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Papa saúda sucesso da 
cimeira entre as duas 
coreias

O Papa Francisco saudou o “resultado 
positivo” da cimeira entre os líderes 
da Coreia do Norte e do Sul e reforçou 
o apelo ao diálogo e à paz. Falando 
aos milhares de peregrinos reunidos 
na Praça de São Pedro, por ocasião do 
Regina Coeli, o Papa afirmou também 
que reza para que esta “esperança de 
um futuro de paz e de mais fraterna 
amizade” não seja desiludida.
“Que a colaboração possa prosseguir, 
trazendo frutos de bem para o amado 
povo coreano e para o mundo inteiro”, 
desejou.

Operações financeiras 
suspeitas baixaram 
70% em dois anos

Foram verificadas, no ano passado, 
150 operações consideradas suspeitas 
na actividade institucional da Santa 
Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. 
O valor, divulgado pela Autoridade de 
Informação Financeira do Vaticano, 
representa uma queda de 27,5% face 
ao registado em 2016 (207) e de 72,5% 
face às ocorrências suspeitas de 2015 
(544). Em 2017 foram submetidos 
a maior investigação por parte das 
autoridades judiciais do Vaticano 
apenas oito casos, face aos 22 do ano 
anterior.

Tony Gentile/Reuters Reuters

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

01 de Maio de 2018
Celebramos São José trabalhador 
recordando-nos sempre que o 
trabalho é um elemento fundamental 
para a dignidade da pessoa.

29 de Abril de 2018
Nós realmente queremos a paz? 
Então, vamos banir as armas para 
não ter que viver no medo da guerra.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

29 de Abril de 2018
A classe política, em vez de investir 
em políticas de aborto, de gestação 
de substituição (algumas normas 
fundamentais foram chumbadas pelo 
Tribunal Constitucional) e na teoria 
do género, deveria fazer com que a 
parentalidade pudesse ser estimada 
e estimulada.

dr

OMS apela a que 
governos invistam na 
vacinação

Os responsáveis da Orgnaização 
Mundial de Saúde (OMS) afirmam 
que “os governos devem investir 
em esforços de imunização, os 
activistas devem tornar as vacinas 
uma prioridade, e as pessoas devem 
vacinar-se a si e às suas famílias”.  
O alerta vem por ocasião da Semana 
Mundial da Vacinação, que decorreu 
entre os dias 24 e 30 de Abril. Segundo 
os profissionais da OMS, mais de 19 
milhões de crianças no mundo inteiro 
não estão vacinadas ou precisam de 
um maior nível de imunização.

Seria Ratzinger contrário à proposta de intercomunhão dos bispos alemães?

cameron doody
perito em história da religião e diálogo interreligioso

pela ideia de que o discernimento 
pessoal tem um papel a desempenhar 
na hora de decidir comungar ou não 
– significa que o cardeal Woelki terá 
muitas dificuldades para defender o 
seu ponto de vista. O bispo Feige de 
Magdeburg chegou mesmo a dizer, 
através do portal de notícias da Igreja 
alemã katholisch.de, que os adversários 

afirmou que o texto final do plano 
de intercomunhão já está elaborado 
e que os bispos alemães “acolhem a 
oportunidade de um diálogo em Roma 
para esclarecer e aprofundar”  
as questões propostas pelo texto.
“O objectivo do encontro, do ponto de 
vista do Conselho Permanente, será 
discutir e avaliar os aspectos pastorais 
e o contexto jurídico também do ponto 
de vista da Igreja universal”, reza a 
declaração, que também indicou que 
os trabalhos desta reunião do Conselho 
Permanente giraram em torno do 
debate sobre as indicações pastorais 
no que diz respeito aos matrimónios 
interconfessionais e a participação dos 
não católicos na Eucaristia.
A CEA também recorda que um 
rascunho destas indicações pastorais 
foi aprovado na sua recente Assembleia 
da Primavera e “como de costume, os 
membros da Conferência Episcopal 
Alemã puderam apresentar emendas”, 
que “foram incorporadas no 
documento”.
Conforme foi decidido, a versão 
final foi aceite pelos presidentes da 
Comissão Doutrinal, da Comissão 
para o Ecumenismo e da Conferência 
Episcopal Alemã. Agora, “o cardeal 
Reinhard Marx informará os membros 
da Conferência Episcopal Alemã e 
as instituições competentes da cúria 
romana”.

