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Na sua segunda carta a
Timóteo, S. Paulo faz-lhe
esta exortação: “Proclama
a Palavra”.

Esta exortação é dirigi-
da hoje a cada um de nós,
e de um modo muito par-
ticular neste mês em que
celebrarmos o Dia Mundi-
al das Missões. Mas, para
correspondermos ao ape-
lo de Paulo, é necessário
que escutemos a palavra
de Jesus, que coloquemos
nela o nosso coração e a
tornemos como o farol da
nossa vida.

À medida que formos
fazendo isto, cresceremos
na alegria da fé e tomare-
mos a sério a preocupa-
ção de, sobretudo pelo
nosso testemunho, ajudar
todas as pessoas, em es-
pecial as que ainda não
fizeram esta descoberta, a
viver a alegria da fé em
Jesus Ressuscitado. Desta
forma, poderemos ser ex-
celentes missionários atra-
vés do nosso testemunho,
da nossa palavra e da
nossa oração.

Por falarmos em ora-
ção, já vai sendo tempo de
descobrimos a importância
da mesma na nossa vida.
Aliás, sem oração, nunca
descobriremos a alegria de
viver a fé em Jesus.

A oração é a forma de
entramos em diálogo com
Deus, de Lhe dizermos as
nossas coisas e de O escu-
tarmos. É a oração que
nos leva à intimidade com
Deus. A alegria de viver a
fé nasce desta intimidade.

Deus não é indiferente
à nossa vida, às nossas
dificuldades, às nossas ale-
grias ou aos nossos suces-
sos. Devemos partilhar
tudo isto com Ele. Na ale-
gria de viver a fé, e de
levarmos os outros a esta
vivência, descobriremos
como o Senhor está pre-
sente na nossa vida. E se
está presente agora, tam-
bém o estará por toda a
eternidade. Por isso, ao
aproximar-se o Dia dos
Fiéis Defuntos e o Mês das
Almas, pensemos um pou-
co sobre qual deve ser a
nossa melhor oração. Não
será também o nosso tes-
temunho cristão?

Inaugurado o novo Estádio de Fão
já vai receber a Selecção Sub-19
A inauguração do novo Campo de

Jogos, relvado e com infra-estruturas de
apoio modernas, é o acontecimento do
ano, marcado por longas peripécias que
antecederam a sua construção e criaram
factos políticos de relativa gravidade.

A sua inauguração aconteceu no dia
dez de Outubro, mas os últimos tempos
têm sido de enorme pressão e os dirigen-
tes do Clube perceberam agora que a
obra poderá sofrer alguma derrapagem
e os trabalhos no exterior do Estádio
estarão para durar.

O acesso ao Estádio está a merecer
por parte da autarquia uma boa pavimen-
tação, num caminho que apresenta al-
guns problemas de linhas de água, o que
poderá sentir-se em dias de grande plu-
viosidade, afectando os edifícios habita-
cionais.

   Páginas 4 e 7

Continuam abertas,
para todas as pessoas, as
inscrições para o 1.º ano
porque já estamos prontos
para começar com uma
turma. Pode ser útil para
qualquer cristão que se
queira formar melhor e
desempenhar melhor a sua
missão nos diversos secto-
res da paróquia. Informe-
se junto do seu Pároco.

Também já se podem
inscrever todas as pesso-
as que terminaram o 3.º
ano na Escola de Leigos
bem como todas as outras
pessoas casadas e não ca-
sadas que queiram apro-
fundar o estudo sobre "os
documentos conciliares
sobre a Família", porque
é o tema da Diocese de
Braga para este terceiro
ano, e arrancaremos a
meados de Novembro, se
Deus quiser.

Para as inscrições po-
dem dirigir-se ao seu Pá-
roco ou ao cartório Paro-
quial de Esposende ou a
alguma pessoa amiga que
conheça a Escola de For-
mação de Leigos de Espo-
sende (EFLE).

Inscrições
na Escola
de Leigos

Câmara inaugurou obras
em Palmeira de Faro

A Câmara Municipal de
Esposende assinala concluiu
as obras de requalificação do
Monte do Senhor dos Desam-
parados, em Palmeira de Faro,
bem como as obras de requa-
lificação da Escola EB1 de
Barral.

O arranjo urbanístico do
Monte do Senhor dos Desam-
parados traduziu-se, numa 1.ª
fase, na recuperação da ca-
pela e pavimentação da zona
envolvente, intervenção que
incluiu também a colocação
de uma cruz em madeira e
de um altar em pedra para a
realização de missas campais.

Página 4

Marinhas está a segurar-se
nos primeiros lugares

 ●●●●● Náutico de Gemeses vai ser remodelado
Desporto na Página 7

Palavra
e oração
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Forjães

Belinho .........................................EPS ............ 21 de Outubro
Góios (Marinhas) ......................... EPS ............ 26 de Outubro
Curvos .......................................... EPS ......... 04 de Novembro
EB 2,3 A. C. Oliveira .................. EPS ......... 21 de Novembro

Recolhas de Sangue
nos próximos meses

Associação Humanitária
dos Dadores de Sangue de Esposende

Fonte Boa
Junta muda de Presidente

Construção da variante à EN 103-1
já se encontra a concurso público

A empresa Estradas de Por-
tugal vai avançar com a constru-
ção da variante à Estrada Naci-
onal 103-1, que ligará Gandra, em
Esposende, à freguesia de Vila
Cova, no concelho de Barcelos.

Em despacho conjunto, publi-
cado no Diário da República, em
27 de Agosto de 2007, os Minis-
térios do Ambiente, do Ordena-
mento do Território e do Desen-
volvimento Regional e das Obras
Públicas, Transportes e Comuni-
cações declaram o interesse
público da variante e determinam
a desafectação de 48360 m2 de
terrenos integrados na Reserva
Ecológica Nacional (REN) com
vista à sua construção.

O despacho refere "tratar-se
de um projecto de reconhecido

interesse público devido à me-
lhoria sensível das acessibilida-
des locais que irá proporcionar
às populações locais" e teve por
base as declarações de utilidade
municipal das Assembleias Mu-
nicipais de Esposende e Barce-
los e a informação da Comissão
de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CCDR-
Norte), assim como o facto de
"não se afigurar possível a cons-
trução desta obra sem ser em
área de Reserva Ecológica Naci-
onal".

Com uma extensão de 3,2
quilómetros, a variante vai fazer
a ligação entre o nó da A28 (Gan-
dra) e a EN103-1 (Vila Cova), terá
rotundas de ligação na EN 305 e
EN 103-1 e terminará no entron-

camento de Rodilhões, na fregue-
sia de Vila Cova. A execução da
empreitada tem um prazo de 450
dias.

Uma vez que a variante irá
desviar o tráfego que actualmen-
te circula na EN 103-1, ao longo
da qual existem alguns aglome-
rados habitacionais, como seja
Eira de Ana, esta irá contribuir
para a melhoria das condições
de vida das populações que resi-
dem ao longo da actual EN 103-
1, visto que se melhora as con-
dições de segurança e se reduz
o nível de ruído e poluição at-
mosférica.

Ao longo da variante estão
consideradas duas rotundas na
interligação com a rede viária
existente, nomeadamente, a ro-
tunda com a EN 305 e com a
EN 103.

A empreitada integra duas
obras de arte, uma ponte sobre
a ribeira da Reguenga e um pon-
tão sobre a ribeira dos Rodilhões.

O preço base do concurso é
de 5,7 milhões de euros e inclui
os montantes estimados de 915
mil euros para os trabalhos es-
pecializados de pavimentação, de
1,1 milhões de euros para terra-
plenagem, de 604 mil euros para
drenagem, de 350 mil euros para
equipamento de sinalização e
segurança, de106 mil euros para
iluminação, de 1,2 milhões de
euros para obras arte e de 790
mil euros para obras acessórias.

Sílvio Abreu, que há quase
dez anos vinha desempenhando
o cargo de presidente da Junta
de Freguesia de Forjães, sem-
pre leito nas listas do PSD, apre-
sentou a sua renúncia ao cargo,
numa sessão ordinária da As-
sembleia de Freguesia, aconte-
cida no passado dia 26 de Se-
tembro. Este foi, aliás, o único
ponto que fez aquecer os âni-
mos, porquanto, ao louvor do
presidente cessante, por Álvaro
Ribeiro, se seguiu um coro de
protestos, por parte da oposição.

Depois cumprida a ordem de
trabalhos, que incluiu “Assuntos
apresentados antes da ordem do
dia” e “Apresentação da informa-
ção escrita do presidente da Junta
de Freguesia”, relativa à gestão

Passeio de Catequistas
Todos os anos o grupo de

catequistas costuma realizar um
passeio de convívio.

Este ano aconteceu no dia 22
de Setembro e contou com a
presença de catorze catequistas.
O destino foi o Santuário de
Fátima.

Durante o percurso foi possí-
vel fazer uma pausa em Coim-
bra, para visitar o centro da cida-
de: a Universidade, a Sé Velha,
a Igreja de Santa Cruz e o Pene-
do da Saudade.

Tendo chegado a Fátima a
meia tarde, o grupo pernoitou no
Centro de Acolhimento Paulo VI,
tendo aí apresentado uma decla-
ração de idoneidade passada
pelo pároco. Todavia, antes de
dormir, o grupo participou nas
celebrações litúrgicas: eucaristia,
terço e procissão de velas.

No domingo, dando continui-
dade à viagem, houve oportuni-
dade para visitar o Mosteiro de
Alcobaça e a Vila fortificada de
Óbidos.

Julho-Setembro, o ponto “Outros
assuntos” acabou por confirmar
o boato que começou a correr
no início dessa semana.

Com efeito, Sílvio Abreu en-
tregou ao presidente da Assem-
bleia de Freguesia, Álvaro Ribei-
ro, uma carta de renúncia ao
cargo, alegando que “Penso,
após muita meditação, ter che-
gado a hora de dizer: CHEGA.”

