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Já deixei a adolescência; tor-
nei-me jovem adulto Com este
número, cheguei às 900 sema-
nas.

Para um ser humano, ao fim de
36 semanas vem-se cá para fora.
Eu já ando cá há muito tempo.
Pelas leis biológicas daria para 25
pessoas. Eu reconheço que aju-
dei a nascer para a vida formativa
e informativa muitos grupos de 25
pessoas. Pelo menos 160 grupos
de 25 pessoas por semana, o que
dá 4000 pessoas (3.000 duma e
1000 doutra comunidade).

E continuarei a manter essa
disposição. Embora criticado, por
vezes, não desistirei de apre-
sentar doutrina, verdades, incó-
modos para os bem instalados da
sociedade que, não conseguindo
já ver o seu umbigo, por vezes se
opõem a que outros olhem para
as desigualdades que por aí
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existem.
Farei da doutrina social da Igreja

os normativos da minha acção.
Incomodo? Mas qual é a instituição,
humana ou divina, que não
incomoda, nesta sociedade "cão"
em que vivemos, em que cada um,
numa perspectiva de avestruz,
esconde a cabeça na areia ou es-
quece a solidariedade humana e os
princípios éticos pelos quais
qualquer criatura se deve nortear?

Dizem que tudo é normal. Até o
matar, unir-se com a mulher dou-
trem ou explorar os inocentes. Mas
eu não pactuo com isso. Portan-
to...continuarei a denunciar e a
apostar na verdade, na frontali-
dade, na verticalidade. Sendo certo
que não ando de rasto pelo chão
(nem a eles me quero assemelhar),
sinto que tenho uma missão a
cumprir. E vou continuar.

Pede-se livre escolha
entre a escola e os ATLs
Petição pode chegar às 100

mil assinaturas
Pode estar em causa o aten-

dimento a 100 mil crianças que fre-
quentam os ATLs, diz o presidente
das instituições de solidariedade

Uma petição lançada pela Confede-
ração Nacional das Instituições de
Solidariedade (CNIS), a pedir que seja
reconhecida a possibilidade de os
pais escolherem entre os centros de
ATLs (Actividades de Tempos Livres)
e o prolongamento do horário escolar,
pode chegar às 100 mil assinaturas.

O documento deverá ser entregue
em breve ao presidente da Assem-
bleia da Republica. Até ao último dia
do mês (depois de ter sido posta a
circular em centenas de IPSS,
instituições particulares de soli-
dariedade social), a CNIS espera pe-
las assinaturas. A partir de 1 de Feve-
reiro, serão reunidas para enviar ao
Parlamento.

Qualquer petição com mais de qua-
tro mil subscritores terá que ser dis-
cutida em plenário da Assembleia da
República. O padre Lino Maia, presi-
dente da CNIS, espera que isso acon-
teça rapidamente. “Corremos o risco
de metade dos 1200 ATLs existentes
terem que fechar, com a consequente
ameaça de desemprego para muitos
dos 12 mil funcionários”, diz ao PU-
BLICO. Lino Maia cita o exemplo do
distrito de Lisboa onde, em 200 ATLs,
40 já fecharam, podendo acontecer
o mesmo, em breve, a outros tantos.

A petição faz um balanço muito
negativo da medida do Governo que pre-
tendeu prolongar o horário escolar nas
escolas do primeiro ciclo. O modelo
posto em prática “não assegura a com-
patibilização da vida profissional dos
pais com a frequência da escola” nem
a “escola a tempo inteiro” que o Minis-
tério da Educação apregoa, uma vez
que não cobre todo o horário de trabalho
dos pais nem os períodos de férias es-
colares.

O documento acusa ainda de não se-
rem verdadeiros “os números apre-
sentados pelo ME (Ministério da
Educação) quanto à cobertura das
actividades de enriquecimento escolar”
(AEC). Chegam muitas queixas de pais
às IPSS, dizendo que as escolas dos
filhos não têm AEC, embora o ME diga
“o contrário’. “Em muitos casos, trata-
se de verdadeiros armazéns de crian-
ças, sem pessoal qualificado e sem
espaços dignos.”

O ME, diz o texto, “acertou com o
Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade Social [MTSSI que este ces-
sasse o apoio financeiro legalmente
previsto aos ATLs, forçando o seu
encerramento” e impondo a “frequência
das AEC. E o MTSS “pretende cessar
a cooperação prevista”, colocando em
causa o atendimento de cerca de 100
mil crianças.

A petição termina com seis pedidos
entre os quais o da consagração da
liberdade de escolha e do princípio que
uma IPSS “está mais bem preparada
para prestar um serviço público de
proximidade” do que as actividades de-
senvolvidas pelo Estado (cont. pág. 3)
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 Intenções de Missas
2.ª F- 11: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- António Passos Neto Faria  m.c. fi-

lha Alice
- Pais (Inácio e Celeste) de Maria

Amélia Cabreira)
4.ª F - 13: às 18h55:  reza do terço;

às 19h15 missa por:
- Aniv. Delfino Pereira Vilar  m.c. As-

sociação
- Aniv. Ana Gomes Fernandes  m.c.

filho António
- Aniv. Nicolau Francisco Serra  m.c.

filho Emílio
6.ª F - 15: às 18h00:  reza do terço,

seguida de Via-Sacra; às 18h45:  mis-
sa por:

- Pais e irmão (Alexandrino, Isaura e
José) de António Lima Dias

- Pai (Manuel) de Manuel Lima Silva
Sábado – 16:  às 17h00 por:
- Pais (Albino e Carolina) de Fernanda

Capitão
- Pais (Sebastião e Lucinda) de Amélia

Miranda Ferreira
Domingo – 17:  Às 8h00:  Pelo Povo;

Às 11h:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c. Con-

fraria. Atenção:  será precedida de
adoração das 10h00 às 11h00.