a comunhão para protestantes possa 
ser introduzida na Igreja universal, 
“pela porta dos fundos da Conferência 
Episcopal Alemã (CEA)”.
Qual é a razão pela qual a 
intercomunicação poderia brevemente 
ser colocada em prática? Dos seis 
prelados que foram convidados para 
discutir o tema com o Papa em Roma 

– os cardeais Reinhard Marx e Rainer 
Woelki, os bispos Felix Genn, Gerhard 
Feige e Karl-Heinz Wiesemann e o 
padre Hans Langendörfer (secretário 
dos bispos alemães) –, apenas Woelki se 
opõe à proposta.
Este facto – juntamente com a 
conhecida simpatia do Papa Francisco 

da proposta de intercomunhão com os 
protestantes “ainda parecem manter 
uma imagem pré-conciliar da Igreja 
e mal internalizaram os princípios 
católicos do ecumenismo”.
Entretanto, após a conclusão dos 
trabalhos do Conselho Permanente, 
a Conferência Episcopal Alemã 

Em vésperas do encontro que o Papa 
Francisco terá com representantes 
da Conferência dos Bispos da 
Alemanha para “esclarecer 
e aprofundar” a proposta de 
intercomunhão com os protestantes, 
Bento XVI poderia ter-se aliado às teses 
dos sete bispos alemães contrários à 
ideia. Pelo menos é o que acredita o 
vaticanista Edward Pentin, que afirma 
ter recorrido a “fontes confiáveis e 
autorizadas” para explicar a oposição de 
Ratzinger à proposta.
Num artigo publicado no National 
Catholic Register, Pentin publicou o 
texto em inglês da carta que mandaram 
a Roma os bispos que se opõem à 
proposta de que cônjuges protestantes 
de fiéis católicos recebam a comunhão, 
após examinados certos requisitos como 
um “exame sério” de consciência ou um 
“preciso discernimento espiritual”.
Da mesma forma, o vaticanista também 
revelou a suposta oposição de Bento 
XVI ao plano e uma advertência de 
uma “fonte informada da Igreja alemã”, 
que afirma ser possível, mesmo com 
as resistências do Papa Emérito, que 
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O Verão aproxima- 
-se. Com ele chega 
o sol, a praia, 
férias para muitos. 
O tempo mais 

quente pede roupas mais leves, 
bebidas frescas, passeios à 
beira-mar. Mas há algumas 
pessoas que dispensam tudo 
isto. Usam botas e fatos 
quentes. As bebidas frescas 
nem sempre estão disponíveis. 
A praia e o cheiro a maresia 
ficam em segundo plano. 
Trabalham debaixo do sol, ao 
sol, por causa do sol, mesmo 
o da “meia-noite”. Mas em 
todos os dias do ano estão 
de serviço, com chuva, calor, 
nevoeiro, neve, sol ou frio. São 
Bombeiros Voluntários e não 
trocavam o que fazem por 
nada deste mundo.

