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- Ex/mo e Rev/mo Senhor Arcebispo
Primaz, D. Jorge Ortiga

- Ex/mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Esposende, Sr.
Fernando João Couto e Cepa

- Ex/mo Senhor Governador Civil de
Braga, Dr. Fernando Moniz

- Ex/mo Senhor Presidente da Junta
e demais autarcas desta freguesia

- Senhores Arquitectos António Sá
Machado e Sara

- Senhores elementos da Fábrica
da Igreja Paroquial (Fabriqueira)

- Caros Jovens desta freguesia
- Minhas Senhoras e meus Se-

nhores:
Na cerimónia de lançamento da 1.ª

pedra deste Centro Paroquial, rea-
lizada na dia 21 de Abril do ano 2002,
na presença das autoridades da fre-
guesia e do presidente da Câmara,
eu afirmava:

“ É chegada a hora de dar as mãos,
unir esforços, mostrar empenho,
construir paróquia”.

E mais adiante continuava: “à sua
espera está a comunidade em geral
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e, em especial, a paróquia”. E concreti-
zava em números: 350 crianças e
adolescentes da catequese, jovens
constituídos em grupos que terão lugar
para as suas actividades de formação
e lazer, grupos de formação cristã…os
nossos escuteiros que, depois de ve-
rem libertada a sua sede, sobretudo
da catequese, poderão vir a retomar
as suas actividades como desejamos”

No boletim da mesma semana eu
dizia:

"No dia 21, no final da missa das
11h00, vai ser benzida a 1.ª pedra do
novo Centro Paroquial. Cerimónia que
ficará a atestar para a posteridade, o
empenho da freguesia (civil e religiosa)
na construção do seu Centro paroquial.
Vamos convidar as autoridades, locais
e concelhias (junta e assembleia de
freguesia e presidente da Câmara).

Muitas canseiras vamos ter. Espero
que com a dedicação de todos, com a
generosidade de muitos e com as ben-
feitorias de alguns possamos levar a
bom porto uma obra que é de todos e
da qual pre- ...(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//..cisamos como de pão para a

boca.
E acrescentava: “ como não

estamos em campanha eleitoral, pois
não se vislumbra qualquer eleição a
curto prazo, espero que este gesto e
convite às autoridades, seja apenas
visto como um meio de as sen-
sibilizar para uma obra que, sendo
da Paróquia, tem reflexos sociais na
sociedade civil e eclesiástica. Daí
precisarmos também da sua ajuda
material”

Senhoras e senhores:
Isto foi dito e escrito há 5 anos e 8

meses.
Passado esse tempo, estamos de

novo aqui. Os mesmos e mais al-
guns. Não para ouvirmos palavras e
prometermos obra, mas sim para ver
obra feita e agradecermos gestos.

Uma obra que, no cômputo geral,
ultrapassa um milhão de euros.
Concretizo:

1.Até este momento pagámos
845.000 euros. Cerca de 40.000
temos ainda para pagar.

2. Nos espaços envolventes deste
lugar, abrangendo a Igreja, Casa
Paroquial, Praça entre este Centro e
o cemitério, e a rua do Centro pa-
roquial (que se tornou pedonal), a
Câmara, a nosso pedido e por nossa
causa, gastou directamente mais de
200.000 euros. Foi assim requa-
lificada toda esta zona que, sendo
um dos lugares mais frequentados
(até porque dele fazem parte a Igreja
e o cemitério) mereceram um cuidado
especial.

3. Recordo-me que, há 18 anos
quando para cá vim, eram meus vizi-
nhos apenas os mortos do cemitério.

Hoje, face a “lanças metidas em
África”, estou a citar o falecido
Marcelino Pereira, este lugar é já ha-
bitado por um conjunto de cerca de 30
famílias, e muitas mais que bem perto
estão a construir.

A todos aqueles que tornaram
possível esta obra, quero vivamente
agradecer.

