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Milhões de pessoas co-
memoram o Natal. Os pi-
nheirinhos são enfeitados,
as casas e ruas ficam chei-
as de luzes, ceias familia-
res são realizadas e mui-
tos presentes em lindas
embalagens são trocados.

Mas, será que pode
existir uma comemoração
real do Natal sem a pre-
sença d’Aquele por causa
de quem o Natal é festeja-
do?

Há mais de 2000 anos,
Jesus Cristo nasceu em
Belém. Agora Ele já não
se encontra fisicamente
entre nós, mas à direita de
Deus, o Pai. Os Seus olhos
penetram nas festividades
natalinas e vêem o cora-
ção de cada um de nós.
Ele quer passar o Natal
com aqueles que O amam!
Trata-se dos que confiam
inteiramente n’Ele e co-
nhecem a paz que Ele
trouxe: "Justificados, pois,
mediante a fé, temos paz
com Deus, por meio de nos-
so Senhor Jesus Cristo"
(Rom 5,1).

Realmente, sem Ele, o
Natal perde o sentido! Sem
um relacionamento vivo
com o Redentor eterno,
com Jesus Cristo, a vida é
apenas uma sequência de
preocupações e aflições.
Apenas Ele tem o poder de
perdoar pecados e de dar
a paz aos corações ator-
mentados. Por isso Ele
veio ao mundo, nascendo
em Belém: "...e lhe porás o
nome de Jesus, porque ele
salvará seu povo dos seus
pecados" (Mt 1,21). Por isso
Ele entregou a Sua vida na
cruz, mas ressuscitou.

Para todos os que acei-
tam Jesus Cristo pela fé
como seu Salvador e Se-
nhor, está preparada uma
vida que tem sentido, pois
Ele disse: "...eu vim para que
tenham a vida e a tenham
em abundância" (Jo 10,10).

Ele oferece-nos "uma es-
perança, que é, ao mesmo
tempo, expectativa e presen-
ça, pois o facto desse futuro
existir, transforma o presen-
te" (SS 9).

Olhando para o Presé-
pio, contemplando o Deus-
Menino, sejamos nós, nes-
te Natal, a esperança da
Sua presença, uns para os
outros.

Eugénio Gabriel

Centro de Dia e Centro Cívico
inaugurados no mesmo dia

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Esposende inaugurou no
dia 25 de Novembro Centro de Dia
e Centro Cívico de Mar, bem como
as obras de ampliação e requalifi-
cação da Escola Básica do 1.º Ci-
clo de Cima.

Num dia considerado "históri-
co" para Mar, a população fez
questão de marcar presença em
massa e aplaudir o investimento
da Autarquia, que dotou a fregue-
sia de dois novos e importantes
equipamentos, a par da melhoria
das condições da EB1.

"Um dia particularmente feliz
e histórico" para a freguesia de
Mar, foi como o Presidente da Jun-
ta classificou aquele dia
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Com a publicação des-
te número do «Nascer de
Novo» completamos 29
anos de existência, entran-
do no 30.º da nossa publi-
cação.

Ao longo destes 29 anos
fizemos sempre um gran-
de esforço para sermos
imparciais e levarmos aos
esposendeses espalhados
pelo mundo, e também aos
residentes locais, as me-
lhores notícias da sua ter-
ra, deixando ao mesmo
tempo um registo históri-
co do que mais importan-
te se passa por aqui.

Sem grandes apoios fi-
nanceiros, não temos pu-
blicidade e, agora, até o
Porte Pago  nos foi nega-
do, sempre trabalhamos
em prol da comunidade.

Embora contra nossa
vontade, vemo-nos força-
dos a aumentar a assina-
tura do nosso jornal.

Contando com o apoio
da mesma comunidade,
que são os nossos leitores,
pedimos que aceitem a
subida da assinatura para
7,5 euros anuais, (65 cên-
timos o número avulso). O
nosso preço já não subia
desde 2004!...

A Direcção

Assinatura
do jornal
aumenta

Belinho pode vir a ter
uma «Casa da Música»
A Câmara Municipal de Es-

posende pretende candidatar ao
QREN – Quadro de Referência
Estratégico Nacional – o projecto
de construção da Casa da Músi-
ca de Belinho.

A intenção foi anunciada
pelo Presidente da Autarquia,
João Cepa, no jantar-convívio do
CEFORM – Centro de Formação
Musical de Belinho, que teve
lugar no dia 1 de Dezembro.

Nas prioridades da Autarquia
está também a construção da
segunda fase de habitação a
custos controlados – que prevê a
criação de 18 vivendas.

Página 4

ADE com cinco equipas
no Campeonato Concelhio

 ●●●●● UD Vila Chã continua na frente
Desporto na Página 7

Natal:
esperança
presente
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Grupo de Câmara de Esposende
assina protocolo com a autarquia

O Município de Esposende vai celebrar um protocolo
com o Grupo de Câmara de Esposende. Ao abrigo deste
acordo, a Autarquia atribui um subsídio no valor de 3 500
euros ao Grupo, comprometendo-se este a efectuar cinco
espectáculos anuais no concelho.

A Autarquia justifica este protocolo com o grande con-
tributo que a Associação Grupo de Câmara de Esposende
tem dado à cultura de Esposende, nomeadamente no fo-
mento e divulgação da música. Com efeito, esta formação,
constituída como associação em 2003, é um "cartaz de
Esposende", na medida em que tem promovido o Municí-
pio quer dentro quer fora do país, nomeadamente na vizi-
nha Espanha.

Sob a direcção artística de António Capitão Ribeiro, o
Grupo de Câmara de Esposende é composto por uma
Orquestra de Câmara, recentemente formada, e por um
Coro de Câmara. Os elementos que o compõem são,
maioritariamente, estudantes de nível superior que parti-
lham o gosto pela música coral e instrumental.

De referir que a maior parte dos seus elementos iniciou
os seus estudos musicais na Escola de Música de Esposen-
de, integrando o Coro dos Pequenos Cantores, tendo pos-
teriormente desenvolvido a sua formação em diversas
escolas, coros e orquestras de referência no país.

Este projecto musical surge com o grande objectivo de
divulgar a música coral e orquestral, sempre com base
numa criteriosa selecção de obras de elevado valor artís-
tico, cultural e histórico, desde a época medieval até aos
nossos dias.

Em ordem a uma maior vivên-
cia da festa de N. Senhora da
Conceição, a Virgem escolhida
por Deus para mãe do Messias
prometido e anunciado pelos pro-
fetas, as catequistas de Gandra
prepararam e viveram a Eucaris-
tia desta Solenidade, integrando
crianças e pais nos diversos
momentos da celebração, tornan-
do assim mais participada e viva
a manhã do dia da Imaculada.

Da parte de tarde, no salão
Paroquial, aconteceu um momen-
to cultural com diversas mímicas
e canções alusivas à vida de
Nossa Senhora, bem como um
espaço de convívio em que os

Catequese antecipou o Natal
com a Festa da Imaculada

lucros das ofertas trazidas por
pais e catequistas reverteram
para as obras da cobertura da
nossa Igreja paroquial.

Iniciativa de louvar a todos os
títulos, particularmente pelo em-
penho de grande parte das crian-
ças e pais desta Comunidade
que assim tentaram valorizar este
dia solene de Nossa Senhora, a
Mulher sempre fiel ao projecto
misterioso de Deus.

Iniciativas em curso
ajudam a Paróquia

Em reunião realizada há pou-

cas semanas, ficou decidido que,
em ordem a minimizar o débito
ainda activo para com o emprei-
teiro das obras recentes na co-
bertura da nossa Igreja paroqui-
al, o Conselho Económico (Fa-
briqueira) irá fazer todas as «dé-
marches» ao seu alcance para
angariar fundos a favor da referi-
da dívida por saldar.

Entre tais iniciativas, permita-
-se-me destacar alguns pedidos
de subsídio a Instituições do
conhecimento dos elementos do
citado Conselho, bem como a
organização para o próximo mês
do «canto das Janeiras» e um
eventual leilão das ofertas que
entretanto possam chegar por
parte dos paroquianos mais com-
prometidos e generosos para
com os assuntos da Paróquia.

Mais um sinal bem visível
(assim o esperamos e deseja-
mos) do compromisso e corres-
ponsabilidade dos leigos nas
actividades pastorais (e não só)
desta comunidade cristã, na se-
quência do apelo deixado por Sua
Santidade o Papa Bento XVI aos
nossos Bispos na última visita
«ad limina» em Novembro pas-
sado.

Gandra

Nova Imagem da Padroeira
benzida no Dia da Imaculada

Esposende

A Paróquia de Santa Maria
dos Anjos de Esposende viveu,
no dia 8 de Dezembro, a Festa
da Imaculada com um aconteci-
mento marcante para a história:
na Eucaristia das 19h00, D. An-
tónio Couto, Bispo Auxiliar de
Braga, benzeu uma nova Imagem
da Padroeira, que irá ficar na
Residência Paroquial (em cons-
trução) e sairá por altura das
Festas da Cidade em andor pró-
prio.

Esta era uma aspiração da
Comissões de Festas dos últi-
mos anos, que agora vê concre-
tizado o seu anseio.

A Igreja estava repleta, e toda
a gente pode saborear a reflexão
que D. António Couto fez sobre
a Virgem, começando do expli-
car a expressão cheia de gra-
ça, e levando todos a contem-
plar, para imitar, a Virgem Ima-
culada.

Na mesma Eucaristia, e por-
que era sábado, participaram ain-
da as crianças do 1.º Ano da
Catequese, que no dia 24 de
Novembro tinham celebrada a
Festa do Acolhimento,  acom-
panhadas de seus Padrinhos da
Catequese (Garantes da Fé, uti-
lizando a expressão próprio do
Catecumenado).

Mesmo com algum “sono”,
numa celebração um pouco de-
morada para as crianças, foi bom

Foi no sábado, dia 01 do
corrente, pelas 19h30, que reuni-
mos numa sala do Centro Pas-
toral com um grupo de jovens e
adultos da ACR para debatermos
e reflectirmos sobre novos rumos
e compromissos renovados, em
ordem a revitalizar a dinâmica
pastoral da nossa Comunidade.