O dia de Joaquim Nascimento, 
Sub-Chefe do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Braga (BVB), começa 
cedo, muitas vezes antes de o sol nascer. 
O horário de entrada é às 7h00, mas há 
doentes que precisam de estar no Porto 
daí a meia hora. Nascimento é um dos 

flávia barbosa
responsáveis por transportar doentes, 
muitos deles hemofílicos. Todos os dias.
“Acordo mais cedo. Faço um sacrifício, 
mas é um daqueles que gosto de fazer. É 
gratificante! Os doentes chegam a horas 
ao Hospital de Santo António, ao de São 
João, ao Centro de Infância do Norte… 
Têm a consulta a tempo e horas. Corre 
tudo bem, nas calmas, sem pressas. 
Não me queixo!”, diz. O Sub-Chefe tem 
51 anos e entrou na Corporação com 
apenas 16. É fácil fazer as contas, vai a 
caminho de 36 anos de uma casa que 
“não trocava por nada deste mundo”.

“Somos Bombeiros todos os dias, de 
1 de Janeiro a 1 de Janeiro. Podemos 
ser mais visíveis no Verão, mas somos 
Bombeiros todos os dias. As nossas 
viaturas de INEM respondem 24 sobre 
24 horas às chamadas de pessoas que 
estão aflitas. Temos também uma 
quantidade enorme de telefonemas de 
pessoas para tudo e mais alguma coisa, 
incluindo o socorro de animais que estão 
presos, fechados ou feridos”, explica o 
Capitão António Ferreira, Presidente da 
Direcção dos BVB desde Maio de 2016.
Inundações, impossibilidade de entrar 
em casa, violência doméstica ou 
acidentes de trabalho são outros dos 
motivos mais comuns para o telefone 
dos Bombeiros Voluntários (BV) estar 
sempre a tocar.
António Vilaça tem 57 anos, completa 
40 anos de casa em Junho e é um dos 
chamados Centralistas, as pessoas 
que gerem a central telefónica da 
Corporação.
“O número de chamadas varia, às vezes 
caem dez chamadas de uma vez só, num 
espaço muito curto. São centenas delas 
por dia! Temos pessoas que ligam só 
para fazer uma perguntinha, às vezes 
para pedir o contacto do hospital ou de 
outra Corporação qualquer”, afirma. 
O Bombeiro de 2ª explica que a pior 
parte do trabalho é gerir o estado de 
espírito da pessoa que está do outro lado 
da linha. “Já aconteceu não conseguir 
perceber o que me dizem numa 
chamada devido à aflição que estão a 
sentir. Não podemos fazer muito senão 
tentar acalmar a pessoa”, diz. É Vilaça 
quem tem de encaminhar as chamadas, 
distribuir as emergências e documentar 

todas as actividades, sejam elas de saída 
ou entrada. As quase quatro décadas ao 
serviço dos Bombeiros fazem-no dizer 
que “não trocava isto por nada deste 
mundo”.

 “Não trocava 
isto por nada 
deste mundo”: 
uma escolha de 
todos os dias

fotos: joão pedro quesado

O transporte de doentes é um dos 
compromissos diários dos BVB, neste 
caso assumido com a Administração 
Regional de Saúde. Pelas 07h00 
transportam-se os primeiros doentes e 
por volta da uma da manhã os últimos, 
mas esta é só uma ínfima parte do dia-a-
-dia da Corporação.

sub-chefe joaquim nascimento

antónio vilaça, bombeiro de 2ª

É nesta Central que caem todas as 
chamadas. As do INEM, que faz 
directamente os pedidos, chegam 
do Porto. O Centro de Operações de 
Socorro, que faz parte da Protecção 
Civil, liga para os BVB em caso de 
calamidades, inundações, sismos ou 
outras ocorrências semelhantes. O 
próprio Município de Braga liga para os 
Bombeiros. A somar a estes, há ainda 
os pedidos directos, feitos por pessoas a 
título individual.

A VONTADE FALA MAIS ALTO

Cumpridos os muitos compromissos 
agendados, é necessário estar uma 
equipa sempre de prevenção. Os 
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Vivemos do muito 
trabalho que 
fazemos, dos 

associados e de quem 
nos quer ajudar.  
É uma luta diária!