Na justificação escrita apre-
sentada para a sua decisão pode
ainda ler-se “O cargo de presi-
dente da Junta é muito desgas-
tante pois é o porta-voz de todas
as necessidades e o pára-raios
de problemas das populações
por quem compete zelar e lutar”,
acrescentando “Contudo, os pou-
cos ou quase nenhuns meios

financeiros e as quase nulas
competências que nos são atri-
buídas pela lei das autarquias
locais, faz com que as popula-
ções de nós muito exijam e nós
tenhamos muito pouco para dar.

Assim, surge um desgaste e
uma ansiedade constante que vai
matando a nossa força interior e
que nos impede, a partir de cer-
ta altura, de corresponder aos le-
gítimos anseios da população.”

A justificação para a sua sa-
ída, pode ainda depreender-se
deste ponto “Foram quase 10
anos de luta constante pelo
bem-estar da população, sem
discriminação política nem pes-
soal, que muito me desgastaram
física, psíquica e com custos fi-
nanceiros pessoais significativos.”

Sílvio Abreu, com um passa-
do ligado ao associativismo e à
política, acabou por surpreender,
com a sua atitude, os elementos
do PS presentes na Assembleia,
sentido que é extensivo à popu-
lação.

Com a saída de Sílvio Abreu
assumiu a presidência da autar-
quia forjanense Benjamim Perei-
ra (na foto, à direita, ao lado do
presidente cessante), até ali se-
cretário, função que passa a ser
desempenhada por Arlindo To-
más. Como tesoureiro permane-
ce José Manuel Silva.

Carlos Gomes de Sá
In “O Forjanense”

Como já é habitual, o grupo
contou com o apoio da Fabrica
da Igreja e do Centro Social.

Peregrinação
ao Sameiro

Inserida na peregrinação anu-
al do movimento Mensagem de
Fátima, os Cruzados de Fátima
de Fonte Boa organizaram a
participação na peregrinação ao
Sameiro, que teve lugar no Do-
mingo, dia 7 de Outubro.

Participaram cerca de cin-
quenta e cinco pessoas, que se
deslocaram num autocarro patro-
cinado pela Junta de Freguesia.

Chegados ao Sameiro, toma-
ram parte nas celebrações pre-
vistas para este dia: a Via-Sa-
cra, a Eucaristia, a Hora Maria-
na – que começou pelas catorze
horas –, e a Adoração ao Santís-
simo Sacramento. No final da
tarde houve tempo para uma
passagem pelo Santuário da
Penha, onde teve lugar o lanche.

O Presidente da Câmara
Municipal de Esposende entre-
gou, recentemente, ao Presiden-
te da Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Esposende uma ver-
ba de 7 500 euros, destinada à
aquisição dos equipamentos para
os bombeiros que operam na vi-
atura plataforma para combate a
incêndios.

No passado mês de Abril, por
ocasião das comemorações do
116.º aniversário da Associação,
João Cepa havia assumido o
compromisso de solicitar donati-
vos às empresas para a aquisi-
ção dos equipamentos individu-
ais dos seis bombeiros que iri-
am passar a operar na viatura,
que foi inaugurada na altura e cuja
aquisição a Câmara Municipal
tinha comparticipado com 50 000
euros.

Dando cumprimento ao pro-
metido, o Autarca conseguiu a
contribuição de cinco empresas,
com 1 500 euros cada, o que
corresponde a uma verba total
de7 500 euros.

As empresas que ofereceram
os donativos foram a Boaventura
& Boaventura, Lda, de Viana do
Castelo, I.Minho - Imobiliária
Unipessoal, Lda, Queirós & Fa-
ria, Lda e J. André & Filhas, Lda,
de Esposende, e a Porfírio Bar-
reto da Costa, Lda, de Barcelos.

"Tal como tinha prometido,
empenhei-me pessoalmente para
arranjar a verba necessária para
a compra dos equipamentos.
Entendo que os bombeiros vo-
luntários merecem todo o apoio,
na medida em que estão sempre
prontos a responder aos pedidos
de ajuda da população", refere o
Presidente João Cepa.

Presidente da Câmara
cumpre promessa

feita aos Bombeiros
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Belinho
Família, Catequese e Paróquia

Apúlia
Festa de S. Miguel marcou
início do novo ano pastoral

No mês de Setembro é tem-
po de recomeçar as diversas
actividades pastorais interrompi-
das durante as férias de Verão.

O Secretariado da Pastoral
Juvenil reuniu no dia 9 para pro-
gramar as actividades. Os gru-
pos de jovens iniciaram as suas
reuniões no dia 22. No dia 29,
Festa de S. Miguel, nosso Pa-
droeiro, participaram na Eucaris-
tia, como abertura solene de um
novo ano da pastoral, onde os
responsáveis dos movimentos
juvenis fizeram o seu compromis-
so. Seguiu-se uma reunião con-
vívio com os grupos.

Neste momento existem na
Paróquia os seguintes movimen-
tos juvenis: Grupo de Jovens " A
Semente", Associação Guias de
Portugal, Corpo Nacional de Es-
cutas, três Grupos Juvenis da
Legião de Maria, e Grupo de
Jovens para a Unidade, do movi-
mento dos Focolares.

No dia 11 reuniu a Equipa da
Pastoral Familiar para programar
um novo ano dedicado à família,
reflectindo na mensagem do sr.
Arcebispo para este ano pasto-
ral. No dia 30 iniciámos as reu-
niões com os noivos que se pre-
param para o Sacramento do
Matrimónio.

No dia 23, reuniu o Conselho
Pastoral Paroquial. Depois de um
tempo de reflexão, foi apresenta-
do o sentido de mais um ano
pastoral dedicado à família, ten-
do como lema: Família, Dom e
Compromisso. Em seguida foram
apresentadas algumas activida-
des para os diversos sectores da
vida pastoral da Paróquia.

O Conselho também reflectiu
na necessidade de algumas es-
truturas materiais, para que os
diversos movimentos e grupos

possam cumprir melhor a sua
missão na Comunidade.

No dia 6 de Outubro, depois
de ultrapassar a dificuldade no
que se refere ao número de ca-
tequistas necessário para uma
boa prática de catequese, e de-
pois de várias reuniões de pro-
gramação, iniciámos a Cateque-
se Paroquial para as crianças e
adolescentes. Este ano temos
matriculadas 465 crianças e ado-
lescentes, do 1º ao 10º ano.
Quarenta e quatro catequistas
asseguram este trabalho, que é
o um dos mais importantes de
uma comunidade cristã.  No
Domingo, dia 7, iniciámos o tra-
balho com as crianças do Des-
pertar da Fé. Neste primeiro en-
contro participaram cerca de trinta
crianças acompanhadas pelos
pais. Um catequista, com dois
auxiliares, asseguram este tra-
balho. No dia 14 de Outubro, pais,
catequistas, crianças e adoles-
centes, na Eucaristia, celebram
a Festa do Acolhimento e Com-
promisso.

A relação Catequese - Famí-
lia continuará a ocupar um lugar
importante. Por isso, vamos revi-
talizar o Conselho de Pais da
Catequese.

No dia 16 de Setembro, os
Grupos Bíblicos iniciaram as suas
reuniões de formação Bíblica. A
Semana Bíblica em Barcelos e a
da nossa Paróquia, os Encon-
tros Regional e Nacional dos
Grupos Bíblicos, e a Escola da
Palavra são as actividades que
merecem destaque na formação
Bíblica.

Apenas mencionamos o iní-
cio das actividades de alguns
grupos, pois outros nunca as
interromperam.

A Catequese Paroquial abriu "as suas portas"
no dia 29 e 30 de Setembro. com o entusiasmo
próprio de quem arranca para urna nova Caminha-
da, neste Ano Pastoral 2007/2008. A acompanhar
este processo de crescimento na fé, temos 24
Catequistas para 340 crianças e adolescentes. A
celebração da Eucaristia, no dia 7 de Outubro,
"cirurgicamente" preparada pelo Pós-Crisma, pais
e catequistas, marcou o início da Catequese Pa-
roquial.

A fé cristã não deve resumir-se a um conjunto
de práticas sacramentais ou devocionais, assim
como não se resume a um amontoado de conteú-
dos doutrinais. Só um verdadeiro equilíbrio dos
conteúdos e práticas pode levar a uma fé adulta,
por sua vez, esclarecida e activa.

A formação é uma necessidade constante de
todos os cristãos: crianças, adolescentes, jovens
e adultos. Todos são convidados a aprofundar a
sua relação pessoal com Deus e a orientar a vida
segundo as exigências e o modelo de Jesus Cris-
to.

A Catequese é uma verdadeira escola de fé.
Começa em casa pois é aos pais que compete,
em primeiro lugar, educar para a fé e na fé; este
crescimento, continua na catequese paroquial
onde, com a ajuda de um/uma catequista e o
acompanhamento constante dos pais, a criança
e/ou adolescente aprende a conhecer e a amar o
Deus de Jesus Cristo, em cuja fé foi baptizado.

Assim, os pais assumam o dever de educar na
fé, assumido no dia do matrimónio: "Estais dis-
postos a receber amorosamente os filhos como
dom de Deus e a educá-los segundo a lei de
Cristo e da sua Igreja?".

Passeio-Peregrinação
Como não interessa o tempo que vivemos, mas

como vivemos, e que só se vive para diante, no dia
15 de Setembro, algumas das "forças vivas" da
Paróquia (Conselho Económico, Grupos Corais,
Catequistas e Zeladoras), deslocaram-se a Fáti-
ma, para num misto de oração e entretenimento
agradecerem a Nossa Senhora de Fátima um Ano
Pastoral já realizado e implorar bênçãos para o
Novo ano que se avizinha.

Eram sete horas da manhã quando "arranca-
ram" os dois autocarros em direcção a Fátima.
Durante a viagem não faltaram a música ambiente
e as conversas com o "vizinho", refrescando-a,
aqui e acolá, com gargalhadas sadias.

A primeira paragem foi na Mealhada, reavendo
forças para chegarmos a Fátima, sem cansaço e
com ânimo elevado, preparados para a celebração
da Eucaristia, que foi celebrada no recinto do
Santuário com a presença de centenas de pesso-
as, apostadas a não ceder sob o sol escaldante

que se fazia sentir. A celebracão foi presidida pelo
Pe. Virgílio da diocese de Leiria-Fátima. Em dia da
memória de Nossa Senhora das Dores, fomos con-
vidados na homilia a aceitarmos o sacrifício, a
renúncia e o desprendimento, para, com Maria junto
à Cruz, aprendermos que ser cristão é aceitar os
planos de Deus a nosso respeito, em obediência à
Sua vontade.