Ouviram-se opiniões, queixu-
mes, sugestões e desabafos que
foram úteis para que cada mem-
bro deste e doutros Movimentos
consiga levar por diante os bons
propósitos que acalenta e que, por
vezes, não se conseguem con-
cretizar. Todos os presentes, des-
de o Pároco aos mais jovens,
sentiram o apelo interior a traba-
lhar melhor pelo Reino de Deus,
a construir duma forma mais visí-
vel na nossa Paróquia a Igreja-
comunhão do Concílio Vaticano II.

Todos os presentes sentiram
o apelo interior a trabalhar me-
lhor pelo Reino de Deus, a cons-

truir duma forma mais visível, na
nossa Paróquia, a Igreja-comu-
nhão do Concílio Vaticano II.

Novena e Festa
da Imaculada

Decorreu com razoável parti-
cipação de fiéis a Novena prepa-
ratória da festa de Nossa Senho-
ra da Conceição, organizada
como habitualmente por um gru-
po de jovens meninas que dão o
seu melhor para honrar a Imacu-
lada Conceição como Mãe de
Deus e Rainha da Igreja univer-
sal.

O dia da Festa constou de
dois momentos particularmente
ricos, sendo o primeiro a Euca-
ristia dessa manhã solenizada
pelo Grupo Coral desta Comuni-
dade e, de tarde, a recitação do
Terço, Sermão em honra da Ima-
culada e Procissão pelo percur-
so habitual.

Reunião de reflexão
com mini-Conselho Pastoral

Gemeses

ver o entusiasmo das mesmas,
bem como dos seus Garantes.

Podemos dizer que foi um
Dia Grande  para a nossa comu-
nidade. Pena foi que, como es-
tava previsto anteriormente, não
pudéssemos, neste dia, inaugu-
rar a Residência Paroquial, que
receberá como primeira inquilina
a nossa Padroeira.

Descrição da Imagem
Com 1,20 metros de altura,

Santa Maria dos Anjos está re-
presentada de pé e em posição
frontal. Apresenta uma atitude

contemplativa denunciada pela
leve inclinação da cabeça para a
esquerda, pelo olhar direcciona-
do para o alto e as mãos cruza-
das sob o peito. O rosto, enqua-
drado por um longo cabelo ondu-
lado de tons acastanhados, apre-
senta linhas redondas, olhos cla-
ros, lábios finos e faces rosadas,
transmitindo uma expressão de
serenidade.

Enverga uma túnica bege com
gola dourada, cingida na cinta por
uma faixa da mesma cor. Sob o
ombro esquerdo pousa um man-
to de cor azul, debruado a dou-
rado, e descrevendo motivos de
cariz vegetalista estilizados. Este
é lançado sobre o ombro esquer-
do, deixando uma ponta solta,
que cruza a cintura à frente em
movimento volteio, exibindo pre-
gas angulosas transversais, que
transmitem uma sensação de
tecido esvoaçante. Enquanto que
a outra ponta repousa lateralmen-
te sobre a nuvem.

A imagem assenta sobre uma
nuvem da qual emerge um cres-
cente. Sobre esta, um pouco
mais abaixo, surgem cinco anji-
nhos desnudos que se distribu-
em de forma organizada pela
nuvem. Cada um apresenta uma
posição e atitude diferente, con-
ferindo assim movimento ao con-
junto escultórico, o qual é sus-
tentado por uma base em tons
de castanho.
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Marinhas
Festa de Cristo Rei
transmitida pela TVI

Palmeira de Faro

Apúlia
Celebrações de Novembro:
só em Jesus temos a Vida

Este ano a festa litúrgica de
Cristo Rei do Universo foi cele-
brada com mais vivência litúrgica
e após uma cuidadosa prepara-
ção doutrinal e sacramental.

Durante 5 dias, desde 19 a
25 de Novembro, tivemos connos-
co o Rev. Dr. Dário Pedroso,
Director Nacional do Apostolado
da Oração, que nos elucidou com
muita clareza e profundidade te-
ológica e espiritual a riqueza que
importa a devoção ao Sagrado
Coração de Jesus, promovido
essencialmente pelo Apostolado
da Oração.

Foi uma grande graça para
todos nós tê-lo connosco, até
porque este ano estávamos a
celebrar o 140.º aniversário da
instituição desta devoção na nos-
sa comunidade.

Se foi grande esta graça, tam-
bém consideramos uma prenda
muito valiosa do S. Coração de
Jesus termos cá nesse dia as
câmaras da TVI para transmiti-
rem a Eucaristia dessa solenida-
de.

Realmente tudo foi graça quer
pelas reacções havidas da parte

daqueles que nela participaram
na Igreja Matriz quer pelos que a
acompanharam através das ima-
gens televisivas.

Festas de Aniversário
17.º Aniversário da Unida-

de de Socorro da Cruz Ver-
melha Portuguesa – Marinhas

No dia 8 de Dezembro deste
mês de Dezembro, a Unidade de
Socorro da Delegação de Mari-
nhas da Cruz Vermelha Portu-
guesa celebra o seu 17º aniver-
sário de actividade.

Da celebração consta o se-
guinte programa:

09h00 – Formatura Geral com
hastear de Bandeiras

09h30m – Recepção aos con-
vidados

10h30m – Missa de Acção de
Graças em memória dos sócios,
socorristas e dirigentes falecidos;

11h20m – Romagem ao ce-
mitério

12h30m –  almoço de confra-
ternização

1.º Aniversário do Grupo
Folclórico Danças e Cantares

de Marinhas
No dia 2 de Dezembro cele-

brou o seu 1.º aniversário o Gru-
po Folclórico Danças e Cantares
de Marinhas.

A celebração teve lugar no
antigo campo de Futebol de
Marinhas, pelas 14h 30m, estan-
do presentes com actuação além
do anfitrião: Rancho Folclórico
Estrelas das Várzeas – Leiria e
Rancho Folclórico e Recreativo e
Cultural Rosas do Mondego de
Vale de Medeiros – Canas de
Senhorim.

JUM reúne
Assembleia Geral

No dia 30 de Novembro reu-
niu a assembleia geral do Centro
Social Juventude Unida de Mari-
nhas com a seguinte ordem de
trabalhos:

I- leitura e apresentação da
acta da sessão anterior;

II- apresentação do plano de
actividade e orçamento para o
ano 2008;

III - Outros assuntos de inte-
resse para a Instituição.

«Só em Jesus temos a Vida»
– foi com este espírito que a nos-
sa comunidade celebrou o mês
de Novembro, tradicionalmente
dedicado aos nossos irmãos de-
funtos.

Hoje, na Igreja, muitos cris-
tãos, pelo seu modo de partici-
par nos actos religiosos, revelam
a sua fé nos momentos e cele-
brações de "mortos" mas não
participam nas celebrações dos
"vivos". Há muitos actos religio-
sos, mas, talvez, pouca fé em
Jesus Cristo.

Esta prática religiosa serviu
de reflexão, durante o mês de
Novembro, para  aprofundarmos
a nossa fé em Jesus Cristo, que
é a Ressurreição e a Vida para
o cristão.

De um modo particular desta-
camos a celebração no dia 1, no
Cemitério, com oração de Vés-
peras e Eucaristia, e, no terceiro
Domingo, o Jubileu das Almas,
com os mesmos actos litúrgicos,
participados e vividos por toda a
assembleia.

Festa de Cristo Rei
Com a festa de Cristo Rei, a

Igreja termina o Ano Litúrgico e
dedica este dia aos movimentos
e grupos de Apostolado.

A nossa comunidade procu-
rou viver esta litúrgica reflectindo
no serviço destes grupos e mo-

vimentos da Igreja, este ano com
a particularidade da passagem de
testemunho no Conselho Pasto-
ral, Conselho Económico e Con-
frarias.

A Eucaristia de Sábado foi
dedicada aos movimentos juve-
nis. Todos os grupos e movimen-
tos marcaram presença com
seus símbolos ou estandartes.
Antes da Profissão de Fé fize-
ram o seu compromisso.

A Eucaristia da manhã de
Domingo foi dedicada aos movi-
mentos e grupos de adultos.
Todos se fizeram representar com
seus símbolos ou estandartes.
Nesta Eucaristia o novo Conse-
lho Pastoral Paroquial, Conselho
Económico e Confrarias marca-
ram a sua presença, e foram
apresentados à Comunidade.

A Eucaristia das 10h30, foi
dedicada à catequese. Os cate-
quistas prepararam a celebração
com símbolos alusivos a Cristo
Rei. Os catequistas coordenado-
res de cada ano e o Conselho
de Pais fizeram o seu compro-
misso perante os catequizandos
e seus pais.

Como símbolo deste compro-
misso eclesial, foi entregue a
todos os responsáveis e delega-
dos dos movimentos paroquiais
o Programa Pastoral Paroquial e
ainda um pequeno símbolo alusi-
vo à família.

Fonte Boa
Junta de Freguesia
contesta sinalização

As ruas de Fonte Boa foram
"inundadas" com placas de sina-
lização de acesso para a Auto-
estrada "A11".

Tal sinalização foi colocada
sem que tenha havido conheci-
mento prévio, sem respeito e ri-
gor na colocação das mesmas!

Acontece que as placas "in-
formativas" foram colocadas em
locais cuja fluidez do trânsito, a
verificar-se,  daria uma enorme
confusão. Além disso, não houve
a preocupação de escolher o
melhor local para a sua coloca-
ção. Algumas acabam por ser
ocasião de perigo devido ao fac-
to de estarem colocadas em cima
da via pública, que de si já é
estreita quanto baste, para não
falar naquelas que foram coloca-
das de forma "inestética".

A Junta de Freguesia tudo irá
fazer para que esta sinalética
seja removida.

Magusto
A Associação Desportiva Re-

creativa e Cultural de Fonte Boa,

no dia 10 de Novembro, pelas
21h00, na Avenida da Igreja, or-
ganizou o tradicional magusto de
S. Martinho, onde não faltaram
as castanhas, as fêveras e o
caldo verde.

O magusto foi aberto a toda
a comunidade e para animar a
noite a Associação convidou o
Rancho Folclórico.

Carlos Escrivães, presidente
da direcção em exercício desde
o mês de Agosto, diz que "estas
iniciativas pretendem envolver as
pessoas na dinâmica da associ-
ação e, logicamente, na prática
de desporto". Para o efeito já
tinha sido realizada a descida do
Rio Cávado, que teve lugar no
mês de Setembro.