BVB têm tem cerca de 80 Bombeiros 
no quadro activo. Para além deste, 
existem também os quadros de reserva 
e de honra, com 15 cada um. Dos 80 
activos, há 24 que se vão revezando 
em escalas noite e dia. Quando há 
grandes intervenções, chamam-se 
os reforços necessários. Mesmo que 
seja final do dia e estejam em casa a 
descansar enquanto um piquete dorme 
na Corporação, quando o telefone toca 
é altura de largarem o que estão a fazer 
e correr para o “Quartel” a vestir o 
equipamento.
Apesar dos horários muitas vezes 
imprevisíveis e de todos os perigos que 
a actividade pressupõe, não há falta de 
candidatos aos Bombeiros Voluntários 
de Braga.
“Até agora não temos tido dificuldade 
em arranjar Bombeiros Voluntários. 
Alguns andam a estudar Enfermagem 
e isto acaba por ser uma escola  para 
eles. As motivações podem ser várias. 
Acabámos uma recruta no mês passado 
e já temos uma quantidade enorme de 
pessoas a voluntariar-se. As pessoas 
inscrevem-se, pedimos uma série de 
documentos e, depois de analisadas 
todas as fichas, fazemos uma pequena 
entrevista e selecção daqueles que 
vão entrar na recruta. A recruta dos 
Bombeiros é muito longa, dura um 
ano. Não temos medo de errar na 
escolha porque há tempo suficiente para 
acompanhar os trabalhos, qualidades, 
testes e exercícios de cada um”, explica o 
Capitão Ferreira.
Pode ser Bombeiro Voluntário qualquer 
pessoa dos 18 aos 45 anos de idade com 
o registo criminal “limpo” e com aptidão 
física, intelectual e moral. Para além 
destes critérios, uma outra exigência 
imprescindível se afigura: a “vontade 
de ser mesmo Bombeiro”, explica o 
Presidente. Em Braga há tantos homens 
como mulheres na Corporação. Alguns 
formam mesmo casais entre si.
Rafael Borlido, de 21 anos, é agora 
Bombeiro Estagiário. Concluiu a recruta 
com a melhor classificação da Escola de 
Bombeiros e foi promovido em Março. 
Ainda não sabe bem como cá chegou, 
mas já não lhe passa pela cabeça fazer 
outra coisa.

“Não me via a fazer outra coisa… Não 
me vejo a fazer outra coisa além disto! 
Não trocava por nada deste mundo”, 
diz-nos, entre risos. A afirmação é 
proferida mesmo depois de Rafael dizer 
que achou a recruta muito desgastante, 
sobretudo por significar muitas horas 
longe de casa.
Ao lado do colega está Elisabete 
Ferreira, Bombeira de 2ª. Tem 29 
anos e está na Corporação desde 2006. 
Entrou com 17 anos, com uma amiga, 
atraída pelo voluntariado que já fazia 
noutras instituições. A amiga saiu, ela 
ficou. Prestes a terminar o curso de 
Enfermagem Veterinária, Elisabete 
conta que já conseguiu salvar alguns 
animais. A licenciatura trouxe-lhe 
os conhecimentos que faltavam nos 
Bombeiros e é com genuína alegria que 
elogia o sistema de oxigenoterapia para 
animais – que só seis Corporações no 
país possuem – instalado numa das 
viaturas mais recentes. A Bombeira 
integrou o dispositivo que foi até 
Pedrógão Grande, um dos incêndios 
mais desoladores que o país já viu.
“Não se tem a percepção do que aquilo 
foi sem se estar lá. Fizemos quilómetros, 
quilómetros e quilómetros com tudo 
ardido, de um lado e do outro. A maioria 
das casas completamente destruídas… 
Não é  mesmo uma imagem bonita e cá 
em Braga nunca tivemos nada assim. É 
impressionante, arrepiante”, diz, com o 
olhar perdido no vazio.

