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Com certeza que já vos apercebestes que, desde há algum tempo para cá, o meu comportamento
para convosco mudou radicalmente, a tal ponto de nem a Visita Pastoral do Sr. Bispo conseguir modi-
ficar.

Ando aborrecido convosco. E não quero andar por muito mais tempo. Por isso, vou tentar reagir a
esta tendência, ao mesmo tempo que vos peço para modificardes, àqueles a quem este pedido diz
respeito, comportamentos que considero lamentáveis.

Por tentar colaborar com a Fabriqueira na compra de uma parcela de terreno, imprescindível para
num futuro próximo, tornar possível o alargamento e requalificação do Centro Paroquial, vulgo Salão,
fui e sou criticado por comprar a alma ao diabo, a preços exagerados. O peditório que se tem vindo a
fazer, julgo que ainda não completado, tem-se revestido de enormes dificuldades para a Fabriqueira
que, só a muito custo e de formas diversas, tornou possível a angariação de cerca de 3.500 euros que
adiantei há cerca de 3 meses, para liquidar a dívida de compra de terreno e aparelho de audio-visuais,
sobretudo para os grupos da Paróquia.

Noutros tempos, essa demora não acontecia. O que me levou a entender que dificuldades de ordem
económica se abateram sobre a freguesia, a ponto de pensar prescindir dos direitos de 2005, que ainda
não comecei a cobrar.

Porém, a Nova Concordata em vigor desde o ano passado e obrigações para com as Finanças,
obrigam a todos os sacerdotes párocos pagarem impostos de bens declarados ou a declarar. Esta situa-
ção, segundo orientações dos Senhores Bispos, por outro lado obrigam-nos a encontrar um ordenado
mensal, proveniente das receitas da Premissa, dividida pelos diversos meses do ano.

Assim, sem agravar as vossas obrigações para comigo, vejo-me obrigado a ter de receber a Premis-
sa de 2005 o que, a partir de hoje e somente até finais deste mês, podereis fazer aqui nos serviços da
Paróquia.

Eis as razões da minha relutância. Espero que a paróquia volte a gozar da confiança do seu Pároco
e este com a da Paróquia. Da minha parte tudo farei para que a normalidade volte quanto antes.

Brevemente irei convocar o Conselho Pastoral para avaliar a Visita Pastoral e preparar a Páscoa
que se aproxima.

Falhas como as do ano passado, e que deram início a uma época conturbada que quero esquecer,
não podem voltar a acontecer.

Peço a ajuda e colaboração habituais de todos os grupos pastorais. Espero que, tão cedo quanto
possível, volte tudo à normalidade e Curvos se encontre a si própria, para bem de todos e preservação
e dignificação dum nome que ainda hoje continua a ser referência para quem nos visita ou de nós ouve
falar.

Envelopes para a premissa, a partir de hoje e durante duas semanas, podem ser procurados na
Sacristia.

Impressos para o IRS, em que possais inserir valores também da premissa, a mesma coisa.
Curvos, 11 de Fevereiro de 2006

Vosso Pároco
___________________________
(Padre Armindo Patrão de Abreu)


