses.

- Reabilitação Principal 
Cobertura	 e	 fachadas	 das	 Igreja	 Paroquial	 (limpeza,	 requalificação	 e	
impermeabilização) - 34.300,00€
Adro da Igreja Paroquial (reabilitação e betumação do pavimento) - 
11.576,00€
Total: 45.876,00€

- Trabalhos Complementares
Colocação de forro e ripa nova na cobertura da igreja - 1.191,67€
Lavagem exterior da casa junto à Capela de S. Lázaro - 226,65€
Pintura complementar das paredes da igreja - 74,05€
Colocação de Rufo em chapa entre cobertura de nave e capela-mor - 
453,90€
Substituição cobertura sacristia norte e limpeza de entulho - 3.285,88€
Colocação de vidro e cantoneira na torre - 94,05€
Reabilitação do telhado da sacristia sul - 2.054,60€
Reabilitação dos muros do centro paroquial - 2.058,20€
Pintura das escadas e corrimão da cobertura da nave da igreja - 314,80€
Reabilitação da cobertura do alpendre lateral - 2.134,52€
Pintura dos postes de iluminação - 770,39€
Desconto de 1.000,00 pela PRODEDIF = 11.658,71 + IVA = 14.340,21€

Intervenção na cobertura da Sacristia e pintura das escadas metálicas - 
19.563,00€
Betumação de juntas do pavimento do adro da igreja - 6.920,84€
Total: 40.824,05

ALMOÇO DE OUTONO
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