SÓ A ORGANIZAÇÃO NÃO CHEGA

No “Quartel” dos Bombeiros 
Voluntários há diversas viaturas 
para diferentes fins. O Veículo 
de Socorro e Assistência Especial 
(VSAE), o Veículo Ligeiro de Combate 
a Incêndios (VLCI), o Veículo com 
Equipamento Técnico de Apoio 
(VETA), o Veículo de Comando 
Táctico (VCOT) e o Veículo Urbano 
de Combate a Incêndios (VUCI) 
são alguns dos exemplos. Na lateral 
dos carros podem ver-se as siglas a 
branco reflector, acompanhadas de 
um número de quatro algarismos em 
que os dois primeiros identificam o 
distrito onde a viatura se insere (03, 
no caso de Braga), correspondendo 
os outros dois algarismos ao 
número sequencial dos Corpos de 
Bombeiros por ordem de antiguidade, 
decrescente, no distrito (02, depois 
dos Bombeiros Sapadores). Existe 
ainda um conjunto inferior que 
identifica o número do veículo, por 
tipo, no corpo de bombeiros (01, no 
caso do VUCI).
Também as ambulâncias, para 
além das siglas, têm de obedecer 
a determinadas especificações 
e normas. As ambulâncias de 
socorro têm de ser iguais por 
dentro, partilhando o mesmo 
material de base, distâncias e 
tamanhos. Ligaduras, compressas, 
soro, oxigenoterapia, máscaras, 
insufladores, cânulas, aspiradores, 
estetoscópios, o monitor de 
parâmetros e a maca são alguns dos 
elementos essenciais, podendo depois 
ser complementados por outros, 
caso o tipo de ambulância o permita. 
Tudo tem de estar meticulosamente 
organizado e arrumado.
“Quando vamos para o socorro não 
podemos estar preocupados em andar 
a desviar gavetas para procurar o 
que precisamos. A organização é 
uma peça essencial para a eficácia e 
a eficiência. Quando estou em casa, 
arrumo as gavetas como quero, 
aqui não posso arrumar a gaveta 
à minha maneira! A nossa gaveta 
aqui é comum, toda a gente tem de 
saber com o que pode contar. Como 
é se formos a um incêndio e ainda 
estivermos a perder tempo porque a 
mangueira está desarrumada e toda 
enrolada?”, questiona Pedro Ribeiro, 
Sub-chefe da Corporação. Depois 
do comandante, é o Bombeiro mais 
graduado. Tem “apenas” 39 anos, mas 
já conta com 17 anos nos BV. Com as 
designações na ponta da língua, é ele 
quem nos mostra todas as viaturas 
e explica o seu funcionamento. O 
desejo de ser bombeiro manifestou- 
-se quando ainda era criança: os pais 
diziam-lhe que todos deviam ajudar 
os Bombeiros, e os incêndios mal 
o deixavam dormir à noite. Medo? 
Ainda hoje não tem.

“Temos receio, isso sim. O receio 
é o medo controlado… Temos de 
ter controlo, não podemos vacilar, 
sobretudo durante as ocorrências. 
Somos responsáveis por outras vidas! 
Procuramos apoio uns nos outros, 
mesmo quando as coisas não correm 
tão bem. E a figura do chefe de equipa 
é essencial no terreno, tem de haver 
confiança, até para o receio não 
passar disso mesmo”, explica. Pedro 
Ribeiro ri-se quando lhe perguntamos 
se gostava de fazer outra coisa e se 
alguma vez se arrependeu de ter 
ingressado nos BVB. “Não… Não 
trocava isto por nada deste mundo”, 
responde, com o sorriso a iluminar- 
-lhe o rosto.