Com efeito, a primeira inicia-
tiva da actual direcção foi filiar a
equipa de futebol de 11 na AF de
Braga, na distrital da 2.ª divisão.

Do plano de actividades cons-
tam, ainda, outras iniciativas
abertas à comunidade, sendo o
desfile de Carnaval a próxima a
realizar.

Como de costume, o mês de
Dezembro é dedicado às nossas
padroeiras (Sr.ª da Conceição e
Santa Eulália), às festas de Na-
tal e Ano Novo.

Costuma ser um mês bem
vivido, já pelas celebrações em
si, já porque convida ao acon-
chego e reunião de famílias. E a
paróquia é uma das famílias.

Na angariação de verbas para
as festas de Dezembro, a que
este ano se junta a da Inaugura-
ção festiva do Centro Paroquial,
apelou-se a que se fizesse duma
forma subtil e leve. Basta refor-
çar um pouco as colectas nas
missas e fazer com que os pa-
roquianos venham deitar essas
mesmas colectas à Igreja da sua
freguesia (paróquia).

Este ano, a acrescentar a
essas festas, temos também as
da Catequese e das escolas do
1.º ciclo no novo auditório paro-
quial.

Inauguração oficial

Palmeira prepara-se para dar
por finda uma obra, de carácter
paroquial, com incidência para
valências culturais, formação re-
ligiosa e serviços diversos de
apoio às actividades pastorais. É
o seu Centro Paroquial, de que
sobejamente temos vindo a falar
ao longo de alguns anos.

Neste momento ultimam-se
os preparativos e conclusão do

auditório. Esta secção, o auditó-
rio, é aquela que mais dores de
cabeça tem dado aos responsá-
veis da paróquia, desde já pela
sua qualidade e exigência de
normas em vigor, dada a respon-
sabilidade do lugar para a finali-
dade a que se destina.

Ficará, sem dúvida, a ser o
ex-libris da paróquia, orgulho das
gentes dos finais do século XX e
princípios do XXI.

Já foi encontrada a data da
sua inauguração. Será o dia 22
de Dezembro próximo, às 16h00.
Tal data permite já a realização
de várias festas nesta quadra
natalícia no palco do auditório.

Estou convencido que por
aqui passará muita cultura, mui-
ta distracção, muita diversão e
sobretudo muita vontade de dar
safanões no marasmo e contra-
-valores que a sociedade nos vai
apresentando.

Só é pena que continuemos
a ter acessos fracos e desca-
racterizados num dos lugares
mais nobres e mais frequentado
da freguesia, como é o lugar da
Igreja. Paciência!

Programa
da inauguração

Do programa da inauguração,
faz parte:

– Às 15h45: recepção das
autoridades e convidados

– Às 16h00: bênção do edifí-

cio, pelo Sr. Arcebispo Primaz
– Às 16h15. visita às diversas

dependências do Centro Paroqui-
al

– Às 16h30: sessão solene,
no auditório, em que usarão da
palavra algumas autoridades e
convidados

– Às 17h30: Eucaristia ves-
pertina na Igreja Paroquial

– Às 19h30: jantar para os
convidados num restaurante lo-
cal.

Iluminações
e «feirinhas»

O recinto do adro, a praça do
Centro Paroquial e a torre da
Igreja estão já iluminadas desde
o dia 8 de Dezembro e ficarão
durante todo o mês de Dezem-
bro.

É a freguesia/paróquia que
está em festa. Pelos motivos
comuns a todos os cristãos (Na-
tal) e também por motivos parti-
culares de alegria e júbilo relaci-
onados com a comunidade cris-
tã de Palmeira nos seus melho-
ramentos.

As feirinhas que se estão a
fazer durante este tempo, no al-
pendre e praça do Centro Paro-
quial estão dando o aspecto fes-
tivo que esta quadra natalícia
merece, ao mesmo tempo que
contribuem para saldar compro-
missos paroquiais.

Bem hajam.

Centro Paroquial inaugurado
nas festividades do Natal
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Alunos da EPE limpam
Necrópole das Barreiras

BelinhoFão

O Cemitério Medieval das
Barreiras, em Fão, foi palco de
uma acção de sensibilização,no
dia 28 de Novembro, que contou
com a participação de cerca de
duas dezenas de jovens e pro-
fessores da Escola Profissional
de Esposende (EPE).

A iniciativa traduziu-se na re-
moção de lixo e vegetação que
se acumulou ao longo dos últi-
mos meses e foi promovida pela
Câmara Municipal de Esposen-
de, através do Serviço de Patri-
mónio Histórico-Cultural, tendo
contado com o apoio da Empre-
sa Municipal Esposende Ambien-
te (EAmb).

Esta iniciativa pretendeu des-
pertar e consciencializar os par-
ticipantes para o facto de todos
os cidadãos terem o direito à
fruição do património cultural e
também o dever de o preservar,
defender e conservar, para além
de o valorizar, com o objectivo
de divulgação, acesso à fruição
e enriquecimento dos valores
culturais que nele se manifestam.

Esta acção é um exemplo do
tipo de iniciativas que poderão ser
fomentadas uma vez que, acom-
panhadas por técnicos especiali-
zados, criam laços entre a co-
munidade e o seu património,
para além de promover a forma-
ção cívica e cultural. É no segui-
mento desta linha orientadora que
estas actividades deverão ser
estimuladas junto da comunida-
de esposendense, nomeadamen-
te das camadas mais jovens.

O Cemitério Medieval das
Barreiras, também conhecido por
Necrópole das Barreiras, é um
dos testemunhos da comunida-
de da vila de Fão, entre os sécu-
los XI e XIV.

Trata-se de um sítio arqueo-
lógico cuja escavação teve início
em 1989, concretizada por uma
equipa liderada por Brochado de
Almeida, professor da Faculdade
de Letras da Universidade do
Porto. As intervenções arqueoló-
gicas foram realizadas numa
área de cerca de 600 m2, tendo
sido postas a descoberto, funda-
mentalmente, cerca de 190 se-
pulturas. Estas caracterizam-se
por túmulos de diferente concep-
ção, em granito e/ou xisto, cuja
cronologia oscila entre os sécu-
los XI e XIV. Poucos cemitérios
medievais foram escavados até
então e raros são os que se

encontram em considerável es-
tado de preservação.

Catequese Paroquial
No dia 17 de Novembro, na

eucaristia vespertina, decorreu a
celebração de início da cateque-
se.

Para esta celebração foram
convidados os catequizados e um
dos encarregados de educação.
Antecipadamente foi distribuída
uma folha com as orações pro-
gramadas para o dia, de modo a
que todos se pudessem preparar
e participação na celebração.

As crianças e encarregados
de educação deram o seu teste-
munho e assumiram os seus
respectivos compromissos no
que à catequese e à educação
cristã diz respeito, tendo a cele-
bração decorrido de acordo com
as expectativas.

«GATA»
estreou Revista

O Grupo Associativo de Tea-
tro Amador de Fão (GATA), na
noite do dia 24 de Novembro,
estreou no palco do Salão Paro-
quial a revista "Toma Lá Mais
Esta".

Armando Barbosa foi o autor
desta nova revista que divertiu e
reavivou a memória de tempos
passados, sendo dedicada á
memória de seu pai, José Ribei-
ro Maia, que foi, entre outros
também recordados nesta noite,
um dos grandes impulsionadores
do teatro de revista.

Esta peça contou com a par-
ticipação do seu autor, Armando
Barbosa, e ainda com Armando
Solinho, José Lavandeira, Claú-
dia Freitas, Inês Silva, Romina
Carreira, Mara Simões e Sara
Freitas. Os presentes manifesta-
ram a sua satisfação e o seu
agrado com os aplausos conti-
nuados, quer relativamente aos
textos que faziam a transição
temática, construídos com rimas
e muito humor, que às actua-
ções.

Há, ainda, a salientar a gran-
de organização que foi colocada
na apresentação da revista, ten-
do sido tudo devidamente plane-
ado.

 "Toma Lá Mais Esta", vai
voltar ao palco no dia 29 de
Dezembro.

Banda de Música organizou
festa de Convívio anual

No dia 1 de Dezembro, o
Centro de Formação Musical de
Belinho levou a efeito mais um
jantar de Natal. Antes do conví-
vio foi deposta uma coroa de flo-
res no cemitério em homenagem
aos músicos de Belinho que já
partiram. De seguida foi celebra-
da uma missa de acção de gra-
ças e, por fim, seguiu-se o jantar
no restaurante da freguesia.

Este repasto juntou 210
animados convivas, sócios e
amigos da Banda de Música e
do Centro de Formação Musical
que lhe dá vida. Contou também
com a presença dos professo-
res, Maestro Fernandes, Presi-
dente da Junta, Rev.do Pároco
Padre Ledo e, como convidado
especial, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Esposende.

Durante uma pausa do repas-
to usaram da palavra o presiden-
te da Assembleia Geral do Cen-
tro de Formação Musical, o qual
deu conta da realidade que é esta
instituição em Belinho e mesmo
numa área mais vasta, visto que
muitos dos cerca de 140 sócios
com as quotas em dia são de
Castelo do Neiva, Mar, Marinhas
e mesmo de Fão. Apelou tam-
bém à vantagem de ser sócio e
do positivo que é para a forma-
ção pessoal o gostar de música.

Na sequência de discursos,
o presidente da Direcção, José
Sá, deu conta da estrutura orga-
nizativa da associação. Referiu
que esta instituição, com sete
professores formados, dá forma-
ção musical a cerca de setenta
alunos músicos, desde a inicia-
ção até à formação especializa-
da por instrumento musical. Deu
conta do grande apoio que os
sócios têm dado ao Cento de
Formação e à Banda de Música.
Realçou as principais necessida-
des, sendo uma das mais pre-
mentes - a par do apoio financei-
ro - a necessidade de um novo
edifício, visto que as instalações
actuais já são exíguas para a for-
mação em grupos e para os
ensaios gerais. Manifestou tam-
bém a intenção de se realizar o
segundo festival de bandas de
Belinho.

Por sua vez, o Padre Ledo
realçou o trabalho positivo que
esta instituição está a desenvol-
ver em Belinho e apelou para que
seja apoiada na sua missão for-
mativa da juventude da freguesia
e arredores.