Depois deste momento de oração dirigimo-nos
a uma unidade hoteleira da cidade para o almoço
que foi servido à uma hora da tarde. Antes houve
oportunidade para aperitivos substanciais. Depois
com a calma de "turistas" deliciamo-nos com o
repasto, aliás, magnificamente servido e "bem apro-
veitado" por todos. Ainda, na sobremesa, houve o
momento de cantarmos os parabéns à Aniversari-
ante, em mais uma promissora Primavera.

Mais uma etapa estava diante deste numeroso
grupo de amigos, ir visitar, o Zoo a Montemor-o-
Velho deliciando-nos com o encanto da natureza,
tanto pelas verdejantes e frondosas árvores, como
pelo "recheio" de aves e animais... Só visto!...a
quem ficaram estes comentários.

Já em direcção ao "mar" da terra natal, quando
já o sol ceifava o horizonte, fizemos a viagem, sem
paragens. O anoitecer trouxe o silêncio e ofereceu-
nos um belo ambiente para recolhermos das nos-
sas lides. Foi assim que coroamos o nosso pas-
seio convívio cheio de boa disposição, "servido"
com a certeza da chegada:

Senhora da Guia

Tantas vezes vos lamentamos
Quando a vida vai menos bem
Ou quando a solidão chega ao lar.
Mas no fundo nos vos amamos
Porque o amor de uma mãe
Nunca se deixa acabar.

Como sois beta Senhora
Neste local altaneiro
Que domina a nossa terra.
Ouvi a minha prece nesta hora
Abençoai o mundo inteiro
Para que termine toda a guerra.

Que linda aquela capelinha
Onde está a Senhora da Guia
De braços abertos para o mar.
Está certamente a esperar
Por aqueles que dia a dia
Se esquecem de a invocar.

Que belo e grandioso monumento
Que os homens do nosso tempo
Quiseram o sonho do passado acabar
Ali está marcado o sentimento
Unificado pelo contentamento
De que valeu a pena colaborar.

Realizou-se no passado dia
07 de Outubro do corrente o Pri-
meiro Festival de Bandas de
Belinho, numa organização do
Centro de Formação Musical/
Banda de Musica de Belinho,
com o apoio da Camara Munici-
pal de Esposende e Junta de
Freguesia de Belinho

Neste Festival participaram as
Bandas de Musica de Belinho,
Gueifães da Maia, Villela e Riba
de Ave.

O Festival teve inicio às 14.30
horas com o desfile das Bandas
de Musica desde a Avenida da
Igreja até ao Parque de Estacio-
namento , onde as referidas Ban-

das actuaram no presença de
numeroso público que muito
aplaudiu o reportório apresenta-
do.

O final foi apoteótico com to-
dos os musicos a interpretarem
a Marcha de Saudação a Beli-
nho. Foi um espectáculo musi-
cal de grande qualidade

1.º Festival de Bandas de Belinho
Marinhas

Legião de Maria
celebrou aniversário
No passado dia 14 de Setem-

bro, a Legião de Maria de Espo-
sende (Santa Maria dos Anjos)
composta por vários grupos (pra-
esídia) de Apúlia, Gandra e Ma-
rinhas, congregou todos os seus
elementos possíveis para celebrar
o seu 45.º aniversário de vida e
acção pastoral no nosso arcipres-
tado.

Após a celebração do terço e
da Eucaristia de acção de gra-
ças, seguiu-se um lanche muito
animado e participado onde tam-
bém marcou a presença o bolo
de aniversário para terminar com
um sarau muito bonito em que a
arte de bem representar e dizer
aliada ao bom humor encheu a
alma e o coração de alegria dum
numeroso auditório.

Parabéns à Santa Virgem e a

todos quantos durante estes 45
anos trabalharam neste Movimen-
to da Igreja para que a Legião de
Maria continue viva e activa como
esta.

Mas, pergunto: quando tere-
mos a boa nova de que a Legião
de Maria já está em outras paró-
quias do arciprestado? Não seria
uma boa ocasião arrancar já para
assinalar os 90 anos das apari-
ções na Cova de Iria.

Bodas de Ouro
Matrimoniais

No dia 9 de Setembro cele-
braram o seu jubileu matrimonial
(bodas de Ouro) Manuel E. Novo
Bajão e Amélia Cepa Moreira, do
lugar do Monte.
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Novo Estádio do C. F.  Fão
nunca foi uma obra ilegal

– salientou o Presidente da Câmara na sua inauguração

Fão Gemeses
Capela da Barca do Lago
com obras de manutenção

Em reunião do Conselho Eco-
nómico Paroquial, realizada em
16 do corrente, foi decidido pro-
ceder-se à reparação de parte do
telhado e estruturas de suporte
do mesmo na Capela da Barca.
Infiltrações e  outras anomalias
obrigaram a este empreendimen-
to cujo orçamento será anuncia-
do logo que seja conhecido.

Catequese
em movimento

Arrancou há poucas semanas
o novo ano de Catequese Paro-
quial em que algumas novas

catequistas vieram dar um gran-
de contributo para uma maior
operacionalidade deste serviço
indispensável na formação das
futuras gerações.

Pais, catequistas e catequi-
sandos puseram-se de acordo
para os horários em que está a
funcionar, aos sábados e Domin-
gos, este serviço paroquial.

A todos rogamos a concreti-
zação dos compromissos assu-
midos, em ordem a um sempre
melhor funcionamento desta ac-
tividade pastoral cada vez mais
indispensável em qualquer comu-
nidade.

"Um momento especial para
o clube, para Fão e para o con-
celho", foi como o Presidente da
Câmara Municipal de Esposen-
de encarou a inauguração do
Estádio de Fão, realizada na
noite do dia 10 deste mês.

João Cepa falava na sessão
inaugural, durante a qual foi re-
petidamente felicitado e aplaudi-
do pelo empenho que dedicou ao
processo da construção do equi-
pamento do Clube de Futebol de
Fão (CFF). João Cepa recordou
que foi "um processo muito com-
plicado", que durou sete anos e
que o obrigou a sentar-se no
banco dos réus, processo do
qual foi absolvido. "O Estádio de
Fão nunca foi uma obra ilegal",
afirmou o Autarca, justificando
com o facto de as entidades que
se deveriam pronunciar sobre o
processo não o terem feito no
prazo previsto e lamentando que
o Município tenha perdido "a
oportunidade do Euro 2004".

O empenho do ex-presidente
do clube, Paulo Sérgio Campos,
e da actual direcção, liderada por
João André, não foi esquecido
pelo Presidente da Autarquia,
esforço que foi determinante para
a construção de um equipamen-
to que será "uma mais valia para
Fão, para o concelho e para a
região Norte", afirmou.

Dada a forte presença de di-
rigentes desportivos concelhios,
João Cepa sublinhou que a Câ-
mara Municipal tem feito "um
esforço muito grande para apoiar
todas as modalidade e todas as
associações e clubes" e deixou
a garantia de financiamento a
"projectos que sejam, de facto,
importantes para o concelho",
desde que os mesmos resultem
também de um esforço financei-
ro das próprias colectividades. A
este propósito, o Presidente da
Câmara Municipal referiu: "Esta-
mos perante um investimento de
aproximadamente 2 milhões de
euros financiados a 50% pela
Autarquia. Apoiaremos qualquer
projecto nas mesmas condi-
ções".

A terminar a sua intervenção,
deixou votos de felicidades e de
sucessos desportivos ao Clube
Futebol de Fão, garantindo o
apoio da Autarquia para a con-
cretização da segunda fase das
obras, que inclui a construção de
piscinas, courts de ténis, parque
radical e zona de lazer.

Câmara cedeu terrenos
e financiou a obra

Recorde-se que a Câmara
Municipal cedeu ao clube os ter-

renos onde foi construído o Es-
tádio, bem como os terrenos
adjacentes, tendo financiado as
obras com um montante de 680
mil euros, num investimento to-
tal de aproximadamente 1 milhão
de euros.

Considerando estar perante "o
dia mais feliz" da sua vida, o
Presidente da direcção do CFF,
João André, deixou "um agrade-
cimento muito especial" ao Au-
tarca João Cepa pela disponibili-
dade e ajuda na concretização
da obra.

Como prova desse reconheci-
mento entregou ao Presidente da
Câmara Municipal as chaves do
Centro Desportivo do Clube Fu-
tebol de Fão, tendo-o nomeado
"patrono" do clube.

Claramente emocionado, o
ex-dirigente e actual vice-presi-
dente para o património do clu-
be, Paulo Sérgio Campos, tam-
bém manifestou a sua gratidão
ao Autarca, tendo tendo ainda
afirmado: "Só fico feliz quando
terminar a segunda fase desta
obra", referiu.

Assinalando que o novo Es-
tádio é realidade 50 anos depois
da inauguração do Campo Artur
Sobral, Ernestino Magalhães,
Presidente da Assembleia-Geral
do CFF, agradeceu igualmente
ao Presidente da Câmara Muni-
cipal a ajuda na construção de
um equipamento que espelha o
desenvolvimento, o bem estar e
a qualidade de vida do Município
esposendense.

A cerimónia contou também
com a presença do Presidente
da Associação de Futebol de
Braga (AFB), Carlos Coutada,
que manifestou a sua admiração
e apreço "por aqueles que tive-
ram a coragem de se lançar a
este empreendimento", destacan-
do "a determinação" do Presiden-
te da Câmara Municipal, da ac-

tual direcção do CFF e de Paulo
Sérgio Campos.

Carlos Coutada lamentou,
igualmente, as vicissitudes do
processo que impediram que a
infra-estrutura estivesse concluí-
da a tempo do Euro 2004. Acres-
centou que "algumas barreiras
que foram colocadas à concreti-
zação deste projecto não tinham
razão de ser", e referiu mesmo
que o empreendimento veio "va-
lorizar a paisagem protegida de
Esposende".