Sem esquecer o povo anónimo que,
muitas vezes remando contra marés e
ondas revoltas, críticas mordazes, ru-
mores falsos da titularidade do em-
preendimento, quero, no entanto enal-
tecer o contributo de alguns parti-
culares e o de instituições públicas:

1. Ao casal Figueiredo (Alberto e
Emília) que nos ofereceram um
automóvel novo para a realização dum
sorteio que rendeu 30.000 contos (em
2002, a moeda ainda era o escudo) e
custeou o mobiliário das 10 salas de
catequese e contribuiu também para o
auditório.

2. Ao Sr. Martins da Quinta da Seara,
que nos ajudou com donativos de certo
valor e emprestou dinheiro sem juros.

3. À Câmara Municipal que, para além
da requalificação dos espaços envol-
ventes, de que falei atrás, nos compar-
ticipou a obra em 120.000 euros, distri-
buídos em 3 tranches de 40.000 euros
cada, a que correspondeu a assinatura
de 3 protocolos, o últimos dos quais
vai ser hoje assinado.

4. Ao governo que, fruto duma
candidatura que fizemos, à 5.ª tentativa
foi aceite, muito pelo empenho do Sr.
Governador Civil de Braga, Dr. Fernando
Moniz, aqui presente e a quem agrade-
cemos os 70.000 euros concedidos.

5. Finalmente ao povo desta freguesia
e duma maneira aos grupos que se
movimentaram, .//.(continua na pág. 3)
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 Intenções de Missas
2.ª F- 31: às 16h45:  missa por:
- Aniv. António C. Martins  m.c. viúva
- Aniv. Ana Fernandes Vasco  m.c. fi-

lho Salvador
- Aniv. Artur Silva  m.c. filho Carlos
3.ª F - 01: dia de Ano Novo
- Às 8h30:  Missa ao santíssimo  m.c.

Alice Azevedo
- Às 11h30:  Missa por:
- Por Paulino Martins de Lima  m.c.

pessoas amigas
- Tios e avós de M.ª Conceição Miranda
4.ª F - 02: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30 missa por:
Aniv. Adelino Fern. Dias  m.c. Carmo
6.ª F - 04: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Armindo Al. Ferreira  m.c. viúva
- Ao S.C.Jesus  m.c. Associação
Sábado – 05:  às 17h30 por:
- Pais (João e Adelaide) de Maria

Lurdes Santos
Domingo – 06:  Às 8h00:  Pelas Al-

mas  m.c. Associação das Almas
Às 11h00 : Pelo Povo

Servir altar 01/05/06 Janeiro
3.ª F - 01: Às 8h30:  Leitores: Acei-

tam-se voluntários adultos; Acólitos:
Casal; Às 11h30:  aceitam-se voluntári-
os para leitores e acólitos

Sábado - 05: Acólitos: 7.º ano da
catequese; Leitores:  aceitam-se volun.

Domingo - 06:   Às 8h00:  Teresa San-
tos, Sargento Santos e Rosa Martins;
Às 11h00:  Leitores : Sara Serra, Pedro
Saleiro e Sílvia Meira; Acólitos: volun-
tários. Desculpem a repetição

Ensaio para os Reis/Janeiras
O Grupo Coral dos adultos, a que se
podem juntar outras pessoas que
queiram e até jovens, vão cantar as
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 01: às 10h00, na Igreja:  mis-

sa por:
Aniv. Manuel Miranda  m.c. pais
- Pelas almas  m.c. Associação
 5.ª F - 03:  às 18h05, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- A S. Cláudio  m.c. Auxília Cardoso
- Paulo J. Gonçalves m.c. Amélia
Sábado – 05:  às  18h15, missa por:
- Por João Silva Gonçalves  m.c.

sobrinha Amélia
- Sogra e tia (Amélia e Rosa) de

Manuela Viana
Domingo - 06: às 9h30:   Ao San-

tíssimo  m.c. Confraria, com adoração

Servir altar 01/05/06 Janeiro
 3.ª F - 01: Às 10h00:  Leitores :

Aceitam-se voluntários Acólitos: João
Filipe e Ricardo Faria

Sábado - 05: às 18h15: Leitores:
Patrícia Valverde, Vitor Franquelim e
Carla Daniela; acólitos:  6.º ano

Domingo - 06:  9h30:  Acólitos : Gló-
ria Lima e Juliana; Leitores: Céu Afon-
so, António Sá e Ivone Ribeiro

Continuação de Palmeira
...esta obra, considero-me tudo isso.