Presidente da Câmara
anuncia investimentos

O Presidente da Junta de
Freguesia, Manuel Fernando, re-
cordou o muito que esta institui-
ção já construiu a partir do ano
2000, quando se deram os pri-
meiros passos para a formação
de uma escola de música. Não
deixou de manifestar a continui-
dade do seu apoio a esta insti-
tuição.

A finalizar, o Sr. Presidente
da Câmara Municipal manifestou
a sua admiração e apreço pelo
trabalho realizado pelo Centro de
Formação Musical nos últimos

anos, louvando a Direcção e in-
centivando-a a continuar. Mos-
trou-se admirado pelo facto de
ser caso raro uma associação
cultural reunir cerca de 210 con-
vivas, sendo a maioria sócios
com quotas em dia.

Visto que a maioria dos pre-
sentes eram da freguesia apro-
veitou a ocasião para anunciar
uma série de investimentos e
realizações em Belinho. Assim,
anunciou que está em fase de
concurso a obra para a capela
mortuária para a paróquia, pre-
vendo-se que a mesma venha a
ser concluída antes do Verão de
2008. Anunciou também que a
Junta de Freguesia terá no pri-
meiro trimestre de 2008 um au-
tocarro novo que, mediante pro-
tocolos, servirá as associações
de Belinho, entre as quais o
Centro de Formação Musical se
insere.

O Presidente da Câmara
Municipal anunciou que será in-
cluído no Plano e Orçamento
camarário para 2008 a constru-
ção das infra-estruturas de sane-
amento para o lugar de Belinho,
prevendo o início das obras para
o segundo semestre de 2008.
Igualmente prevê para o próximo
ano o início do arranjo do terreiro
e envolvente da capela da Se-
nhora da Guia.

Uma Casa da Música
para Belinho?

Na sequência das obras pre-
vistas para Belinho, o Presidente
da Câmara anunciou também que
está em preparação o concurso
para a segunda fase da Habita-
ção Social no sopé do Monte da
Guia.

A grande surpresa – que mui-
to entusiasmou os músicos e os
sócios – tem a ver com a possi-
bilidade de Belinho vir a ter uma
Casa da Música. Com efeito, o
Presidente da Câmara anunciou
que para tal tem em organização
uma candidatura no âmbito de
Quadro Comunitário de Apoio, que
a ser aprovada permitirá o finan-
ciamento para a construção des-
se equipamento cultural lá para
o ano de 2009.

A Comunidade
em estado de Advento

Em sintonia com a caminha-
da da Igreja, preparamos o Na-
tal, durante quatro semanas, que
recordam a caminhada do Povo
de Deus ao encontro da "Terra
Prometida", como certeza da fé
que alimenta a Esperança deste
tempo litúrgico.

A normal caminhada da Igre-
ja, o seu estado de espírito con-
tínuo deve ser o estado de Ad-
vento: em vigilância, em alerta,
estando preparada para a vinda
do Senhor.

Apesar de muita catequese
sobre a preparação do Natal,
precisamos de não adormecer à
sombra do que já ouvimos, vi-
mos ou lemos. Estar em Adven-
to é compreender o tempo de
forma diferente, porque também,

o olhamos como desafio a reco-
nhecer que cada um de nós ain-
da não abriu suficientemente o
coração de par-em-par, como Ele
bem merece. Escutar a Palavra
com o coração e deixarmo-nos
alimentar com o Pão da Eucaris-
tia é fomentar entre nós e con-
nosco a vigilância, abrindo cami-
nhos de Esperança na vida e na
história dos homens de hoje.

No Advento é Deus que nos
procura; que nos convida a cons-
truir o presente, para um aperfei-
çoamento individual e comunitá-
rio. É tempo de nos libertarmos
do que nos prende ou acorrenta.
Quando a vida nos empurra para
o imediato: as prendas, o comér-
cio, as festas, trata-se não de
"ter mais", mas de "ser mais".
Esta é a maneira de O anunciar-
mos de forma mais adequada:
mais límpida,  mais isenta de
vaidades e vontade de mandar,
melhor inseridas na cultura a na
sensibilidade das pessoas do
nosso tempo.

Há vivências a privilegiar nes-
ta caminhada, para realizar este
ambiente (espiritualidade) de ce-
lebração/expectativa do Advento:
Alegria e Esperança, como acon-
tecimento de salvação já realiza-
do pela paixão, morte e Ressur-
reição de Jesus; Esvaziamento
como conversão pessoal e "in-
habitação" de Cristo em nós. Vi-
ver como peregrino, esvaziando
o coração é pré-condição para
dar lugar ao Absoluto de Deus;Fé
e vigilância, pois celebrar um mis-
tério não é só comemorá-lo, mas
vivê-lo, torná-lo actual. Vivamos
este tempo do Advento com um
coração, um olhar e atitude no-
vos.

Como Comunidade cristã, tra-
balhamos esta ideias em ordem
à preparação do Natal, celebran-
do a presença de Maria a Se-
nhora do Ó, da Expectação,
antes das celebrações da Comu-
nidade. Nestas Meditações acer-
ca da presença da Mulher, Maria
e Mãe de Deus, fizemos uma
caminhada escutando a voz do
Espírito, através da vida de Ma-
ria, a Mão que tem o poder do
Amor. Diante da sua imagem
queremos sentirmos "inspirados"
a acreditar verdadeiramente que
Maria é a criatura mais bela,
saída das mãos de Deus, por que
foi criada sem pecado.

Também nesta quadra do
Advento, nos voltámos para o
Sagrado Coração de Jesus no
Tríduo celebrado, antes da Ima-
culada Conceição. Orientou es-
tas catequeses acerca da Famí-
lia, como Dom e Compromisso
que brota do Coração de Jesus,
o orador sacro e pároco de An-
tas, P. Manuel Brito Ferreira. As
suas palavras cativaram a nume-
rosa Assembleia cristã. Espere-
mos que os frutos desta evange-
lização e catequese sejam de
proveito para todos ao encontro
da Luz que é o Natal.

Que neste Natal o Menino
nascido do Amor Supremo te con-
serve na paz, na compreensão a
na amizade que faz dos homens
uma família de irmãos!"
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Vila ChãMar
«O Natal chegou mais cedo»:
várias obras foram inauguradas

"O Natal chegou mais cedo".
Foi com estas palavras que o
Presidente da Câmara Municipal
de Esposende abriu o discurso
da sessão que, no dia 25 de
Novembro, assinalou a inaugura-
ção das obras de ampliação e
requalificação da Escola Básica
do 1.º Ciclo de Cima, Centro de
Dia e Centro Cívico de Mar.

Num dia considerado "históri-
co" para Mar, a população fez
questão de marcar presença em
massa e aplaudir o investimento
da Autarquia, que dotou a fregue-
sia de dois novos e importantes
equipamentos, a par da melhoria
das condições da EB1.

Aludindo ao montante investi-
do – cerca de 600 mil euros –
João Cepa referiu que estas in-
tervenções resultam das priorida-
des definidas pela Câmara Muni-
cipal e vêm dar resposta aos
anseios de todas as faixas etá-
rias da população. "Cabe agora
à freguesia tirar o melhor provei-
to destes equipamentos", referiu
o Autarca, apelando à população
para que preserve estas obras
que resultam do investimento
público.

João Cepa deixou um pedido
de desculpas pelas vicissitudes
das obras da escola e da cons-
trução do Centro Cívico, que
motivaram o prolongamento dos
trabalhos por incunprimento das
empresas, para além dos prazos
previstos. Aos escuteiros, que
passam a ter a sua sede no
Centro Cívico ao abrigo de um
protocolo assinado entre a Câ-
mara Municipal e a Junta de
Freguesia de Mar, João Cepa
disse que "valeu a pena esperar"
e deixou a garantia de apoio no
futuro. Elogiou também o "traba-
lho notável" que tem vindo a ser
desenvolvido pelo Centro Social
da Juventude de Mar (CSJM) em
vários âmbitos, desejando que os
menos jovens usufruam da nova
valência da instituição, o Centro
de Dia.

Aproveitando a forte presença
da população de Mar, uma das
freguesias do concelho com
melhores taxas de abastecimen-
to de água e de saneamento, o
João Cepa apelou à ligação à rede
e reafirmou que só mediante con-
tratos de pré-adesão é que a Au-
tarquia avançará com novos in-
vestimentos nestas áreas.

Ao repto lançado pelo Presi-
dente do CSJM de apoio à cons-
trução do novo campo de fute-
bol, João Cepa respondeu afir-
mativamente, assumindo que há
ainda duas intervenções que a
Autarquia gostava de ver concre-
tizadas em Mar, nomeadamente
a intervenção na praia e a cons-
trução de uma nova via de liga-
ção entre a Estrada Nacional 13
e a Estrada Real.

A terminar, João Cepa deixou
um forte elogio ao Presidente da
Junta de Freguesia, Abílio Cerquei-
ra, "uma pessoa determinada, que
luta e que sabe definir as priorida-
des", enaltecendo ainda o exce-
lente trabalho dos técnicos da
Câmara Municipal nas obras dos
referidos equipamentos.

"Um dia particularmente feliz
e histórico" para a freguesia de
Mar, foi como o Presidente da
Junta classificou aquele dia, ao
ver "concretizadas velhas aspira-
ções pelas quais lutamos anos
a fio, equipamentos de capital
importância para a melhoria da
qualidade de vida da população".

Apesar de o dia ser de festa,
Abílio Cerqueira não deixou de
lamentar que, relativamente ao
encerramento da EB1 de Baixo-
-Mar, "o Governo não tivesse,
atempadamente, criado condi-
ções para a transferência dos
alunos para a Escola de Cima,
evitando que os pais e docentes,
injustamente, se manifestassem
contra a Junta de Freguesia e
contra a Câmara Municipal".
Saudou, contudo, o "apurado

sentido de responsabilidade do
Senhor Presidente da Câmara
Municipal" na resolução do pro-
blema e destacou que os dois
novos equipamentos – Centro de
Dia e Centro Cívico – só se tor-
naram realidade por causa do "im-
prescindível apoio e colabora-
ção" de João Cepa. Aproveitou
ainda a ocasião para pedir ajuda
na concretização de algumas
intervenções na freguesia, pre-
senteando o Presidente da Câ-
mara Municipal com uma lem-
brança alusiva à inauguração das
novas infra-estruturas, num ges-
to repetido pelo grupo de jovens
da freguesia.