Feira de Velharias
e de Coleccionismo

Em Setembro e Outubro,
quem passou pela Alameda do
Bom Jesus, deparou-se com uma
feira, onde os objectos expostos
para venda mostram fazer parte
da história, e certamente terão
uma história para contar, devido
à sua antiguidade.

Esta feira tem a iniciativa da
Junta de Freguesia e o objectivo
é dinamizar a Vila.

A primeira feira, organizada
pela ACOBAR – Associação de
Coleccionadores de Barcelos –
e com apoio da Junta de Fregue-
sia da nossa Vila, teve lugar no
mês de Agosto, no largo Conde
Agrolongo.

Dado o crescendo número de
participantes, este evento teve
que ser deslocado para a Alame-
da do Bom Jesus, visto que o
largo Conde Agrolongo passou a
ser insuficiente, em termos de
espaço físico, para acolher tan-
tos "vendedores".

A última feira realizou-se no
passado dia sete de Outubro e
trouxe inúmeras pessoas à Vila
de Fão.

O evento vai continuar a ser
realizado no primeiro Domingo de
cada mês.

Dado o estado dos telhados
da Igreja se terem vindo a de-
pauperar desde a reconstrução
da Igreja, já lá vão 14 anos, urge
fazer uma reparação de raíz aos
mesmos a fim de preservarmos
aquilo que nos custou a fazer e
é o orgulho dos cristãos de Cur-
vos: os altares, o soalho, enfim...
a nossa bonita Igreja paroquial.

Atenta a isso, e depois de
várias tentativas nem sempre bem
sucedidas, estamos a rever to-
dos os telhados, retirar todos os
rufos para colocar novos, lavar o
que é necessário, tomar juntas
de pedras por onde podem en-
trar as humidades etc.

Para essa intervenção, entre-
gue a um construtor de Curvos,
fizemos uma campanha de sen-
sibilização personalizada aos
paroquianos, os quais estão a
aderir de acordo com as suas
possibilidades e vontade própria.

Esperamos que tal campanha
resulte numa adesão frutífera e
pacífica para toda a comunida-
de. Que aconteça "comunhão",
"paróquia", "família", "obrigação",
"fé", "testemunho" e "serviço".

É a paróquia que está em
questão. É a nossa obrigação de

A Associação Banda dos
Bombeiros Voluntários de Espo-
sende, com sede em S. Paio de
Antas, daquele concelho, tem, no
próximo dia 27, o seu habitual
convívio anual de encerramento
do ano de actividades.

Às 16h00, é feita a apresen-
tação, na casa da música de
Antas, do DVD do concerto co-
ral sinfónico realizado no passa-
do dia 21 de Julho. Às 18h30, na

Banda de Música
em jantar convívio

igreja paroquial de S. Paio de
Antas, é celebrada Missa em
sufrágio do Mestre Laranjeira,
músicos e dirigentes falecidos.

Um jantar convívio num res-
taurante de S. Paio de Antas está
marcado para as 20h00.

Este convívio da Banda de
Música de S. Paio de Antas re-
aliza-se há pelo menos 15 anos
e costuma juntar cerca de 400
pessoas.

Antas (S. Paio)

Curvos
Intervenção urgente
no telhado da Igreja

colaborar, como paroquianos
conscientes que procuramos ser.

P. João Porto Soares
A minha homenagem

Faleceu, no dia 16 de Se-
tembro, na sua terra, em Mon-
ção, o Padre João Porto Soa-
res, de 71 anos de idade, que
foi pároco desta freguesia de
Curvos, desde 30/09/1963 a 08/
08/1965, sendo depois dessa
data transferido para pároco de
Esposende, onde esteve mais
2 anos.

Como antigo aluno do Pa-
dre Porto Soares, no Seminá-
rio, e sucessor dele na paró-
quia de Curvos, quero prestar
a minha homenagem àquele
que admirei, como homem e
como padre.

Foi o padre mais completo
que conheci na minha vida.
Desde poeta e prosador, pas-
sando por músico, actor, joga-
dor de futebol, orador, elegan-
te e...virtuoso e desprendido.
O que lhe custou dissabores e
o tornou incompreendido pela
sociedade do seu tempo. Paz
à sua alma.
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Gandra

Está em fase de acabamento
a colocação de um nova cober-
tura (vigamentos e telhado) na
igreja Paroquial de Gandra. Cer-
ca de 4 semanas foi o tempo
suficiente para este empreendi-
mento que está a mobilizar a po-
pulação residente na nossa fre-
guesia.

A empresa que efectuou este
trabalho (Joaquim da Costa Sá)
realizou-o com toda a eficiência,
rapidez e competência que qual-
quer pessoa pode testemunhar.

Compete-nos agora saldar a
dívida que temos para com o
empreiteiro, o que levará ainda
bastante tempo, a julgar pelo
montante recebido até agora. É
uma obra de razoável envergadu-
ra para a população já tão sacri-
ficada com bastantes despesas,
tais como a Festa do Padroeiro
(11 de Novembro), a preparação
das despesas típicas da quadra
natalícia e outras.

Vimos, pois, solicitar aos
nossos caros conterrâneos emi-
grantes que recebam este Jornal
a gentileza de tentarem ajudar
com a generosidade possível o
pagamento desta dívida que as-
cende aos 40.000,00 •, dos
quais, até hoje, apenas conse-
guimos saldar menos de um ter-
ço (12.000,00 •).

Queremos acreditar que "nada
é impossível" a quem estima,
aprecia e até se orgulha dos me-
lhoramentos que vão surgindo na
freguesia. Trata-se, inclusive, de
um trabalho que era absoluta-
mente inadiável, como toda a
gente que assistiu ao desenrolar
dos trabalhos pôde facilmente
constatar.

Igreja Paroquial
com novo visual
– gastos mais de 40 mil euros

Confiamos, pois, no bairrismo
sadio da nossa gente que, uma
vez mais, irá demonstrar que é
capaz de grandes empreendimen-
tos, visto ser igualmente grande
a generosidade e brio de quem
se preza das coisas da sua terra.

Arranque
da Catequese

Está a decorrer com toda a
normalidade o trabalho pastoral
da Catequese paroquial que foi
iniciado nos finais de Setembro
último. Diversificaram-se os ho-
rários das Catequeses que de-
correm desde as 14h00 de sába-
do até às 18h00. No Domingo há
4 grupos a funcionar entre as
9h15 e as 10h15, facilitando as-
sim a participação de pais e cri-
anças na Eucaristia das 10h30.

Estamos igualmente aposta-
dos em acompanhar os jovens
que terminaram os 10 anos de
Catequese, encontrando para
eles temas e actividades que os
mantenham interessados na con-
tinuidade da formação humana e
cristã, em ordem a um bom dis-
cernimento da sua vocação na
Igreja e no mundo.

Tudo isto se deve a um maior
empenhamento dos catequistas
que, de acordo com o Pároco,
tentam dar o seu melhor para
evangelizar estes jovens em ida-
des tão propensas a desvios, por
vezes irreversíveis na sociedade
em que vivemos.

Aguardamos um bom resulta-
do desta iniciativa a que nos lan-
çamos, confiantes na generosi-
dade dos intervenientes e na
imprescindível acção do Espírito
que dinamiza a Igreja.

Palmeira de Faro

Foi inaugurada na noite do dia
22 de Setembro, pelo Presidente
da Câmara Municipal de Espo-
sende, a requalificação do Mon-
te do Senhor dos Desamparados,
propriedade da Junta de Fregue-
sia e Câmara Municipal, onde se
situa uma castro romano que tem
vindo a ser trabalhado pelos his-
toriadores arqueólogos.

As obras levadas a efeito pela
Câmara previram um melhor
acesso à Capela e uma reflores-
tação actualizada, com abatimen-
to de eucaliptos e plantação de
novas árvores, uma intervenção
que custou cerca de 63 000
contos.

A noite foi interessante, até
pela sessão de fados executa-
dos no local, com um ambiente
selecto, quer na qualidade dos
fados quer nos efeitos das luzes
que emprestaram ao local uma
criatividade nunca vista. Exem-
plo do que podem ser as nossas
festas no futuro.

Na sua intervenção, o Presi-
dente da Junta de Freguesia re-
feriu que o Monte vai ser, ainda,
alvo de uma campanha de reflo-
restação, estando também pro-
jectada a construção de um edi-
fício de apoio, que terá uma du-
pla função; por um lado servirá
como espaço museológico dos
achados arqueológicos e, por
outro, funcionará como estrutura
de apoio à capela.

Fazer do Monte do Senhor
dos Desamparados "uma referên-
cia no concelho e uma mais-va-
lia no plano turístico" é o objec-
tivo da Câmara Municipal, reve-
lou João Cepa, para quem a in-
tervenção efectuada conferiu mais
dignidade a um local já de si
emblemático.

A terminar, apelou à popula-
ção para a preservação de um
espaço que é público e deixou a
promessa de realização de mais
actividades culturais no Monte do
Senhor dos Desamparados.

Interveeção
na EB1 do Barral

No dia 21 do mesmo mês de
Setembro foi assinalada a inter-
venção efectuada na Escola EB1
de Barral que, com quase 27
anos de existência e uma popu-

lação escolar que ronda os 100
alunos, sofreu uma intervenção
de fundo, que permitiu dotar o
edifício de melhores condições e
de uma imagem mais moderna.

Considerando que a freguesia
"tem crescido bastante", contan-
do com 250 crianças na educa-
ção pré-escolar e no ensino bá-
sico, o Presidente da Junta de
Freguesia deixou o alerta à Câ-
mara Municipal para que "Palmei-
ra esteja na frente quando se
avançar com a construção dos
parques escolares".

"Há momentos especiais na
vida de um autarca e este para
mim é especial" assinalou o Pre-
sidente da Câmara Municipal na
sua intervenção, considerando,
por um lado a elevada presença
de população, "motivo de alegria
e de orgulho", e, por outro, o facto
de ter contribuído para a melho-
ria das condições de um estabe-
lecimento de ensino em cuja
inauguração tinha participado,
enquanto aluno, há 27 anos atrás.