rafael borlido, bombeiro estagiário

Elisabete explica que, apesar de a 
passagem do tempo lhes trazer uma 
espécie de capa de insensibilidade, 
continua a haver muitas situações 
e ocorrências que mexem com os 
Bombeiros, como foi o caso de Pedrógão. 
“Acabamos por levar muita coisa para 
casa”, conclui, sublinhando que, ainda 
assim, “não trocava isto por nada deste 
mundo”. Não sofre apenas quem vai, 
mas os familiares também. Nenhuma 
das famílias dos Bombeiros com quem 
falámos gostou muito quando os viram 
ingressar na Corporação. Com o tempo 
aprenderam a aceitar, mas continua 
a custar-lhes. “As mães, então, ficam 
sempre com o coração apertadinho!”, 
brinca Elisabete.

elisabete ferreira, bombeira de 2ª

sub-chefe pedro ribeiro

De forma a poderem responder cada 
vez mais em tempo útil aos muitos 
pedidos de socorro, o Corpo dos 
Bombeiros Voluntários de Braga 
irá ter em breve uma Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP) a 
funcionar oito horas por dia. Trata-
-se de um investimento avultado 
que irá ser suportado pela Autarquia 
de Braga e pelo Governo. A equipa 
é constituída por cinco bombeiros, 
seleccionados entre os melhores, 
que ao menor sinal de perigo estão 
disponíveis.
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“Gostávamos de ter uma segunda 
equipa para termos sempre uma 
activa em dezasseis horas de um dia. 
Estas equipas estão especialmente 
preparadas para acorrer aos mais 
diversos problemas, seja qual for 
o cenário. Têm de ser capazes de 
prestar primeiros socorros em 
qualquer circunstância, seja num 
desencarceramento, num incêndio 
em habitação ou mesmo incêndios 
industriais”, aponta o Capitão 
Ferreira.
Este não é o único desejo dos 
Bombeiros Voluntários. Um dos 
maiores sonhos é a construção de 
um Quartel, designação até agora 
propositadamente utilizada entre 
aspas.
“Nunca conseguimos responder a 
todos os pedidos, é a nossa maior 
aflição. Se tivéssemos outras 
instalações, mais viaturas e outros 
equipamentos, talvez. É isso que 
desejamos, sempre com o objectivo 
de ajudar mais as pessoas. Esta é uma 
casa grande, mas precisamos de um 
Quartel com parque e oficina para 
as viaturas. Se Deus quiser havemos 
de lutar e conseguir. O facto de não 
termos agora um não é desculpa para 
não trabalharmos, mas fazemo-lo com 
muitas mais dificuldades. As viaturas 

estão aí na rua, batem-nos, roubam 
chaves, estragam… Já não cabemos 
aqui”, diz o Presidente.

A LUTA DIÁRIA: CONTAS À(S) VIDA(S)

Falemos de números. O orçamento 
dos BVB ronda os 600 mil euros 
todos os anos. Significa isto que 
todos os meses são necessários perto 
de de 55 mil para garantir o regular 
funcionamento da casa.  
A Corporação recebe do Estado uma 
comparticipação de cerca de 7 mil 
euros mensais e 1250 da Câmara 
Municipal de Braga.
“A partir desse momento temos que 
contar com os serviços que prestamos 
e as quotas dos nossos associados. Só 
temos 2100 sócios. Vivemos do muito 
trabalho que fazemos, dos associados 
e de quem nos quer ajudar. É uma 
luta diária! Precisamos de comprar 
mais equipamentos para fogos 
industriais e cada equipamento ronda 
os 1500 euros. As nossas viaturas 
de combate ao fogo já têm vinte ou 
trinta anos, precisamos de adquirir 
novas. Cada uma custa perto de 200 
mil euros”, explica o Presidente da 
Direcção.
O Capitão Ferreira não ignora que 
estas dificuldades sejam sentidas 