O Presidente do Centro Soci-
al da Juventude de Mar enalte-
ceu também o apoio e colabora-
ção de João Cepa, que "pesso-
almente, se empenhou na con-
cretização dos equipamentos
inaugurados", infra-estruturas que
contemplam "uma população por
inteiro", mostrando que "está
atento às reais necessidades da
população do nosso concelho,
tratando todos de igual modo".
Fernando Cepa destacou a aju-
da da Autarquia na concretiza-
ção do novo Campo de Futebol,
através da aquisição do terreno,
e aproveitou o ensejo para pedir
ajuda para a concretização da 1.ª
fase das obras, reconhecendo
que a freguesia de Mar está muito
bem servida em termos de equi-
pamentos e infra-estruturas.

Por sua vez, o Chefe do Agru-
pamento de Escuteiros manifes-
tou a sua satisfação pela con-
cretização de uma aspiração
antiga, a sede dos escutas de
Mar, uma "prenda" que chegou
com a inauguração do Centro
Cívico, um "espaço digno" onde
prometem "dar asas à imagina-
ção". Fernando Maranhão desta-
cou o apoio da Junta de Fregue-
sia e a ajuda da Câmara Munici-
pal, na pessoa do Presidente
João Cepa, referindo que "os
escuteiros de Mar estão profun-
damente gratos".

Satisfeita estava também a
Coordenadora da EB1 de Mar,
Isabel Garcia, que, não obstante
as vicissitudes das obras de
ampliação e requalificação da
escola, saudou as melhorias pro-
porcionadas.

Jovens fazem campanha
em favor de Timor-Leste

Durante todo o mês de De-
zembro, o Grupo de Jovens de
Vila Chã será  responsável por
dinamizar a campanha "Um Na-
tal para Laclubar",  que consis-
tirá, fundamentalmente, na reco-
lha de produtos na área mater-
no-infantil: desde roupinhas de
bebé/criança, a biberões, fraldas,
chupetas, produtos de higiene
pessoal ou outros. Qualquer con-
tributo pode ser entregue a qual-
quer membro do Grupo de Jo-
vens ou deixar no Bar dos Jo-
vens, todos os Domingos duran-
te a manhã.

O encerramento da campanha
será no dia 5 de Janeiro, com
um Encontro de Jovens na nos-
sa freguesia, onde poderá assis-
tir a actividades preparadas por
vários Grupos de Jovens em prol
desta causa.

Porquê Laclubar?

Timor-Leste (República Demo-
crática de Timor-Leste) é um dos
países mais jovens do mundo, e
ocupa a parte oriental da ilha de
Timor, na Oceânia, além do en-
clave de Oecussi-Ambeno, na
costa norte da banda ocidental
de Timor, da ilha de Ataúro, a
norte, e do ilhéu de Jaco, ao largo
da ponta leste da ilha. As únicas
fronteiras terrestres que o país
tem ligam-no à Indonésia, mas
tem também fronteira marítima
com a Austrália, no Mar de Ti-
mor, a sul. A sua capital é Díli,
situada na costa norte.

Conhecido como Timor Por-
tuguês, foi uma colónia portugue-
sa até 1975, altura em que se
tornou independente. Permane-
ceu considerado oficialmente pe-
las Nações Unidas como territó-
rio português por descolonizar até
1999. Em 30 de Agosto de 1999,
cerca de 80% do povo timorense
optou pela independência.

Laclubar é um sub-distrito de
Manatuto, no interior de Timor-
Leste, numa região rural e mon-
tanhosa de difícil acesso.

Os seus 13 000 habitantes
são maioritariamente jovens e
vivem de uma agricultura de sub-
sistência. A intervenção no domí-
nio da saúde é escassa, origi-
nando doenças várias, elevadas
taxas de mortalidade materna e
infantil e uma baixa esperança
média de vida.

EduSaúde  é um projecto de
desenvolvimento e aquisição de
competências de saúde promovi-
do em Laclubar pelos Irmãos S.
João de Deus e pela Fundação
Evangelização e Culturas e co-
financiado pelo IPAD-Instituto Por-
tuguês de Apoio ao Desenvolvi-
mento.

O principal objectivo deste pro-
jecto é melhorar a resposta da
comunidade de Laclubar no âm-
bito dos cuidados primários de
saúde e higiene, nomeadamente
materno-infantil.

Foi assim que, tendo conhe-
cimento deste projecto, o Grupo
de Jovens de Vila-Chã decidiu
unir-se por esta nobre causa:
ajudar e contribuir para que, al-
gures no mundo, a muitos quiló-
metros de distância, alguém pu-
desse, neste Natal, ter um pou-
co mais daquilo que tanto nos
sobra.

Obras da Igreja

Começaram já, e devem ficar
prontas antes do Natal, as obras
no telhado da Igreja Paroquial.

O orçamento inicial, incluindo
os beirais, que tiveram que ser
substituídos, é de     • 24.960,00
(vinte e quatro mil e novecentos
e sessenta euros). Entretanto ire-
mos tentar arranjar também os
telhados das Sacristias e, para
já, lavar a pedra. Para mais tar-
de, tendo em conta o estado do
tempo, ficará a pintura exterior
da Igreja.

A todos se apela para serem
generosos nas suas ofertas, para
que possamos pagar esta obra
mais que necessária.

Catequese celebrou
Festa do Acolhimento

Realizou-se no dia 24 de
Novembro a primeira festa da
catequese deste ano Pastoral.

Tratou-se da Festa do Aco-
lhimento,  para o 1.º Ano, uma
festa que apareceu pela primeira
vez neste ano com o surgir dos
novos Catecismos.

Tendo como base os compro-
missos Baptismais assumidos
pelos pais das crianças no dia
do Baptismo, pretende-as levar a
uma inserção na comunidade e
na sua vida.

Como «novidade» esta festa
levou ainda a um compromisso
maior por parte dos mais velhos
da Catequese, que se tornaram
os «garantes da fé» (Padrinhos
da Catequese) dos mais peque-
ninos.

Foi uma celebração simples,
mas cheio de sentido, que co-
meçou a mexer com a vida da
comunidade.

P.e Domingos Viana
deixou a Paróquia

Desde o dia 1 de Dezembro
que a responsabilidade da Paró-
quia ficou entregue apenas ao
seu Pároco, P. Delfim Fernandes,
pelo que todos os assuntos pa-
roquiais passaram a ser tratados
exclusivamente com ele.

O P. Domingos Viana, devido
ao estado de saúde, ficou ape-
nas com responsabilidades a
nível do Arciprestado de Espo-
sende, de quem depende direc-
tamente.

ACR
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Apúlia
Óbitos

02/11 – Manuel Serra de Almei-
da Dias,  de 55 anos, viúvo

13/11 – Felisberto Alves Reina,  de
91 nos, viúvo

Baptismos
02/12 – Simão da Costa Torres,

filho de António dos Santos
Torres e de Célia Maria Vieira
da Costa.

08/12 – Bruna Penteado Cunha,
filha de Miguel Pires da Cu-
nha e de Otília Margarida Fa-
ria Penteado.

Óbitos
14/11 – José Ferreira de Figuei-

redo,  de 56 anos de idade, ca-
sado com Maria Pires, resi-
dente em Saint-Priest-En-Jarez
(Loire), França.

17/11 – José Alves Cardante da
Costa,  de 68 anos de idade,
casado com Maria Augusta Sil-
va e Sá, residente na Rua Alto
da Rendeira, nº1.

Baptismos
15/09 – Afonso Pinto Correia

Coelho, filho de João Carlos
da Silva Coelho e de Fernan-
da Maria de Sousa Pinto
Correia Coelho;

15/09 – Sofia Maia Mendes
Silva Rodrigues,  filha de Rui
André Simões Nunes Rodri-
gues e de Cláudia Sofia Ra-
mos de Maia Mendes e Silva;

30/09 – Inês Viana e Silva, fi-
lha de Rui Manuel Pereira
Batista da Silva e de Sandra
Maria Pereira Viana;

13/10 – Rui Pedro Machado Ro-
drigues, filho de Rui Miguel
Gomes Rodrigues e de Luísa
Catarina Vareiro Machado Ro-
drigues;

21/10 – Ana Rita Fonseca Lopes,
f i lha de João Carlos Vilas
Boas Lopes e de Paula Manu-
ela Costa Fonseca Lopes;

21/10 – Lurdes Lara Mó Miqueli-
no, filha de Francisco Américo
Marques Reis Miquelino e de
Maria de Lurdes Jorge Gonçal-
ves Mó Miquelino;

28/10 – José Artur Sá Morais
Miquelino, filho de Artur Filipe
Guimarães Miquelino e de
Carla Alexandra de Sá Pereira
Morais Miquelino.

Baptismos
07/10 – Francisco Casais da Sil-

va, filho de Joana da Silva Ca-
sais, residente na Rua dos
Lírios;

27/10 – Cristiano Xavier Brandão
Maia, filho de Marco José Alves
Maia e Patrícia Alexandra Bran-
dão do Monte Maia, residentes
em Pinhal da Junqueira.

Óbitos
06/10 – Rosa Graça da Silva,  de

77 anos de idade, residente
em França;

06/11 – Mário Reis Pires Belo, de
51 anos de idade, residente na
Largo Avelino Pires Carneiro;

24/11 – Manuel Fernandes Bran-
co,  de 82 anos de idade, resi-
dente em Rua Chico Glória;

29/11 – Joaquim José de Miran-
da, de 87 anos de idade, resi-
dente em Rua dos Veigas.

— Movimento Religioso —

Fonte Boa

Marinhas

Rio Tinto

Esposende

Fão

Belinho

Paróquia: uma realidade
Uma estrutura a pedir renovação?

Vou partir da paróquia para
que a recomendação do Papa
seja melhor compreendida.

A paróquia, que é ainda uma
instituição importante na Igreja,
tornou-se uma realidade muito
diferenciada e complexa. No meio
urbano, ela mostra que falar de
limites de território é estar fora do
tempo. Nos meios de transição e
de mobilidade, por razões de tra-
balho e outras, ela perde identi-
dade. Nos meios rurais desertifi-
cados, é uma memória sem so-
nhos nem projectos.

Há dezenas de anos, as dio-
ceses com muitos padres cria-
vam paróquias para os ocupar.
Não se pensava em ajudar ou-
tras que os não tinham. Ir para
as missões implicava sair da
diocese e o padre dizia ao bispo
que se ordenara para a sua dio-
cese e não para outras.

