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Dois acontecimentos vão domi-
nar as atenções do mundo duran-
te os meses de Julho e Agosto: a
celebração das Jornadas Mun-
diais da Juventude 2008 (JMJ) ,
que decorrem de15 a 20 deste
mês de Julho em Sidney (Austrá-
lia) e a realização dos Jogos
Olímpicos na China , que decor-
rerão de 8 a 24 Agosto, naquele
país.

A primeira iniciativa, as JMJ ,
contam com a presença do papa
Bento XVI, que acompanhou di-
rectamente o processo de prepa-
ração das jornadas e deseja mar-
car presença, com um convite
forte aos jovens , no sentido de
testemunharem a própria fé e de
se envolverem na vida da Igreja e
na transformação da sociedade.

Subordinadas ao tema "Rece-
bereis o poder do Espírito
Santo: sereis minhas testemu-
nhas até aos confins do munfo
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A China, os Jogos Olímpicos, os Jovens e a religião
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(continuação da página 1)
....certeza, à escolha deste país,

para a celebração dos Jogos
Olímpicos, o facto de mexer com
a China. É que um aconteci-mento
destes pressupõe uma aproxima-
ção e reconciliação de povos e de
culturas à volta dum espírito
olímpico, do desporto e da compe-
tição.  A religião, por isso, não en-
tra directamente em jogo neste
Verão Olímpico.

No entanto...as religiões na Chi-
na olham para a celebração dos
Jogos Olímpicos no seu país com
uma esperança forte que eles
tragam a liberdade religiosa e a
vivência dos direitos humanos,
mais abertura e respeito pelos
mesmos.

Por isso, neste verão, a religião
é importante na China. Tanto para
os cristãos (muitos na clandes-
tinidade) como para outras re-
ligiões. Isto num país onde os pas-
sos de índole religiosa são contro-
lados pelo aparelho de Estado até
ao ínfimo pormenor e onde, às ve-
zes, ser cristão ou seguidor doutra
religião, é ser inimigo dum Estado
Maoista-Marxista.

É certo que alguns progressos
se têm feito na China. Também já
vai sendo tempo. É que os mode-
los de ditadura quando atingem
os 50 anos, como em Portugal
aconteceu, já se encontram cadu-
cos, arcaicos e aberrantes. Por
isso, vêm a cair, mais tarde ou
mais cedo.

No que à China diz respeito, têm-
se verificado alguns progressos,
insuficientes ainda. Quer na tole-
rância e respeito pela liberdade
religiosa, quer na vivência dos
direitos humanos, quer no regime
que substitui as pessoas no tocante
à propriedade privada.

"A melhor medalha que os Jogos
Olímpicos poderiam trazer ao povo
e ao Governo chinês seria a da
liberdade religiosa, plenamente
entendida e exercida sem entraves"

Que num confronto sadio de
diferenças religiosas e culturais,
vividas durante quase um mês neste
grande país, as autoridades exami-
nem a sua consciência, própria e
nacional, e vejam se, efectivamente,
estarão no bom ou no mau cami-
nho. Viva a democracia!....

Atenção distribuidores
Na próxima semana não

haverá boletim
Atendendo ao facto de estarmos em

pleno gozo de algum descanso, a que
nem chamarei férias, na próxima
semana não haverá boletim, até pelo
facto de tirar alguns dias livres que me
impedem de o fazer.

Assim sendo, aviso com antece-
dência os distribuidores para que não
compareçam para os distribuir e vão
comunicando uns aos outros tal aviso.

Seguem, por isso, neste boletim as
missas  para duas semanas. Al-gum
aviso de maior importância será feito
no altar, se tal se justificar.

Boas férias para quem as tem.
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(Act 1,8) , a elas acorrem milhares
de jovens (em anos anteriores já
chegou a juntar 1,5 milhões de
jovens de todo o mundo). São
sempre um momento singular de
relacionamento e comparação da
vivência da fé, de modos diferentes
é certo, mas unidos no essencial.

Do nosso país, através da pasto-
ral dos jovens, rumaram até Austrá-
lia cerca de 200 jovens. O bispo
auxiliar de Braga, D. Antonino,
também marca presença . É a
Igreja em acção; é o Espírito de
Deus que so-pra onde quer. É a
presença de Deus num mundo
conturbado e complexo: o mundo
dos homens, o mundo dos jovens.

Quanto ao 2.º evento , os Jogos
Olímpicos, os chineses esperam-
nos ansiosamente como uma oca-
sião de se afirmarem ao mundo, so-
bretudo no tocante ao rosto moder-
no do país.

Presidiu, com.//..(continua na pág. 4)
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

Sexta-feira - 18: às 19h15:  terço;
às 19h35 missa por:

- Aniv. Preciosa Gonçalves Matos
m.c. irmã Maria do Carmo

- Pelas Almas  m.c. Associação
Sábado – 19:   Às 19h15 missa

por:
- Aniv Albino Souto  m.c. sobrinha

Teresa
- Deolinda S. Baptista e Corina

Gomes Silva  m.c. Firmino Silva
Domingo – 20:   Às 9h30:

 - Aniv. Glória Gomes Rodrigues
m.c. filha Amélia

- Pais (Aurora e Severino) de
Manuel Santos

À tarde:  festa do Senhor e Missa
pelos irmãos  m.c. Confraria

2.ª Semana
Sexta-feira - 25: às 19h15:  terço;

às 19h35 missa por:
- Aniv. Maria Carmo Azevedo Lima

m.c. filhos
- Pelas Almas  m.c. Associação
Sábado – 26:   Às 19h15 por:
- Pelas Almas  m.c. Maria Celeste

Azevedo
Domingo – 27:   Às 9h30:
- S. Bento e Sr. dos Aflitos  m.c.