O Autarca recordou as mais
recentes intervenções na fregue-
sia – ampliação do Jardim de In-
fância, requalificação do Adro
Paroquial, ampliação do cemité-
rio, apoio à construção do Cen-
tro Paroquial e arranjo urbanísti-
co do Monte do Senhor dos
Desamparados – para garantir
que os investimentos vão pros-
seguir, sendo que "o próximo
grande desafio é a construção do
Centro Social". João Cepa dei-
xou a promessa de que tudo irá
fazer para que, até ao final deste
ano, o equipamento comece a
ser construído, no terreno da
Quinta do Morango que a Câma-
ra Municipal adquiriu para o efei-
to, "para dar apoio àqueles que
normalmente mais necessitam
de ser acarinhados e apoiados,
que são as crianças e os mais
idosos".

Casamentos
para o próximo ano

Começou-se a receber pedi-
dos de dias de casamentos para
o ano de 2008.

Vejam se podem obedecer
aos seguintes critérios:

1. Casamentos aos sába-
dos,  devem ser de manhã. Difi-

cilmente terei (como aliás quase
todos os padres do concelho,
neste momento) hipóteses de
celebrar casamentos da parte de
tarde, por causa das Eucaristias
vespertinas.

2. Casamentos aos domin-
gos:

a) Em Palmeira,  na Missa
das 11h00.

b) Em Curvos,  poder-se-á
acrescentar (depende dos dias)
uma missa por volta das 12h00.

Tanto num como noutro caso,
seria de desejar que, quando mais
que um casamento, fossem ce-
lebrados em conjunto. Porque
não? Não será isso mais cris-
tão, embora talvez menos visto-
so e lucrativo?

3. Grupos corais:  só os da
terra. Dificilmente serão aceites,
pelo pároco, outros grupos. Po-
rém, caso venha um grupo de
fora, deve apresentar uma cre-
dencial passada pelo pároco ou
arcipreste a que estão ligados
por residência ou sede, confir-
mando a sua idoneidade litúrgica
para a cerimónia e apresentar o
reportório musical que vai ser
executado

4. Floristas:  se possível, as
zeladoras dos altares, com refor-
ço de verbas e de ideias dos
noivos.

5. Fotógrafos:  só serão acei-
tes aqueles que tenham conhe-
cimento das normas eclesiásti-
cas acerca dos casamentos.
Para isso, devem-se apresentar,
com antecedência ao Pároco da
freguesia onde se realiza o ca-
samento.

6. Casamentos feitos por
"outros padres".  Só quando for
do agrado ou necessidade do pá-
roco, desde que seja "padre ver-
dadeiro". Facilidades para padres
familiares dos noivos.

7. Baptizados: já agora, faça-
se por realizarem os baptizados
ao domingo e, tanto quanto pos-
sível, em conjunto com outros e
até com a comunidade.

Atenção:  estas normas foram
aprovadas no conselho arcipres-
tal do Clero (conjunto dos páro-
cos) no ano de 2007 para vale-
rem de imediato.

Contas de S. António
já foram entregues
Já foram entregues as contas

alusivas à festa deste ano, bem
como algumas sobras. Como de
costume, entraram para o "saco
comum" da paróquia, a fim de
serem gastas no que for neces-
sário, mesmo na capela, e quan-
do necessário.

Serão publicadas logo que
possível, de preferência em si-
multâneo com as do Sr. dos
Desamparados, que devem estar
para chegar.

Ficam assim cumpridas as
normas das festas religiosas, no
tocante à prestação de contas e
entrega de saldos quando existi-
rem.

Clima de festa assinalou
conclusão de várias obras
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Apúlia
Baptismos

02/09 – Bruno, filho de José Pau-
lo da Silva Fernandes e de
Célia Maria Rosa Barros

08/09 – Bruna,  filha de Rui Jorge
Rego Cardoso e de Paula Cris-
tina Rebelo Azevedo Caridade

09/09 – Noa, filha de José Carlos
Cardoso Teixeira e de Maria
da Graça Amorim de Sá

09/09 – Rodrigo,  filho de Fernan-
do Manuel do Padre Ribeiro e
de Natália Maria Eusébio da
Costa Ribeiro

09/09 – Leonor, filha de César
Augusto Miranda Nogueira e
de Isilda Maria Hipólito Ferrei-
ra

30/09 – Pedro, filho de José Car-
los Lopes da Costa e de Lau-
rinda Maria Moínho Seara

Casamentos
01/09 – Francisco Manuel da Sil-

va Sousa, 21 anos, de Geme-
ses, com Elisabete Maria de
Baixo Faria,  24 anos, de Apú-
lia

08/09 – Luís André Fernandes da
Cruz,  28 anos, de Arcozelo,
Barcelos, com Marisa Torres
Alves,  21 anos, de Apúlia

29/09 – Luís Duarte do Padre Ri-
beiro,  29 anos, com Elisabete
Fontes Torres,  22 anos, am-
bos de Apúlia

Óbitos
03/08 – Maria Alice Filipe Dias

Rodrigues, 35 anos, casada
com Manuel Araújo Campos
Rodrigues

15/09 – Maria Hipólito Faria Go-
mes,  47 anos, viúva.

Baptismos
29/07 – Luís Afonso de Sá Ma-

tos Viana,  filho de Luís Miguel
Matos Viana e de Maria Adeli-
na Meira de Sá, lugar da Igre-
ja

12/08 – Afonso Dias Souto Gon-
çalves,  filho de Carlos Alberto
de Jesus Souto Gonçalves e
de Maria da Piedade Barbosa
Dias Gonçalves, lugar de Fros-
sos.

12/08 – Nelson Filipe Cardoso
Gomes,  filho de Filipe Manuel
Ramalho Gomes e de Sara
Isabel Pereira Cardoso Go-
mes, lugar de Frossos

12/08 – Kelly Gonçalves de Sou-
sa, filho de Daniel Fernandes
de Sousa e de Rosa Maria
Dias Gonçalves, do lugar de
Frossos

12/08 – Patrick Martins Chaves,
filho de Domingos João Faria
Chaves e de Maria Luísa Mar-
tins Lopes, do lugar de Vila
Nova

Casamentos
04/08 – Rui Filipe Coutinho Tor-

res  e Maria Elisabete Martins
Fangueirinho . Ele, de Belinho,
é filho de Armando Lima Meira
Torres e de Maria Teresa Al-
meida Coutinho; ela, do lugar
da Igreja, é filha de Manuel
Faria Fangueirinho e de Maria
Marta Sousa Martins, ambos
falecidos.

18/08 – Alcindo Ricardo da Silva
Ribeiro e Cláu Sofia Gonçal-
ves Garrido.  Ele, de Vila Cova,
é filho de Adelino Neves Ribei-
ro e de Maria do Carmo Bap-
tista Silva; ela, do lugar de
Frossos, é filha de Albino Fer-
nandes Garrido e de Maria El-
vira Silva Gonçalves, ambos a
viverem em França.

Movimento Religioso — Movimento Religioso — Movimento Religioso —

Vila Chã

Marinhas

26/08 – Cláudio Filipe Caseiro Sá
e Mena Sofia Aldeia Martins.
Ele, de Belinho, é filho de Ma-
nuel Martinho Azevedo Sá e de
Maria Augusta Silva Caseiro;
ela, do lugar de Frossos, é fi-
lha de Filipe da Lomba Mar-
tins e de Maria Amélia Bouci-
nha de Aldeia.

Óbito
09/09 – Maria Amélia Lima de Mi-

randa,  casada com António
Fernandes Dias da Cruz (Cris-
tina), de 76 anos de idade,
residente no lugar de Vila
Nova.

Baptismo
16/09 – Gonçalo Lopes Penetra

Monteiro,  filho de José Pene-
tra Monteiro e Maria Leites
Lopes, residentes na Rua Dr
Moreira Pinto.

Óbitos
04/09 – Carlos Alberto da Cunha

Vila Chã, de 49 anos de ida-
de, residente na Rua S. João
de Deus;

08/09 – Maria Aracy Ferreira Fra-
dique,  de 65 anos de idade,
residente na Rua Artur Sobral;

12/09 – Adelaide Emília Loureiro
Cardinal dos Reis, de 90 anos
de idade, residente no Lar S.
João de Deus;

13/09 – Artur Manuel Vieira de
Barros Lima,  de 72 anos de
idade, residente no Porto.

Óbito
14/09 – Arminda Vasco Belinho,

de 81 anos de idade, residen-
te na Rua Heróis do Ultramar.

Baptismos
Durante o mês de Agosto, para

alémdos já publicados na edi-
ção anterior, foam ainda bapti-
zadas as seguintes crianças:

– Alexandre, filho de Jacinto Pau-
lo M. de Abreu e de Elisabete
de A. Santos, de Rio de Moi-
nhos.

– Tomás, filho de Mário Parente
Barreira e de Maria Natália da
C. Capitão, de Rio de Moi-
nhos.

– Beatriz, filha de José Manuel de
C. Areias e de Sílvia Morgado
de A. Areias, de Outeiro.

– Luca, filha de Manuel Leite Fa-
ria e de Ana Maria P. Silva, de
Pinhote. Nasceu em França.

– Olívia Susana,  filha de Fran-
cisco Moisés M. Couto e de
Maria Lúcia M. de Abreu, de
Outeiro.

– Vanessa, filha de Carlos José
P. Penteado e de Natália da
Conceição M. da Costa, de
Góios.

– Luana, filha de Fernando da C.
Rodrigues e de Maria Fernan-
da L. dos Santos, do Rio

– Ana Rita, filha de José Manuel
M. da Silva e de Maria Helena
dos S. Martins, de Pinhote.

– Lucas, filho de Orlando Manuel
C. Matos e de Sónia C. V. Ro-
drigues, de Góios. Nasceu em
França.

– Matilda, filha de Rui Miguel C.
Matos e de Cristina Isabel R.
Machado, de Góios. Nasceu
em França.

– Vítor Henrique, filho de Vítor
Hugo S. Faria e de Vanessa
R. Duarte, de Góios.

– Tiago, filho de Francisco Manu-

el D. Maciel e de Maria Amélia
P. de Abreu, de Rio de Moi-
nhos.