Nos meios urbanos, a cres-
cer demograficamente, a solução
mais normal foi criar novas paró-
quias, sem uma reflexão que as
tornasse operativas já no tempo
que corria. Nasciam com o des-
tino traçado de serem o que
outras sempre foram, com algu-
ma cosmética de imaginação e
cheiro de juventude. Mas, por
vezes, já nasceram velhas.

Se a solução de “um novo
estilo de organização” começar
pela paróquia, o diagnóstico da
realidade é tão simples, como
inconsequente. Neste país de
dois palmos, há zonas populaci-
onais onde faltam paróquias,
zonas onde elas abundam, ape-
sar de mortas, zonas intermédi-
as, em que nem se sabe bem
quem são os paroquianos. O
resto pouco conta.

As últimas sondagens à prá-
tica dominical mostram que,

mesmo em zonas não urbanas,
a igreja da paróquia já não é pólo
de atracção para alguns paroqui-
anos ainda residentes.

Exigências canónicas e pla-
nos pastorais da Diocese pas-
sam até agora pelas paróquias.
Porém, em muitos casos, não
passam de facto. A ferrugem do
tempo sedimentou formas de in-
dividualismo pastoral, hoje sem
qualquer futuro. A mobilidade,
ainda que apenas verificada e
lamentada, gera cristãos que, se
ainda cumprem o preceito domi-
nical, não têm qualquer vínculo
comunitário. Não se sentem bem
na sua paróquia da residência,
porque não vão lá. Não são da
paróquia ou da igreja onde vão,
dos religiosos ou outra, porque
não residem lá e não querem
nada que os prenda. Apenas la-
ços de amizade pessoal ou
mesmo nenhuns. Numa Igreja,
Povo de Deus e Comunhão res-
ponsável, isto não chega.

Muitas paróquias já são pou-
co mais que instâncias canóni-
cas obrigatórias para actos de
jurisdição paroquial: baptizados,
comunhões solenes, confirma-
ções, processos de casamento,
funerais… Mesmo assim, o sis-
tema de licenças pagas para
transferências e de excepções
aceites para lugares especiais,
como colégios e santuários, de-
bilita ou mata a vida comunitária
ainda possível, e deixa as pes-
soas, no presente e para o futu-
ro, sem raízes e referências visí-
veis e sensíveis. O anonimato
nunca responsabiliza.

Deste modo, torna-se difícil a
formação cristã de adultos, con-
tinuada e diferenciada. Quando
as paróquias, e são muitas, pou-
co ou nada oferecem de válido

neste campo, os que não se
resignam a ser apenas cristãos
rotineiros e ignorantes procuram
noutros espaços eclesiais o ali-
mento da sua fé e do seu com-
promisso apostólico. Será este
o caminho? Em tempo de refle-
xão e de procura não se pode
excluir nenhuma hipótese válida.

A paróquia estará então con-
denada a desaparecer? As insti-
tuições seguem as leis da vida.
Renovar não é matar, sem mais,
mas também não é cedência, de
modo habitual e acrítico, a situ-
ações que empatam e impedem
uma renovação necessária e ur-
gente.

Onde se justifica a paróquia,
e justifica-se ainda em muitos
casos, ela e o seu responsável
devem ter consciência de que,
por mais apetrechados que este-
jam, necessitam de integração
complementar em novas formas
e espaços pastorais, que melhor
sirvam a vida e potenciem a ac-
ção da Igreja. Estruturas inter-
médias alargadas tornaram-se
necessárias, porque a vida e as
relações das pessoas passam-
se em espaços novos e abertos.
Equipas eclesiais arciprestais e
vicariais, unidades pastorais co-
munitárias, novos modos de ser-
vir e assistir os fiéis, podem e
devem ser caminho renovador.

Se for só o clero a procurar
este caminho, depressa ele se
tornará velho. Os leigos são mais
sensíveis às mudanças que in-
terpelam a Igreja. Sofrem-nas
mais. Há que ouvi-los, interrogar-
se em comum, e decidir solida-
riamente.

D. António Marcelino,
Bispo Emérito de Aveiro,

in «Correio do Vouga»,
06/12/2007

Jornadas Culturais na 6.ª edição
Curvos

Promovido pela Junta de fre-
guesia, terá lugar um Concerto
Musical no dia 28 de Dezembro.
Será na Igreja paroquial.

Os intervenientes desse con-
certo serão:

Teresa Nunes e Ana Calhei-
ros, sopranos; Ana Carolina Tor-
res Lima Capitão: clarinete; Joa-
na Magalhães Faria: órgão.

Do programa constam duas
partes:

I parte
Prelúdio em lábM de Bach dos

Prelúdios e Fugas (órgão-
solo)

 Qui Sedes – Vivaldi (do Glória)
Nun beut die Flur – Haydn (da

Criação)
Love Team – Enio Morricone
Maria, mater gratiae  – Anónimo
Scarborough Fair (English Folk-

song) arranjo de Jay Althouse
Cantate Domino – Jay Althouse

II Parte
Marcha dos reis – Tradicional
Joy to the world – Haendel
Ding Dong Merrily on High – Tra-

dicional

The Holly and the Ivy – Tradicio-
nal

Hark the herald angels sing –
Mendelssohn

The first Nowel  – Tradicional
Noite Feliz – Grüber
 Adeste Fideles – Anónimo (atri-

buído a D. João IV)

Festa de Natal
na comunidade escolar

Na Quinta do Souto, no dia
13, houve a festa essencialmen-
te destinada às crianças das
escolas, ao Infantário, ao Centro
Social e Comunidade de Inser-
ção. Os idosos foram também
convidados formalmente a toma-
rem parte. Tal iniciativa foi da
responsabilidade de Junta de fre-
guesia.

A paróquia associa-se a to-
das as iniciativas de entidades
particulares ou oficiais, pois tem
outras responsabilidades de or-
dem financeira em que está en-
volvida, sobretudo as obras de

reparação da Igreja paroquial que
já caminham para o fim. Mesmo
assim, rejubila com festejos de
Natal e dá o seu assentimento,
mesmo activo, a todas as inicia-
tivas, sobretudo dirigidas a crian-
ças e idosos.

Feirinhas
do Centro Social

Realizaram-se nos dias 8 e 9
de Dezembro, duas feirinhas nas
instalações do centro Social, em
que a grande fatia de produtos
comercializados foram confecci-
onados pelos utentes do centro.

No fim, apuraram-se quase
1500 euros, quantia que servirá
para, no final do ano, se realiza-
rem passeios e viagens de estu-
do. Outras iniciativas hão-se sur-
gir futuramente.

Com iniciativas semelhantes,
foi possível a muitos utentes (cer-
ca de 55) o ano passado terem
ido 3 dias até ao Algarve.

Baptismos
11/11 – Iva Gabriela Faria Pe-

reira, filha de Mário José Al-
ves Pereira e Maria Cristina
da Costa Faria, da Rua Mimi
Rego.

25/11 – Rodrigo Sá Lopes da
Silva,  filho de Paulo Jorge
Carreira da Silva e Rosete
Maria Catarino Sá Lopes Sil-
va, da Travessa do Outeiro.

Óbitos
07/11 – Manuel Gomes Catari-

no, de 91 anos de idade, re-
sidente na Rua do Freixieiro.

Baptismos
28/10 – António Pedro Eiras do

Vale Gonçalves  e Manuel
José Eiras do Vale Gonçal-
ves, filhos de José Manuel
Couto Gonçalves e de Isabel
Maria Pinho Eiras do Vale

02/12 – Ana Luísa Sousa Bran-
co,  filha de Rui Manuel Costa
Branco e de Maria Inês Lage
Sousa Branco

Óbitos
31/10 – António Ribeiro da Cu-

nha,  de 67 anos, casado com
Maria Fernanda Fiúsa de
Sousa Cunha.

Baptismos
18/11 – Luís, filha de Manuel Jor-

ge C. Lima e de Raquel Arei-
as Filipe;

18/11 – Nuna,  filha de Francisco
Alexandre L. da Silva e de Al-
bertina Peixoto Carneiro;

18/11 – Samuel, filho de Vítor Ma-
nuel da S. Catarino e de Dul-
cínia Sílvia P. Cardoso;

18/11 – Carolina,  filha de João Fi-
lipe F. Ramos e de Mónica Fi-
lipa A. G. Ferreira.

Óbitos
24/11 – Glória Gonçalves Enes,  de

93 anos de idade, viúva de
Joaquim Nóvoa, do lugar do
Monte;

27/11 – Fernanda de Lemos Car-
neiro, de 65 anos de idade,
casada com António Carneiro
Alves, de Rio de Moinhos;

Baptismos
14/01 – Tomás Barreira Faria
10/06 – Cláudia Martins Santos
12/08 – Guilherme Barros Rêgo
23/09 – Ricardo Monte Pereira
23/09 – Sofia Monte Pereira
23/09 – Simão Cruz Monte
29/09 – Rita Barreiro de Matos

Casamentos
14/07 – Carlos Manuel Lopes

Martins com Carla Sofia da
Costa Santos

Óbitos
07/01 – Miguel de Jesus Faria
15/02 – Luís Gonçalves Duarte
21/03 – Manuel Fernandes Eiras
17/04 – Manuel Barroso Faria
04/05 – Maria Peixoto da Costa
07/05 – Maria Manuela do Vale

Azevedo
07/10 – Virgínia Ferreira Barros
28/10 – Deolinda Alves Batista
05/11 – António Gomes Fernan-

des
27/11 – Carlos Ramos da Costa

Gemeses
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ADE com cinco equipas
no Campeonato Concelhio

UD Vila Chã continua na frente

Breves

Esposende ganha 2.º lugar
em Educação Ambiental

do Programa Bandeira Azul

Águias de Serp a Pinto recebe subsí dio –  A Câmara Mu-
nicipal de Esposende aprovou a atribuição de um subsídio no valor
de 900 euros à Associação Águias de Serpa Pinto, de Fão.

A verba destina-se a suportar os custos com o pagamento dos
formadores de um curso de formação de adultos na área da pintura
que a associação vai ministrar, ao longo de três meses.