Ana Marques
- À Senhora de Fátima  m.c.

Fátima Viana
- Ao Santíssimo  m.c. Maria Céu

Barbosa

Servir altar 19-20/26-27 Julho
(Os mesmos nas duas semanas)
Sábado - 19/26: às 19h15:

Acólitos: 6.º ano; Leitores:  Tânia
Jesus, Bruno Rafael e Filipa
Valverde; Domingo- 20/27: 9h30:
Acólitos: Glória e Juliana; Leitores:

Paróquia de Curvos

Lembrando: Festa do Senhor,
este domingo, dia 13.

- Às Às 8h00:  Missa pelo Povo
 - Às 11h00: Não haverá missa
- Às 12h00:  baptizados
- As 15h30:  Exposição do San-

tíssimo, com adoração até às 18h00.
- Às 18h00: Missa, sermão e

procissão até à Seara, regressando
pelo interior do Loteamento da Quinta
de Santa Baia

 2.ª F- 14: Não há missa
4.ª F - 16: Não há missa
6.ª F - 18: às 19h45:  terço; às

20h05 missa por:
- Maria Carmo M. Neiva  m.c. pais
- Aniv. Maria de Lurdes Gonçalves

Dias  m.c. Associação das Almas
- Aniv. Maria Albina Miranda Ferreira

m.c. irmã Amélia
- Aniv. Carlos Alberto Boaventura

Silva  m.c. irmãos
Sábado – 19:  às 11h00  casamento

(cantado pelo coral jovem).
Às 18h00 missa por:
- Aniv. M.ª Carmo Marques m.c. pai
- Tias (Rosa, Maria e Joaquina) de

Rosa Chaves
Domingo – 20:   Às 8h00:   Povo

 - Às 11h00: Aniv. Glória Gomes
Rodrigues  m.c. filho Emílio

- Pais (Ana e Armando) e avó
(Carolina) de Arlete Barros

2.ª Semana
6.ª F - 25: às 19h45:  terço; às

20h05 missa por:
- Aniv. Filipe Daniel  Alves  m.c. pais
- Pelas Almas m.c.José Maria Filipe
Sábado – 26:   Às 18h00 missa por:
- Senhora de Fátima e S. Bento

m.c. José Maria Filipe

- Intenções de Isabel Lima Faria
Domingo – 27:   Às 8h00:  Pelo Povo
 - Às 11h00: Aniv. José Rodrigues

Fernandes  m.c. viúva
- Maria Cabreira da Silva  m.c. viúvo
- Às 12h00: celebração baptismal

Servir altar 19-20/26-27 Julho
(Os mesmos nas duas semanas)

Sábado - 19 e 26:  Acólitos:  Cateque-
se; Leitores:  Catarina Quintas, António
Per. Venda e Ivone Rosa  Domingo-
20 e 27: Às 8h00:  leitores: Celina,
Armindo fernando e Isabel Barros;  Às
11h00: Leitores: Paula Miranda, Cabo
Lima e Natália Brito

 CONVOCATÓRIA - DREF
JOSÉ PAULO V. SÁ PEREIRA, na
qualidade de Presidente da Assembleia
Geral do Desportivo e Recreativo
Estrelas do Faro, vem por este meio,
convocar os associados deste Clube, para
nova Assembleia Geral, a realizar no pró-
ximo dia 12 de Julho, pelas 21 horas na
sede do Clube ao campo de jogos, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1. Justificação da não realização da
Assembleia Geral convocada para o
passado dia 5 de Julho no auditório da
junta de freguesia, a qual não se
concretizou por motivos alheios à von-
tade dos corpos sociais deste Clube.
2. Apresentação e discussão das con-tas
(época desportiva de 2007/2008).
3. Apresentação de listas candidatas para
a direcção da época desportiva de 2008/
2009, assim como marcação de eleições.
Se à hora marcada o número de sócios
presentes não corresponder ao exigido
pelos estatutos, a assembleia funcionará
meia hora mais tarde com o número de
sócios presentes.               5/07/2008

Céu Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro
Concurso do

Logótipo do Centro Social
Lançado a concurso público, há

meses atrás, estendido a todas as
escolas do 2.º e 3.º ciclos de
Esposende, à Escola Profissional de
Esposende, sita em Fão,  e ainda à do
1.º ciclo de Curvos, terminou o prazo
de recolhas de sugestões e propostas.

Por isso, reuniu no dia 10 de Julho o
Júri para apreciar as propostas.

Composto por 3 pessoas, de acordo
com o regulamento do Concurso:
presidente da Direcção do Centro
(Padre Armindo Abreu), Presidente da
Junta de Curvos (Mário Fernandes) e
Arquitecto Manuel Vieira Ferreira.

Porque das 12 propostas a nós
chegadas nenhuma atingiu exemplar-
mente os objectivos do concurso, fican-
do aquém das expectativas, o júri deli-
berou não atribuir a nenhuma o galardão
de vencedora. Assim, vai ser encomen-
dado o trabalho a particulares, a que se
pode juntar qualquer outra pessoa,
mesmo das que entregaram propostas
agora e não foram contempladas. O
prazo tem que ser impreterivelmente até
finais deste mês de Julho.

"Curvos em Movimento"
Decorrerão de 12 de Julho até a 29 de

Setembro as Jornadas Desportivas
2008, este ano na sua 7.ª edição.

Promovidas, como sempre, pela Junta
de freguesia, estão a ser publicitadas
em Cartazes próprios e também na Net,
no Site de Curvos. Para aí vos convido,
quer inscrevendo-se, quer participando,
quer ainda consultando os programas
ricos e cheios de actividades.