– Myriam, filha de Paulo Manuel
da C. Neiva e de Vera Lúcia P.
Pontele, de Rio de Moinhos.
Nasceu em França.

– Telmo, filho de Mário Pedro M.
do Vale e de Lí Maria N. Cos-
ta, de Rio de Moinhos.

– Leandra, filha de Manuel Augus-
to G. Maranhão e de Sandra
Manuela M. Domingue, de Su-
ave Mar.

– Bruno, filho de Manuel Alfredo
C. Marques e de Elisabete dos
A. Gomes, de Cepães.

– Diva, filha de Firmino Manuel de
A. Pereira e de Quitéria C.
Calheiros, de Cepães.

– Duarte, filho de Pedro Miguel A.
Magalhães e de Graciela So-
fia F. Pilar Cunha, de Abelheira

Casamentos
28/07 – Carlos Daniel Regado de

Carvalho,  filho de António A. de
Carvalho e de Maria de Fáti-
ma M. Regado, de Esposende
e Ana Maria Salgueiro Barbo-
sa, filha de Jaime F. Barbosa
e de Maria da Glória M. Sal-
gueiro, do Monte;

29/07 – Miguel Lima do Pilar, fi-
lho de Manuel C. do Pilar e de
Maria Celina Ribeiro Lima e
Vânia Andreia Brás de Abreu,
filha de Manuel A. M. de Abreu
e de Maria Emília C. Brás,
ambos de Rio de Moinhos;

04/08 – Filipe António Teles Pe-
reira,  filho de António D. Pe-
reira e de Rosa M. S. Teles,
de Palmeira de Faro e Vivia-
na da Silva Enes, filha de Da-
vid P. Enes e de Maria Cândi-
da I. da Silva, de Góios;

05/08 – José Carlos Gomes da
Silva,  filho de José A. da Silva
e de Maria Júlia Gomes, de
Suiça e Sílvia Barbosa Maci-
el, filha de António L. Maciel e
de Maria Isabel C. Barbosa, do
Monte;

05/08 – Carlos Manuel dos San-
tos Rodrigues,  filho de Manu-
el C. Rodrigues e de Maria
Angelina A. dos Santos, de Mar
e Ana Sofia Cardoso Couto,
filha de Joaquim M. L. Couto
e de Maria Arminda C. Laran-
jeira, de Góios.

11/08 – António Jorge Calheiros
de Matos, filho de António Al-
ves de Matos e de Maria da
Saúde Vila Chã Calheiros, de
Góios, e Vera Lúcia Alfaiate
Batista, filha de Aventino A.
Batista e de Albina da C. Alfai-
ate, de Vale de Gouvinhas, Mi-
randela.

11/08 – Paulo Jorge Queirós dos
Santos, filho de Manuel A. L.
dos Santos e de Maria do Sa-
meiro de B. Queirós, de Vila
Chã, e Ana Naria Moreira Fi-
gueiredo,  filha de António P.
Figueiredo e de Ana Maria C.
Moreira, de Rio de Moinhos.

12/08 –  José Manuel Pereira
Nascimento,  filho de José R.
do Nascimento e de Maria Ale-
xandrina G. Pereira, do Monte,
e Sandra Maria Teixeira Ro-
drigues,  filha de José B. Ro-
drigues e de Maria José C.
Teixeira, de Valpaços.

15/08 –  Daniel Torres Couto,  fi-
lho de Graciano L. Couto e de
Maria N. V. Torres, do Castelo
do Neiva, e Sofia dos Santos
Pimenta,  filha de Fernando da
Silva Pimenta e de Maria Fer-
nanda dos Santos Silva, de
Pinhote.

18/08 –  Manuel Alejandro Fer-
reira Santana, filho de Manuel
F. dos Martins e de Rosa A. S.
Velarde, de Argivai, e Maria
Helena André Lima,  filha de
Adelino de A. Lima e de Maria
Alice C. C. André, de Pinhote.

22/08 –  António Manuel Abreu
Eiras Novo,  filho de António V.

Eiras Novo e de Maria Teresa
de A. Eiras Novo, de Pinhote,
e Cristina Ribeiro Gonçalves,
filha de João da S. Gonçalves
e de Maria Filomena N. Brás,
de Curvos.

26/08 – Tomé Regado Cepa,  filho
de Justino de Sousa e Cepa
e de Maria G. Regado, de Pi-
nhote, e Patrícia Alexandra
Caseiro Marques,  fi lha de
José F. M. Bedulho e de Maria
Goreti da S. Caseiro, do Mon-
te.

Óbitos
17/08 – Ramiro do Nascimento

Rodrigues, de 73 anos de ida-
de, casado com Maria Celes-
te Couto Eiras Novo, do lugar
do Monte;

19/08 – Manuel Capitão Couto
André,  de 61 anos de idade,
solteiro, de Cepães;

21/08 – Manuel Martins Mara-
nhão,  de 93 anos de idade,
viúvo de Maria de Lurdes P.
Lima, de Cepães;

25/08 – Amélia Fernandes, de 88
anos de idade, viúva de Joa-
quim Gonçalves Maltez, de
Outeiro;

26/08 – Maria da Conceição
Brás,  de 80 anos de idade,
casada com Joaquim Martins
de Azevedo, de Rio de Moi-
nhos;

18/09 – Maria de Lurdes Areias
Calheiros, de 72 anos de ida-
de, casada com José Capitão
de Abreu, de Cepães.

Baptismos
15/07 – Didiana Cláu Dias Neto,

filha de Pedro Miguel Alves
Neto e de Carla Cristina Pe-
reira Dias Rosendo neto, lugar
de Eira d'Ana

05/08 – Léa do Vale Fonseca
Brás, filha de Fernando Joa-
quim Fernandes Brás e de
Paula Cristina do Vale Fonse-
ca, lugar da Igreja

11/08 – Thomas Vale Faria,  filho
de Armando de Sousa Faria e
de Maria do Carmo Faria do
vale, lugar de Eira d'Ana

11/08 – Ruben Fernandes Barbo-
sa, filho de Porfírio Vale Bar-
bosa e de Rosina Maria Lo-
pes Fernandes

15/08 – Rafaela Laranjeira Ferrei-
ra, filha de Vítor Manuel Sal-
gueiro Ferreira e de Sílvia Ma-
ria Figueiredo Laranjeira, lugar
do faro

15/08 – Martim Gomes Freixo,  fi-
lho de Adriano Filipe Soares
Gonçalves freixo e de Natércia
Manuela Quinta Gomes Freixo,
lugar de Eira d'Ana

19/08 – Cláu Matos Boaventura,
filha de Vítor Miguel Penteado
Boaventura e de Maria de La
Salete Silva Matos, lugar de
Eira d'Ana

19/08 – Rita Marlene Queirós Mi-
randa,  filha de António Lopes
Miranda e de Maria Fernanda
Faria Queirós, lugar de Eira
d'Ana

19/08 – Ana Beatriz da Cruz Lei-
tão,  filha de Bruno Alexandre
de Sousa Leitão e de Natér-
cia do Carmo Neves da Cruz,
lugar de Eira d'Ana

Casamentos
04/08 – António Baptista Couto  e

Sandra Margarida Silva Perei-
ra. Ambos naturais e residen-
tes nesta freguesia, ele é filho
de António Baptista Couto e de
Maria Andrelina Silva Vale; ela
é filha de José Manuel Perei-
ra da Venda e de Maria Deo-
linda Silva Venda

19/08 – Paulo Jorge Rosa de Fa-
ria  e Patrícia Carvalho Neto.
Ambos naturais e residentes

Curvos

nesta freguesia, ele é filho de
Paulino Neves de Faria (fale-
cido) e de Maria da Conceição
Ribeiro Rosa; ela é filha de
Francisco Martins Neto e de
Joaquina Rosa da Silva carva-
lho Neto.

01/09 – João Paulo Ferreira Quin-
tas  e Maria Adelaide Chaves
da Silva. Ambos naturais e re-
sidentes nesta freguesia, ele
é filho de António Barros Quin-
ta e de Maria Rosa da Con-
ceição Ferreira; ela é filha de
Virgílio Chaves da Silva e de
Maria Amélia Chaves da Silva.

16/09 – Cláudio Filipe Morgado
Cunha  e Justina da Conceição
Chaves da Silva. Ele, da fre-
guesia de Marinhas, é filho de
Manuel Regado Cunha e de
Maria da Glória Regado Morg
do; ela, desta freguesia, é fi
ha de Manuel Lima da Silva e -
de Maria do Carmo Alves Cha-
ves.

Óbitos
10/09 – Joaquina Fernandes Fan-

gueirinho, solteira, de 90 anos
de idade, filha de António G.
Fangueirinho e de Maria Fer-
nandes, residente no lugar de
faro, ultimamente no Asilo em
Esposende.

14/09 – José Lima Dias,  casado
com Olinda Silva Passos, de
71 anos de idade, residente no
lugar de Terroso.

Baptismos
13/08 – Inês Vasco Fernandes, fi-

lha de Porfírio Couto Fernan-
des e de Leonor Vasco Fer-
nandes;

14/08 – Pedro Manuel Roças Ri-
beiro,  filho de Manuel Pires
Ribeiro e de Cristina Paula
Fernandes Roças;

18/08 – Thomas de Sousa Pires,
filho de Manuel Fernando da
Silva Pires e de Luísa Laran-
jeira de Sousa Pires;

19/08 – Letícia Matos da Silva,
filha de Gilberto Gonçalves da
Silva e de Mónica Rafaela Bo-
aventura Matos;

19/08 – Rafael Ritter Freire,  filho
de Norberto Henrique Ramos
Ribeiro e de Sandra Maria Rit-
ter Freire;

26/08 – Miguel Fernandes Fernan-
des,  filho de José Fernando
Gonçalves Branco e de Flor-
bela Maria da Silva Fernandes;

26/08 – Francisca Fernandes
Branco,  filha de José Fernan-
do Gonçalves Branco e de Flor-
bela Maria da Silva Fernandes.