A Autarquia justifica a atribuição deste subsídio com base na
importância de que se reveste este tipo de formação para a promo-
ção cultural e social da população, para além de considerar o tra-
balho que a colectividades tem vindo a efectuar junto da população
local, reflectindo preocupações com a educação e com o desenvol-
vimento local, evidenciando uma aposta na preservação e na promo-
ção das artes, dos ofícios e das tradições.

BTT – Os Bttistas do Concelho arrecadaram 2 títulos regionais,
através dos corredores da JUM/Sanipóvoa, João Emílio Araújo (Ve-
teranos B) e Mário Barroso(Infantis).

O fangueiro João Emílio Araújo, antiga glória de canoagem, ven-
ceu a sua categoria com 330 pontos, nas 10 provas, das quais foi
1.º em 6 delas. Por sua vez o jovem Mário Barroso, também venceu
6 provas e totalizou 337 pontos.

Destaque ainda para quatro 2.ºs lugares obtidos por Mário Cruz,
em Veteranos B, Nuno Cepa, Veteranos A, José Ferreira, Seniores
(todos da JUM) e Paulo Cepa (AD Esposende), em Juvenis. O JUM/
Sanipóvoa foi o 3.º classificado por equipas.

«Caminhada do Pai Natal» –  No âmbito do programa "Fins-
de-semana Desportivos", a Autarquia e a Empresa Municipal Espo-
sende 2000 vão realizar, no próximo dia 23, a "Caminhada do Pai
Natal".

Sob a orientação de professores de educação física, a caminha-
da processar-se-á ao longo das margens do Rio Neiva, numa exten-
são de cerca de 10 quilómetros, e terá a duração de aproximada-
mente duas horas, possuindo um grau de dificuldade médio/baixo.

A concentração dos participantes, que deverão apresentar-se
equipados com fato de treino e sapatilhas, está marcada para as
9h00 nas Piscinas Foz do Cávado, em Esposende, e para meia hora
mais tarde nas Piscinas Municipais de Forjães.

As inscrições têm o custo de 1 euro por pessoa e podem ser
efectuadas na Câmara Municipal, Piscinas Foz do Cávado ou Muni-
cipais de Forjães.

O Estádio Padre Sá Pereira, em Esposende,
acolheu no dia 9, o arranque da edição 2007/2008
dos Campeonatos Concelhios de Futebol Infantil,
uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de
Esposende e Empresa Municipal Esposende 2000,
que se prolongará até Junho de 2008.

Destinado a crianças com idades compreendi-
das entre os 7 e os 12 anos de idade, este tor-
neio contará com a participação de cerca de meio
milhar de atletas, distribuídos por 30 equipas,
pertencentes a 13 clubes/associações desporti-
vas do concelho.

Com a promoção desta competição, a Autar-
quia e a Esposende 2000 pretendem contribuir
para o aumento do número de praticantes nos
escalões mais baixos de formação, incentivar as
associações a apostarem mais nos escalões de
formação, criar um quadro competitivo de fácil
acesso para os clubes e contribuir para um maior
acompanhamento parental.

Os jogos decorrerão em sistema de "jornada
concentrada", ou seja, realizar-se-ão quinzenal-
mente, aos domingos, numa associação despor-
tiva.

A Câmara Municipal apoia ainda o evento com
a oferta de equipamentos e bolas, estando simul-
taneamente a equipar os campos onde se reali-
zam as "jornadas concentradas" com novas bali-

zas de Futebol 7.
 No dia 15 de Dezembro tem lugar no Estádio

Padre Sá Pereira em Esposende, o 2.º Encontro
de Escolas de Futebol. Nesta actividade estarão
presentes as Escolas de Futebol e alguns clubes
do concelho que se dedicam à formação.

No dia 22 os 75 elementos que fazem parte da
Escola de Futebol vão a Santa Maria da Feira
visitar o Visionarium, espaço de formação e com
actividades atractivas para as crianças.

Depois do natal, mais precisamente no dia 28
de Dezembro, os jovens atletas vão fazer uma
visita ao Estádio do Dragão do FC do Porto. Trata-
se de uma actividade cujo objectivo é possibilitar
o conhecimento de espaços desportivos de elei-
ção e o contacto com os seus ídolos.

Apresentamos o Mapa dos jogos:

   Jornada    Data                    Local

1.ª Jornada 09/12/2007 Estádio Padre Sá Pereira – Esposende
2.ª Jornada 23/12/2007 Campo de jogos António Correia de Oliveira – Antas
3.ª Jornada 06/01/2008 Estádio Horácio Queirós – Forjães
4.ª Jornada 20/01/2008 Campo de Futebol do Estrelas de Faro
5.ª Jornada 03/02/2008 Campo de Futebol de Gemeses
6.ª Jornada 17/02/2008 Campo da Fonte – Gandra
7.ª Jornada 02/03/2008 Parque Desportivo do C.F. Fão
8.ª Jornada 16/03/2008 Estádio Padre Sá Pereira – Esposende
9.ª Jornada 30/03/2008 Campo de futebol de Gemeses
10.ª Jornada 13/04/2008 Estádio Horácio Queirós – Forjães
11.ª Jornada 27/04/2008 Campo de futebol do Estrelas de Faro
12.ª Jornada 11/05/2008 Campo de jogos António Correia de Oliveira – Antas
13.ª Jornada 25/05/2008 Parque Desportivo do C.F. Fão
14.ª Jornada 01/06/2008 Estádio do União Desportiva de Vila Chã
Final-Escolinhas 08/06/2008 Estádio Padre Sá Pereira – Esposende

O UD Vila Chã ao vencer 2-0
no terreno do Juv. Mouquim, so-
mou a 9.ª vitória em 9 jogos e é
cada vez mais 1.º.

No Fonte Boa-Antas (2-2), hou-
ve muita emoção, casos e golos,
e em Belinho os locais perderam
com o Operário por 0-1.

Na 3.ª Divisão Nacional, o FC
Marinhas ao bater o "lanterna
vermelha" Morais por 2-0 (bis de
Carioca), recuperou lugares (5.º),
na 12.ª jornada.

Na Divisão de Honra, o CF
Fão, foi o mais beneficiado de-
pois de vencer no Ponte por 2-1
e subir ao 3.º lugar na 11.ª jorna-
da. O AD Esposende empatou
1-1 no Alegrienses e o Forjães
SC, perdeu já nos descontos em
casa do líder Martim 1-2.

Finalmente na 1.ª Divisão, o
GD Apúlia, continua a não ser feliz

e voltou a perder, desta vez em
casa, ante o Ninense por 1-3.

Resultados Regionais
1.ª Divisão

ADE, 1 – GD Prado, 1
Marinhas, 2 – FC Vizela, 2

2.ª Divisão

V. Chã, 0 – Ceramistas, 1
GD Apúlia, 1 – UD Vila Chã, 1

Juniores – 1.ª Divisão

Ag. Alvelos, 2 – Marinhas, 4
GD Prado, 1 – ADE, 0

Iniciados
8.ª Jornada

Gil Vicente, 1 – GD Apúlia, 1
Andorinhas, 6 – Forjães SC, 0
Antas FC, 0 – Santa Maria, 6

Est. Faro, 1 – ADE, 6
Gandra FC, 0 – Marinhas, 8
S. Veríssimo, 2 – CF Fão, 0

9.ª jornada

Andorinhas, 3 – Antas FC, 1
GD Apúlia, 5 – Est. Faro, 0

ADE, 2 – Gandra FC, 0
S. Veríssimo, 0 – Marinhas, 3
Forjães, 0 – UD Vila Chã, 0
S. Maria, 3 – Gil Vicente, 1

Classificação – Iniciados:
1. FC Marinhas ...................  27
2. Santa Maria ..................... 19
3. AD Esposende ................. 17
4. GD Apúlia .......................  17
5. Andorinhas ....................... 16
6. Gil Vicente ......................  14
7. S. Veríssimo ...................  13
8. CF Fão .............................  7
9. Gandra FC ........................  5
10. Antas FC ........................  5
11. UD Vila Chã ....................  5
12. Forjães Sc ......................  3
13. Est. Faro ........................  3

A Câmara Municipal de Es-
posende obteve o 2.º lugar no
Concurso de Actividades de Edu-
cação Ambiental do Programa
Bandeira Azul 2007, que visou pre-
miar actividades inovadoras no
âmbito da Bandeira Azul e das
alterações climáticas.

À semelhança de anos ante-
riores, a Autarquia de Esposen-
de desenvolveu, nos meses de
Julho e Agosto, actividades de
educação ambiental nas praias
do concelho com Bandeira Azul,
nomeadamente em Cepães (Ma-
rinhas), Suave Mar (Esposende),
Ofir (Fão) e Apúlia.

Assim, no âmbito do IV Ano
Polar Internacional e inserido no
Programa Latitude60, cujo objec-
tivo é sensibilizar os estabeleci-
mentos de ensino nacionais para
a importância determinante que
as regiões polares têm para a
dinâmica e regulação climática
do Planeta, foram desenvolvidas,
durante o passado ano lectivo,
várias actividades "polares", en-
tre as quais a iniciativa "Os pin-
guins vão à praia".

Esta acção decorreu na praia
de Cepães, com a participação
dos cerca de 150 alunos, e foi
repetida nas outras praias com
Bandeira Azul, tendo a Autarquia

convidado instituições concelhi-
as a participar nas actividades.

Além da visita a uma exposi-
ção itinerante sobre o Programa,
as crianças participaram num
conjunto de jogos lúdico-pedagó-
gicos versando sobre os seres
vivos que habitam os pólos.

Paralelamente os alunos as-
sistiram à leitura dramatizada de
uma história que conta o percur-
so de uma pequena gota de água,
Clarinha, e foram convidados a
colorir desenhos com animais dos
pólos e a elaborar uma moldura,
em forma de um pinguim.

Outra actividade desenvolvida
foi a "Praia convida", que preten-
deu mostrar aos banhistas as
mais valias da praia enquanto
espaço de lazer, descanso e de
contacto com a natureza. Assim,
durante os meses de Julho e
Agosto, foram realizadas diversas
acções de sensibilização junto
dos utentes das praias com
Bandeira Azul, nomeadamente
distribuição de vários folhetos,
colocação de cartazes de sensi-
bilização, realização de inquéri-
tos junto dos banhistas, acções
de limpeza, recolha de beatas e
realização de pequenas palestras
com a colaboração de entidades
externas.
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 «Spe Salvi facti sumus»
– «fomos salvos na esperança»

Como o pão
de cada dia

Começou pela caridade, passa pela esperança e tudo
leva a crer que nos conduzirá proximamente à fé. Bento
XVI, na sua segunda Carta ao Povo Cristão. Que, como
«encíclica» se destina a circular pelas comunidades para
ser lida como uma epístola de Paulo ou de Pedro aos
cristãos dispersos por diversas igrejas.