Servir altar 16/17 Fevereiro
Sábado - 16: Acólitos:  7.º ano da ca-

tequese; Leitores:  Sónia Nogueira, ra-
paz do 7.º ano, Márcia Barroso

Domingo-17: Às 8h00:  Isabel
Figueiredo, Carlos Faria e Ivone Rosa;
Às 11h00:  acólitos: 8.º ano da
catequese; Leitores : Rosa Martins,
João Cepa e Natália Brito
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 12:  às 18h05, na Igreja:

reza do terço; às 18h30 , missa por:
- 7.º dia por Amélia Silva
- Aniv. Maria dos Prazeres Engrácia

m.c. filha Maria José
5.ª F - 14:  às 18h00:  na Igreja: reza

do terço, seguida de Via-Sacra; às
18h45:  missa por:

- Almas purgatório  m.c. Associação
- Aniv. Nocolau Francisco Serra  m.c.

filha Amélia
Sábado – 16:  às  18h15, missa por:
- Aniv. Alfredo Engrácia Miranda  m.c.

irmão Paulino
- Pais (Manuel e Marta) de Ana Paula

Fangueirinho
Domingo - 17: às 9h30:
- Por Maria Emília Faria Venda  m.c.

Joaquim G. Silva
- João Alves Ribeiro  m.c. viúva

Servir altar 9/10 de Fevereiro
 Sábado - 16: às 18h15: Leitores:

Sara Garrido, Pedro Garrido e Filipa
Valverde; acólitos:  6.º ano

Domingo-17:  9h30:  Acólitos :Glória
Lima e Juliana Oliveira; Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro

Creio ser inovação
Matrículas do

1.º ano ensino básico (antiga
primária)  e Pré-Escolar

Do Agrupamento Vertical de Escolas
António Correia de Oliveira, pedem
para avisar:
1. Matrícula obrigatória:  todas as
crianças que completem os 6 anos
(ou 3 para a pré-primária) até 15 de
Setembro de 2008
2. Matrícul a facultativa:  crianças

Programa de vida para a Quaresma
A Bíblia usa com freqüência o pe-

ríodo de 40 dias (ou 40 anos) para
indicar períodos especiais, que criam
um clima adequado para algo que vai
acontecer.

- O Povo  caminha 40 anos no de-
serto, antes de entrar na Terra Pro-
metida. Foi uma experiência de Pu-
rificação dos falsos deuses, de adesão
aos mandamentos (Aliança) e de soli-
dariedade no deserto...

- Elias  caminha 40 dias e 40 noites
até o Monte sagrado de Oreb;

- O Dilúvio : 40 dias para purificar a
humanidade corrompida;

- Moisés:  40 dias no Sinai antes de
receber a Lei...

- Jesus:  40 dias no deserto antes
de iniciar a vida pública...
São 3 os caminhos apontados pela
Igreja:   esmola, oração e Jejum.
Devem ser realizadas com autentici-
dade, sem exibicionismo...

A Oração   leva-nos a uma expe-
riência  pessoal com Deus..

- O Jejum  leva-nos a um gesto
concreto de conversão: privar-se de
algo para uma liberdade interior maior.

- A Esmola  leva-nos a doarmo-nos
aos irmãos, no serviço fraterno,  em
gesto de solidariedade e de partilha.

Que as cinzas, com que começá-
mos a Quaresma, sejam um sinal ex-
terno da nossa adesão sincera e ar-
dorosa em defesa da Vida que rece-
bemos de Deus.
Lembrando... E a festa de.....
S. António? Onde está a comissão?.

que completem os 6 anos (ou 3 para o
pré-primário), entre 16 de Setembro e
31 de Dezembro de 2008, através de
requerimento assinado pelo encar-
regado de Educação
3. Prazo:  de 2 Janeiro até 31 de Maio
4. Local:  Secretaria da Escola António
Correia de Oliveira, das 9h0 0 às 16h30
(período lectivo) ou 9h00 às 12h00 e
14h00 às 17h00 (interrupções lectivas)
5. Os documentos  a apresentar são
os do costume
Atenção:  este aviso vale também para
Palmeira, tendo sido já publicado no
boletim 897 o texto respeitante ao 1.º
ciclo, estendendo-se agora também ao
Pré-primário de Santo António
Continuação da Página 4

Abaixo assinado ATLs
O documento sugere que o “ser públi-

co” não tem que ser prestado “neces-
sariamente pelo sector público e que o
Governo deve tornar gratuitos os servi-
ços de apoio à família na área da infân-
cia” , no âmbito de “novas políticas de
apoio à natalidade”.

A direcção da CNIS terminará quarta
feira, com o PSD, as audiências que
agendou com os grupos parlamentares.
"Temos tido boa aceitação, incluindo do
PS, disse Lino Maia. “O processo pode
ser acelerado, desde que o ME se
disponibilize para um diálogo
construtivo. Nós não estamos a fazer
oposição ao Governo, estamos
preocupados com as instituições.”

Vamos preparar a penitência das
sextas-feiras da Quaresma partici-
pando na oração da tarde de 5.ª
feira, na Igreja