Casamentos
28/07 – Paulo César Branco Jor-

ge e Sílvia Georgina Barbosa
Dias,  ambos de Vila Chã;

04/08 – Cristiano Alexandre Gon-
çalves da Silva  e Vânia Cristi-
na Lima Jorge,  ambos de Vila
Chã;

11/08 – Óscar Miguel Sá de Sil-
va, de Palme, Barcelos, e Cé-
lia Marisa da Silva Monteiro,
de Vila Chã;

15/08 – Luís Flávio Gonçalves
Branco,  de Vila Chã, e An-
dreia Patrícia Rodrigues de
Amorim,  de Curvos;

15/08 – Frédéric da Silva Afonso
e Sandrina Barbosa Gonçal-
ves,  ambos de Vila Chã;

17/08 – Alain Philippe Linhares  e
Joana Pires de Amorim,  am-
bos de Vila Chã;

25/08 – Luís Miguel da Costa
Dias, de Forjães, e Carla Ma-
nuela Neves Afonso,  de Vila
Chã;

26/08 – Hélder Ricardo Dias da
Silva Moreira,  de Avidos, V. N.
de Famalicão, e Rosa Maria
Neiva de Sá,  de Vila Chã.

Gandra

Fão

Fonte Boa

Palmeira
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Posto Náutico de Gemeses
vai ser remodelado

Marinhas está a segurar-se
nos primeiros lugares

Breves

Selecção Sub-19
vai estagiar em Fão

A selecção nacional de Fute-
bol de Sub-19 vai estagiar duran-
te 3 dias em Fão, com início no
próximo dia 24, utilizando o novo
Estádio do Centro Desportivo, o
que é um bom augúrio para no-
vas experiências que possam
rentabilizar também aquele espa-
ço.

Fão passa assim a ter condi-
ções óptimas para a organiza-
ção de estágios de alto nível,
servindo de complemento à ho-
telaria local, que terá nesta nova
infraestrutura um suporte impor-
tante na sua planificação empre-
sarial.

O novo Estádio foi visitado
pelo Secretário Técnico da Fe-
deração Portuguesa de Futebol
e pelo Treinador Agostinho Oli-
veira, que teceram grandes elo-
gios à qualidade do relvado e das
áreas de apoio, o que reforça a
expectativa de uma relação pro-
fíqua entre o Clube de Futebol e

a entidade máxima da modalida-
de.

Esta perspectiva de utilização
e rentabilização do novo Estádio
vai de certeza potenciar o arran-
que rápido da Variante Sul, numa
1ª fase da Estrada Nacional ao
Estádio, proporcionando um aces-
so fácil e directo, nomeadamen-
te aos autocarros. Deve-se ter em
conta também a construção na-
quela zona do novo Centro Edu-
cativo (Escola Primária) dentro
dos 2 próximos anos e a médio
prazo a construção de um novo
Pavilhão Gimnodesportivo, com
os recursos da venda do velho
espaço.

A aquisição de terrenos a sul
do Estádio poderá ser uma es-
tratégia inteligente do Município,
criando no futuro um Parque
Natural Municipal, com largos
espaços ligados à natureza e ao
lazer temático. Um investimento
importante na vertente

Futsal do ACD de Apúlia continua a dar réplica –  A
equipa de Futsal do ACD "Os Apulienses", treinada por Adarico,
continua a dar boa réplica aos adversários neste Campeonato Regi-
onal, tendo perdido pela margem mínima em Barcelos, frente ao
IPCA por 3-4.

Andebol – As seniores do Juv . Mar entraram a vencer no
campeonato nacional da 2.ª Divisão ao baterem o Alavarium em
Aveiro por 22-20. Por outro lado o Águias de Serpa Pinto, perdiam
no candidato Santa Joana da Maia por 26-15.

Já as Iniciadas fangueiras do ASP, recuperaram ânimo e vence-
ram o CALE de Leça por 20-12, na 2.ª Jornada do Campeonato
Nacional.

Hóquei Club de Fão –  Os Juniores do HC Fão, estão perto
de conseguirem pela primeira vez atingirem uma "final four" depois
da vitória alcançada no recinto do Juventude de Viana por 11-8,
consolidando o 2.º lugar.

Também os Infantis voltaram a vencer e desta vez na recepção
ao HC Braga por 7-2, igualmente frente aos bracarenses os Iniciados
foram goleados por 1-13, mas os mais pequeninos (Escolas), con-
seguiram um resultado histórico, ao conseguirem a sua 1.ª vitória em
2 épocas e logo por 8-3 também frente ao Braga.

Vila Chã apost a no futebol feminino – A União Desportiva
de Vila Chã (colectividade desportiva sedeada na freguesia de Vila
Chã, do concelho de Esposende) vai inscrever uma equipa de futebol
feminino sénior de onze no respectivo campeonato da Associação de
Futebol de Braga.

Esta decisão foi tomada na sequência do torneio de futebol femi-
nino que, no passado mês de Agosto, teve lugar no campo de futebol
da U. D. de Vila Chã, no qual participaram quatro equipas, sendo
três constituídas com pessoas de Vila Chã e uma com pessoas
residentes na vizinha freguesia de Palme, Barcelos, que acabaria por
vencer o torneio.

O Dia Mundial do Coração,  registou elevada participação em
todas as actividades promovidas, numa organização conjunta da
Câmara Municipal e Esposende 2000, EM.

Para além da avaliação física e prescrição de exercício, medição
da tensão arterial e actividades de prevenção rodoviária, o programa
incluiu a realização de actividades desportivas, nomeadamente cami-
nhada, passeio de BTT e descida do Rio Cávado em kayak. Para os
mais pequenos a organização disponibilizou, gratuitamente, quadri-
ciclos e bicicletas.

Entre as diversas actividades participaram cerca de 250 pessoas
de diferentes faixas etárias, que quiseram, deste modo, associar-se
às comemorações do Dia Mundial do Coração, que se assinalou no
dia 30 de Setembro, mas adiadas para o dia 6 de Outubro, por
causa do mau tempo.

 A Câmara Municipal de Es-
posende tem como objectivo ini-
ciar até ao final deste ano as
obras de remodelação e amplia-
ção do Posto Náutico de Geme-
ses. A novidade foi avançada pelo
Presidente da Autarquia, no jan-
tar de homenagem aos atletas
do Grupo Cultural, Desportivo e
Recreativo (GCDR) de Gemeses
Teresa Portela, João Ribeiro e
Alfredo Faria e ao treinador José
Manuel Faria (na foto), que teve
lugar no passado dia 13 deste
mês, em Palmeira de Faro.

João Cepa respondia assim
ao repto lançado pelo Presidente
da colectividade, Mário Sousa,
referindo que a obra agora vai
mesmo avançar, por forma a pro-
porcionar “as melhores condições
possíveis” aos atletas da associ-
ação. Apesar desta intervenção
ter sido incluída no Plano de In-
vestimentos da Câmara Munici-
pal nos últimos dois anos, não
se concretizou ainda pelo facto
do projecto ainda não ter sido
aprovado pelas autoridades com-
petentes.

Por entender que “quem tra-
balha bem deve ser recompen-
sado”, João Cepa prometeu re-
forçar o subsídio camarário ao
GCDR de Gemeses, uma espé-
cie de recompensa pelo “traba-
lho extraordinário” que tem vindo
a desenvolver e que se traduz
nos inúmeros prémios que a
colectividade tem arrecadado,

nomeadamente na modalidade de
canoagem. A este propósito, o
Autarca lembrou que quando
assumiu a presidência da Câma-
ra Municipal aumentou em 500%
o subsídio da Autarquia ao GCDR
de Gemeses.

O Presidente da Câmara
Municipal referiu que o concelho
de Esposende tem uma dinâmi-
ca desportiva muito forte – apro-
ximadamente 30 clubes/associ-
ações desportivas e cerca de 15
modalidades desportivas federa-
das –, o que obriga a uma ges-
tão rigorosa dos meios financei-
ros. Neste sentido, “temos que
apostar naquilo que vale a pena”,
sustentou.

Numa ideia que tem vindo a
defender nos últimos tempos,
João Cepa referiu que os investi-

mentos da Autarquia têm que ser
direccionados também para ou-
tras áreas, que não somente a
construção de infra-estruturas.

Na sua intervenção, o Autar-
ca deixou ainda uma palavra de
estímulo ao Presidente da direc-
ção do GCRD pelo trabalho efec-
tuado e, numa altura em que se
avizinham novas eleições, desa-
fiou Mário Souto a continuar na
liderança do clube.

O Presidente Mário Souto
defendeu que é preciso dar con-
tinuidade ao trabalho que tem
vindo a ser feito e, se possível,
melhorar. “Este é um clube que
tem evoluído bastante, é um clu-
be humilde, mas com muita
ambição, acho que podemos ser
ainda melhores”, referiu aquele di-
rigente.

O FC Marinhas ao vencer em
Macedo de Cavaleiros (1-0, golo
de João André), mesmo com
uma equipa remendada segura-
se nos primeiros lugares na 3.ª
Divisão Nacional.

O grande "derby" na Divisão
de Honra acabou com um empa-
te (1-1), entre Esposende e Fão,
o mesmo obtido pelo Forjães no
Cabeceirense, na 5.ª jornada da
prova.

Quem continua imparável é a

UD Vila Chã, que venceu no
Tebosa e continua a liderar só
com vitórias a sua série da 2.ª
Regional.

Nesta mesma divisão O F.
Boa empatou em Bastuço 1-1,
enquanto Belinho e Antas FC,
perdiam em Telhado (2-5) e Ce-
leirós (0-2), respectivamente.

Quem continua a acertar o
passo é o GD Apúlia, infeliz no
jogo em que recebeu o Soaren-
se e empatou 1-1.