Tal como Paulo fazia, conhecedor da realidade e da
missão da Igreja, Bento XVI fala a este tempo a partir do
olhar sobre os acontecimentos convertidos em sinais que
precisam ser lidos com a iluminação da fé. E parece-nos
de facto muitas vezes que o homem de hoje anda um
pouco perturbado com os sinais preponderantes ou que
mais se impõem nas narrativas de palavras e imagens
que constituem sempre referência aos caminhos por onde
andamos. E pode dizer-se que estes tempos não são,
para muitos, timbrados de esperança. Há uma série de
esforços e promessas em muitos terrenos que parecem
ter fracassado. A fome ainda habita o nosso mundo e o
nosso país nas suas múltiplas formas. Os acordos e trata-
dos, convenções e cimeiras parecem sugerir-nos um novo
tempo de paz parecido com o sonhado por Isaías. Mas os
tropeços são constantes e a paz perde-se outra vez no
horizonte, como ponto minúsculo e inalcançável. E por aí
adiante.

É neste contexto que a esperança ganha uma especial
dimensão e oportunidade. Tal como a fé, sua parente
íntima que não se define pelo somatório de razões lógi-
cas ou filosóficas, a esperança não brota como instinto
de saída de emergência para as crises, ou dum optimis-
mo barato que só vê meia face do globo, como se a noite
não existisse. É nesse complexo de luz e sombra que a
esperança brota. Com algo desconhecido: «esse desco-
nhecido – diz o Papa – é a verdadeira “esperança” que
nos impele e o facto de nos ser desconhecida é, ao mesmo
tempo, a causa de todas as ansiedades como também de
todos os impulsos positivos ou destruidores, para o mun-
do autêntico e o ser humano verdadeiro.»

Tudo isto tem a ver com Deus. A esperança é sobre-
natural. Mas o problema é que muitos crentes, mesmo
cristãos, em matéria de esperança, ainda que com muita
fé, não vêem mais longe que os pagãos porque se refu-
giam nos seus próprios becos. É a novidade dum horizon-
te desenhado pela redenção de Jesus que importa pro-
clamar ao mundo de hoje para que se não aprisione nos
próprios instrumentos de redenção.

Mesmo com alguns acentos técnicos e teológicos mais
áridos, esta carta de Bento XVI clarifica o momento que
vivemos e o grande depois que é a eternidade. Com a
esperança colocada de permeio. E algumas propostas
concretas de celebrar a vida e a morte e o além, na
esperança… onde somos salvos. Por isso é tão importan-
te pedir a Deus a esperança...

... Como pedir o pão de cada dia.
António Rego

O texto da encíclica foi publi-
cado, inicialmente, em oito lín-
guas: latim, italiano, francês, in-
glês, alemão, espanhol, portugu-
ês e polonês. Vamos conhecer
agora o teor desta encíclica...

O documento é inspirado num
trecho da Carta de São Paulo
aos Romanos (Rm 8, 24): "Pois
nossa salvação é objecto de es-
perança". O papa parte da pre-
missa de que a salvação, segun-
do a fé cristã, não é um simples
dado de fato. A redenção nos foi
oferecida porque a esperança nos
foi dada.

O elemento distintivo dos cris-
tãos é o facto que eles têm um
futuro: eles sabem que a sua vida
não termina no vazio. Nesse
sentido, o Evangelho não é so-
mente uma comunicação de coi-
sas que se podem saber, mas é
uma comunicação que produz
factos e transforma a vida. Quem
tem esperança, vive de modo
diferente. Receber esperança sig-
nifica chegar ao conhecimento de
Deus, do verdadeiro Deus.

O Papa cita como exemplo a
santa sudanesa, Josefina Bakhi-
ta, sequestrada aos nove anos
de idade e vendida como escra-
va. Libertar-se dessa vida, para
ela, significava ter conhecido a
"grande esperança" e, por isso,
dizia: "Eu sou definitivamente
amada e seja lá o que for que
me aconteça, eu sou aguardada
por este Amor."

O Santo Padre recorda que
Jesus não trouxe uma mensa-
gem social e revolucionária, mas
algo diferente: o encontro com o
Deus vivo… o encontro com uma
esperança que era mais forte que
os sofrimentos da escravidão e

que, por isso, transformava do
interior a vida e o mundo, apesar
das estruturas permanecerem as
mesmas.

Cristo torna-nos realmente li-
vres: "Não somos escravos do
universo" e das "leis da matéria
e da evolução". Somos livres,
porque "o céu não está vazio",
porque o Senhor do universo é
Deus, que em Jesus se revelou
como Amor.

Cristo é o "verdadeiro filóso-
fo" que "nos diz quem, na reali-
dade, é o homem e o que ele
deve fazer para ser realmente
homem". E oferece-nos "uma es-
perança, que é, ao mesmo tem-
po, expectativa e presença, pois
o facto desse futuro existir, trans-
forma o presente".

A actual crise da fé – prosse-
gue o Papa – é, sobretudo, uma
crise da esperança cristã, pois
hoje, muitas pessoas rejeitam a
fé, porque a vida eterna não lhes
parece desejável. A sociedade
actual não quer, de maneira al-
guma, a vida eterna, mas aquela
presente. Assim, "a esperança
torna-se fé no progresso", funda-
da sobre duas colunas: a razão
e a liberdade. A ciência pode tam-
bém destruir o homem e o mun-
do. Não é a ciência que redime
o homem, ele é redimido medi-
ante o amor.

Bento XVI indica, então, qua-
tro locais de aprendizagem e de
exercício da esperança.

O primeiro é a oração,  pois
se ninguém me escuta, Deus
escuta-me. Ao lado da oração,
há a acção . "A esperança, em
sentido cristão, é sempre tam-
bém esperança para os outros.
Trata-se de uma esperança acti-

va, na qual lutamos para que o
mundo se torne um pouco mais
luminoso e humano. Como cris-
tãos, nunca nos devemos somen-
te perguntar: como me posso sal-
var a mim mesmo? Mas sim: o
que posso fazer para que outros
sejam salvos?"

Também o sofrimento  é um
meio de aprendizagem da espe-
rança. "Certamente, é preciso
fazer tudo para diminuir o sofri-
mento, todavia, não é a fuga di-
ante da dor que cura o homem,
mas a capacidade de aceitá-la
e, nela, de amadurecer, de en-
contrar sentido mediante a união
com Cristo, que sofreu com infi-
nito amor."

Por fim, está o juízo de Deus :
"A fé no juízo final é, primeiramen-
te e sobretudo, esperança." O
Papa afirma-se convicto de que "a
questão da justiça constitui o ar-
gumento essencial, o mais forte
em favor da fé na vida eterna". É
impossível – diz – que a injustiça
da história seja a última palavra.
Deus é justiça e cria justiça.

Esta esperança não é algo,
mas Alguém: não é fundada em
coisas que passam e que nos
podem ser tiradas, mas em
Deus, que se doa para sempre:
por isso, é uma esperança que
liberta e permite a tantos cris-
tãos, abandonar tudo "por amor
a Cristo".

No último capítulo, o papa
dirige uma oração a "Maria, es-
trela da esperança": "Mãe de
Deus, nossa Mãe, ensinai-nos a
crer, esperar e amar convosco.
Indicai-nos o caminho para o seu
reino! Estrela do mar, brilhai so-
bre nós e guiai-nos no nosso
caminho».

Com a bonita idade de 89 anos,
faleceu no passado dia 11 de Dezem-
bro o Padre Torcato Moreira, natural
de Belinho.

Foi ordenado sacerdote em 1944,
ano em que foi nomeado pároco de
Paço e Oliveira, no concelho de Ar-
cos de Valdevez.

Em 14 de Agosto de 1945 foi no-
meado pároco de Courel e Pedra
Furada, no concelho de Barcelos, onde se
manteve até ser nomeado pároco de Curvos,
no concelho de Esposende, em 30 de Junho
de 1965. No dia 5 de Março de 1979 foi nome-
ado pároco de Fonte Boa, outra paróquia do
concelho de Esposende, aí permanecendo até
Julho de 2002.

Residia na sua terra natal em casa de fami-
liares, desde Agosto de 2002.

Dotado de qualidades normais mas de um
aturado espírito sacerdotal, não deu muito nas
vistas por onde andou.

O seu amor ao sacerdócio fechava-o muito
na sacristia, na igreja e no cartório paroquial
(que primava em ter sempre em dia),

Há cerca de 4 anos, o peso da idade e as
forças que lhe vinham faltando, remeteram-
no para casa de seus familiares, em Belinho,
onde garantiu o serviço quase paroquial du-

rante o vazio ocasionado pela doença
e morte do Padre Leal.

Como pároco que foi de Curvos, e à
semelhança do seu antecessor directo,
o Padre Porto Soares, também ultima-
mente falecido, quero prestar-lhe a
minha homenagem. Não tive o privilé-
gio de conviver muito com ele, até por-
que o apanhei na curva descendente
da vida.  Mas que a freguesia de Cur-
vos e outras que paroquiou ainda es-

tão a usufruir da fecundidade do seu aposto-
lado, lá isso é verdade.

Não querendo dar nas vistas, também não
quis criar embaraços a ninguém. A sua mo-
déstia, a sua humildade e a sua contínua pre-
ocupação de não dar nas vistas, tornaram-no
um homem talvez pequeno aos olhos do
mundo, por ventura grande diante de Deus.

O seu funeral, presidido pelo Arcebispo
Primaz, realizou-se na tarde do dia 13 de De-
zembro. Aquele prelado, depois de enaltecer
as qualidades do falecido, falou da união pres-
biteral e apelou a que as famílias de hoje
aceitem o casamento como um dom e um com-
promisso, numa Igreja e sociedade que vai
assistindo ao descréscimo dos seus sacerdo-
tes e, em contrapartida, não encontra grande
sensibilidade para o despertar de vocações
sacerdotais.

Faleceu o P. e Torcato Moreira
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