E se não fosse eu, ela teria ficado pelo
caminho. Quer naquilo que dei, quer
naquilo que consegui, quer naquilo
que deixei de descansar, quer naquilo
que exigi, quer nas moedas de troca
que lembrei a muita gente e até
instituições. Porém, de tudo me
considero fiel executante. E, como
dizia S. Paulo, apenas cumpri o meu
dever. E quando assim é….não
passamos de servos inúteis

7.  A todos muito obrigado pela vossa

próximas Janeiras pela freguesia, com
o intuito de agradecer à freguesia a
ajuda que tem prestado à construção
do Centro Paroquial, já inaugurado, e
angariar algumas verbas mais que
possam saldar alguma coisa que
ainda ficou por pagar.
Os ensaios serão nos dias 2 e 3 de
Janeiro, às 20h30, no auditório

Resultado de campanhas
1. O Sorteio da pequena rifa de 1.500
bilhetes foi todo vendido, pelo que
rendeu 1.500,00 •
2. Os 2 dias de feirinhas, do mês de
Dezembro, renderam 1.356,35 •
3. As cartas enviadas a famílias,
contribuindo para o auditório, ren-
deram até ao presente 14.111,90 •
4. A campanha vai continuar com
cartas aos moradores dos lugares
onde ainda não foram.

Cont. das páginas exteriores
...quer nas feirinhas periódicas, quer
na venda de bilhetes (recordo o grupo
de cantores que percorreu parte da
diocese de Braga a vender bilhetes),
quer na campanha dos cartões com
que se comprometiam a pagar uma
prestação mensal durante 2 anos,
quer nos cortejos até etnográficos que
se realizaram. Muita coisa se fez.
Muito há a agradecer.

6. Permitam-me uma reflexão final.
Nunca fui orgulhoso nem vaidoso.
Nunca quis singularizar aquilo que
faço. Nunca quis que me conside-
rassem herói. Mas…por aquilo que fiz,
para com..//.. (continua na pág. 3)

presença, duma maneira muito par-
ticular ao Sr. Arcebispo, ao Sr. Presi-
dente da Câmara e ao Sr. Governador
Civil. Mais uma vez, obrigado

Posse das Fabriqueiras
No dia 4 de Janeiro, às 21h00, em

Esposende, o Sr. Bispo Auxiliar dará
posse a todas as Fabriqueiras do
arciprestado, iniciando assim novo
mandato de 5 anos.

Em Palmeira é toda alterada. Em Cur-
vos é toda reconduzida. Nas restantes
paróquias do arciprestado, umas são
reconduzidas, outras recauchutadas,
outras também totalmente modifica-
das. Ninguém pode ocupar tal cargo
por mais de 10 anos (2 mandatos de
5), de acordo com os estatutos.

Atenção às alterações do
código de Estrada

A partir do dia 30 do mês de
Dezembro, entrarm em vigor algumas
alterações ao código da estrada. Razão
pela qual os condutores devem estar
atentos. Começamos hoje a publicar
as principais, prometendo continuar
nos próximos boletins.
1. Excessos de velocidade:
A. Nas localidades:
Coimas de 60 a 2.500 euros, con-

forme exceda até 20, 40,  60 ou mais
Km/h

B. Fora das localidades:
Coimas de 60 a 2.500 euros, confor-

me exceda até 30, 60, 80 ou mais Km
C. Nas rotundas, os condutores de

veículos a motor devem ceder  a
passagem aos velocípedes, veículos
de tracção animal e de animais.

Proibido estacionar a menos de 5
metros, para um ou outro lado, das
rotundas e no interior das mesmas.

D. Ultrapassar..(continua próximo)