FUTEBOL JUVENIL
Juniores

1.ª Divisão
Andorinhas, 0 – FCMarinhas, 0

S.Veríssimo, 0 – ADE, 1

2.ª Divisão
Mac. Rates, 2 – Antas FC, 0

GD Apúlia, 0 – Meães, 0
Granja, 1 – Forjães SC, 1

Juvenis
1.ª Divisão

ADE, 1 – Vilaverdense, 3
FCMarinhas, – 1 Andorinhas, 1

2.ª Divisão
Aveleda, 3 – GD Apúlia, 1

Arsenal, 1 – UD Vila Chã, 2

Iniciados
ADE, 7 – Forjães SC, 0

GD Apúlia, 0 – FC Marinhas, 3
S.ta Maria FC, 6 – CF Fão, 0
Andorinhas, 12 – UD Vila Chã, 0

Est. Faro, 0 – Gandra, 0
Gil Vicente, 3 – S. Verísssimo, 0

O FC Marinhas é lider con-
juntamente com o Gil Vicente e
Santa Maria, com 6 pontos em 2
jogos.
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Alguns conselhos/desafios
lançados às nossas famílias

Mons. Manuel Baptista de Sousa, ex-pároco de
Esposende, publicou recentemente um livro denomi-
nado "Reflexões para os domingos e dias de precei-
to", contendo, na prática, as homilias para todos os
domingos e dias de preceito dos três anos do ciclo
litúrgico (A, B e C) e para as solenidades e santos
mais conhecidos e de maior devoção.

O livro dispõe-se em quatro grandes capítulos:
ciclo do Natal, ciclo da Páscoa, Tempo Comum e sole-
nidades e santos. O autor preferiu seguir a disposi-
ção das leituras do Missal Popular e, assim, dentro
de cada domingo ou solenidade, apresenta de segui-
da as "reflexões" de cada ano litúrgico. Incluiu tam-
bém os "sermões" dos passos da Paixão de Cristo:
julgamento do Pretório, encontro com a Mãe e qua-
dro do Calvário.

A presente obra pode ser uma boa ajuda a quem
tem por ofício preparar homilias para cada domingo,
cada solenidade e outros dias festivos. Tem uma
vantagem comparativa com outros escritos do géne-
ro: nem é demasiadamente resumida nem é muito
longa. Basta dizer que cada reflexão se estende, em
média, por duas páginas.

Sendo uma publicação do autor, esta obra pode
ser pedida a Mons. Manuel Baptista de Sousa, Rua
Eng. Losa Faria, 163-Hab. 11-1º Esq., 4740 Esposende.

Mons. Baptista de Sousa
publica livro "Reflexões"

Reabertura em Esposende
do Agrupamento 0301 (CNE)

Bento XVI deu graças
pelos cem anos do CNE

Bento XVI reconheceu os fru-
tos que os escuteiros ofereceram
ao mundo e à Igreja, ao se cele-
brarem os cem anos do início do
Escutismo.

"Há um século, através do
jogo, da acção, da aventura, do
contacto com a natureza, da vida
de equipa e do serviço aos ou-
tros, oferece-se uma formação
integral a todos os que se unem
ao Escutismo", recorda o Papa
na sua carta escrita em francês.
Com o tempo, surgiram associa-
ções de escuteiros com uma
clara identidade católica, que se
estenderam em numerosos paí-
ses.

 "Fecundado pelo Evangelho
– acrescenta –, o Escutismo não
é só um lugar de autêntico cres-
cimento humano, mas também
o lugar de uma proposta cristã
forte e de uma verdadeira matu-
ração espiritual e moral, assim
como de um autêntico caminho
de santidade".

"O sentido de responsabilida-
de que desperta a pedagogia dos
escuteiros leva a uma vida na

caridade e ao desejo de pôr-se
ao serviço do próximo, a exem-
plo de Cristo servidor, baseando-
se na graça que Cristo oferece,
em particular através dos sacra-
mentos da Eucaristia e da Peni-
tência".

O Papa alenta na carta a "fra-
ternidade dos escuteiros", que
"faz parte de seu ideal inicial e
que constitui, em particular para
as jovens gerações, um testemu-

nho do que é o Corpo de Cristo,
no qual, segundo a imagem de
São Paulo, todos estão chama-
dos a cumprir uma missão des-
de o lugar que lhes corresponde,
a alegrar-se com o progresso dos
outros e a apoiar seus irmãos
nas provas".

 "Agradeço ao Senhor por
todos os frutos que, através des-
te século, o Escutismo ofere-
ceu", confessa, alentando os
escuteiros católicos a continuar
seu caminho, propondo aos jo-
vens de hoje uma pedagogia que
forme neles uma personalidade
forte, fundada em Cristo e dese-
josa de viver os altos ideais de fé
e de solidariedade humana.

Conclui o Papa com um con-
selho tomado de Baden-Powel:
"Sede sempre fiéis a vossa pro-
messa como escuteiros, ainda
quando tenhais deixado de ser
jovens, e que Deus vos ajude a
fazê-lo assim!". E o Papa acres-
centa: "Quando o homem se
esforça por ser fiel às suas pro-
messas, o próprio Senhor forta-
lece seus passos".

O CNE – Corpo Nacional de Escutas – Escutismo
Católico Português, é a maior organização de juven-
tude em Portugal. Somos uma instituição reconhecida
de Utilidade Pública pelo Governo, conforme a publi-
cação no Diário da República nº177, III Série, de 8 de
Agosto de 1983. Somos uma associação de juventude
sem fins lucrativos, não-política, e não governamen-
tal, destinada à formação integral de jovens, com base
no método criado pelo nosso fundador Baden-Powell
e no voluntariado dos nossos membros.

O Escutismo está a comemorar 100 anos a nível
mundial e tem como grande objectivo a formação dos
jovens para os tornar cidadãos úteis, felizes e inte-
grados na sociedade; privilegia o contacto com a
natureza e o assumir de responsabilidades em todas
as tarefas a que são chamados a desempenhar.

O Agrupamento 0301 - Esposende está a ser reac-
tivado por uma nova equipa dirigente jovem, dinâmi-
ca, repleta de vontade e ambição. A necessidade de
se fazer mudar mentalidades e de tornar os jovens
em Esposende jovens mais felizes, activos, dinâmi-
cos, com fé e afastados de "outros mundos" mais
obscuros move-nos a lutar pelo renascer deste mo-
vimento na nossa paróquia. Contamos obviamente
com o apoio de todos os Esposendenses neste ob-
jectivo sincero e cheio de esperança de um mundo
melhor.

As inscrições continuam abertas para crianças entre
os 6 e os 12 anos. Para o efeito devem solicitar no
Cartório Paroquial de Esposende uma Proposta de
Admissão.

A data de início das actividades será no mês de
Novembro, encontrando-se em fase de conclusão a
elaboração do plano de actividades para o Ano Escu-
tista 2007/2008.

Para qualquer esclarecimento adicional podem con-
tactar o responsável pela reabertura do Agrupamento
de Escuteiros, Pedro Rocha, pelo telemóvel
917572333 ou pelo e-mail pmrocha@vodafone.pt.

Estamos Sempre Alerta para SERVIR.

O Departamento Arquidioce-
sano da Pastoral Familiar publi-
cou na sua folha trimestral "Cor-
reio da Família" (de Julho de
2007, N.º 14) uma entrevista com
Manuela Caldeira, que dá voz ao
CafVida (Centro de Apoio à Fa-
mília e à Vida).

Transcrevemos, da entrevista,
a resposta à ultima questão que
lhe foi colocada:  Que conselhos/
desafios é que lança às nossas
famílias, em particular aos pais,
aos filhos, aos idosos e aos
esposos?

Aos pais que confiem nos fi-
lhos, que não se cansem de in-
vestir na sua educação e na sua
formação. Não basta o curso
universitário, a formação teórica.
É preciso despertar neles as
potencialidades de crescimento
que existem em todas as faixas

etárias ou idades da vida, trans-
mitindo-lhes os instrumentos e
apoios adaptados ao crescimen-
to real e possível na idade pró-
pria. É preciso prepará-los para
a vida activa, para o mercado de
trabalho, para a gestão familiar.
É preciso incutir-lhes hábitos de
organização, metodologias.

Muitas vezes, os pais não
sabem como chegar até aos fi-
lhos, o que lhes dizer. Acreditem
neles, pois têm imensas poten-
cialidades. É importante ajudá-
los a crescer na dimensão total
do ser-se homem.

Os filhos, por sua vez, devem
valorizar os pais, o esforço e os
sacrifícios que fazem. Muitas
vezes, os filhos acham que os
pais têm obrigação de tudo fazer
por eles; mas depois não os
respeitam; não acatam os seus
conselhos; não querem saber
das regras que os pais tentam
em vão estabelecer. São da opi-
nião que os pais já não têm nada
a ver com as suas decisões.
Têm de perceber que têm de ser
responsabilizados pelos seus
actos; têm de reconhecer o valor
e o mérito dos pais.

Os idosos? Os idosos são
pessoas de sabedoria, "pessoas
de sabedoria e transmissores de
cultura", e nem sempre os mais
novos e, por vezes, a família
sabem aproveitar ao máximo este
saber acumulado ao longo de
gerações. A solidão é uma gran-
de ameaça para o idoso. Tem de

ser valorizado. Para tal, é impor-
tante valorizar o significado de
sua presença, pelo testemunho
de vida realizadora que apresen-
tou, por tudo o que viveu, pela
família que criou e pelas activi-
dades que poderá vir ainda a
desempenhar.

Se não é mesmo possível à
família manter as pessoas ido-
sas na sua casa de origem,
devem recorrer aos lares das
diversas instituições. Mas é bom
que não se esqueçam deles
nestas instituições onde muitos
ficam "esquecidos", à espera que
alguém os venha visitar. Nas fé-
rias, os filhos poderiam repensar
as suas opções, talvez escolher
outro destino, menos tempo, mas
integrando os seus idosos nes-
ses programas. Claro que a so-
ciedade se estrutura de uma
maneira tal que as famílias que
trabalham por vezes não conse-
guem acompanhá-los e apoiá-los
como queria, mas, pelo menos,
não os excluam.

Nos relacionamentos conju-
gais, é preciso repensar a men-
talidade machista que ainda do-
mina os nossos lares e que é
motor de situações problemáti-
cas. O homem ainda pensa que
é ele quem manda em casa. A
mulher ainda tem de adoptar uma
postura de submissão. Curioso
é que é ela quem muitas vezes
sustenta o agregado familiar, re-
solve problemas, tem a coragem
de procurar soluções.