um pouco por todo o país, nas 
mais variadas Corporações, como, 
aliás, garante a Liga dos Bombeiros 
Portugueses. No caso dos BVB, basta 
pensar na economia doméstica e 
adaptá-la a uma casa de grandes 
dimensões: apesar de possuirem 
instalações modestas, há água, luz 
e gás que é necessário pagar todos 
os meses. As viaturas, que andam 
– e permanecem – constantemente 
na rua precisam de revisão e 
manutenção: uns pneus novos ou a 
mudança de calços e óleo são o prato 
do dia. Sem esquecer os seguros, 
claro. O risco elevado associado às 
viaturas e Bombeiros faz com que 
uma grande fatia do orçamento se 
destine a pagar as apólices que os 
protegem.
Para ser sócio dos BVB basta 
preencher a ficha de inscrição 
disponível no “Quartel” e pagar a 
quota. O valor mínimo é de um euro 
por mês. São 12 euros por ano que, 
multiplicados por várias pessoas, 
podem ajudar a compor o orçamento 
anual e ajudar os Bombeiros a 
adquirir novos equipamentos, novas 
instalações, novas viaturas e garantir-
-lhes maior qualidade de vida. Nesta 
Corporação, os assalariados recebem 
o salário mínimo. E ao fim-de- 
-semana, por exemplo, se estiverem 
de piquete e quiserem pedir uma 
pizza, pagam-na do próprio bolso, 
diz o Capitão Ferreira com tristeza. 
Segundo o que explica o oficial, 
também ele não é remunerado, mas 
isso já não o entristece.
“A melhor parte do meu trabalho é a 
recompensa moral daquilo que faço 
todos os dias. Não sou remunerado, 
não tenho mordomias, aquilo que 
me reconforta e recompensa é o bem 
que os meus Bombeiros possam 
todos os dias fazer. É nossa obrigação 
ter e pagar uma Corporação de BV. 
Recebemos muitos telefonemas a 
agradecer, são a nossa recompensa 

e sabem muito bem! Mas também 
temos queixas, sobretudo por causa 
do tempo que demoramos. E pedimos 
desculpa, mesmo que muitas vezes 
seja por já estarmos noutro sítio”, diz, 
humildemente.

capitão antónio ferreira

O Presidente acompanha-nos até 
à saída, sublinhando que os BVB 
serão tão melhores quanto a cidade 
quiser. É o último apelo deixado aos 
cidadãos para que se façam sócios e 
ajudem os Bombeiros. Uma luta que 
a Corporação trava todos os dias, não 
só nos meses mais quentes do ano. O 
Capitão Ferreira não é Bombeiro, mas 
veste diariamente a camisola. Ganhou 
as eleições para a Direcção do Quartel 
em Maio de 2016. Dois anos, muitas 
batalhas, algumas tristezas e grandes 
alegrias depois, mostra-se satisfeito 
com o trabalho efectuado, mas ainda 
sonha com mais, muito mais. O futuro 
ainda comporta algumas incertezas, 
mas há coisas em que já não restam 
dúvidas.
“Vamos continuar a lutar, vamos 
lutar sempre. Eu? Mesmo com 
muitas dores de cabeça, angústias e 
dificuldades… Bom, eu não trocava 
isto por nada deste mundo”, diz, 
sorrindo timidamente.

   Doentes transportados: 46.409

   INEMs realizados: 8.769

   Saídas para incêndios: 294

   Saídas para sinistros, acidentes e outros: 1.033

   Quilómetros percorridos em serviço: 1.426.861

Curiosidades... desde Maio de 2016
Bombeiros Voluntários de braga
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VII domingo
de páscoa

CONCRETIZAÇÃO: Durante este percurso pascal, vamos continuar a abrir as 
caixas dos pesos de que nos libertámos na Quaresma e, assim, colocar pés 
a caminho no anúncio feliz da presença e da acção de Cristo Ressuscitado 
na comunidade dos seus discípulos, com a ajuda de “calçado apropriado” 
à mensagem de cada Domingo. Antes da Liturgia da Palavra, após a leitura 
de uma pequena introdução, abrimos a caixa “EGOÍSMO” e de lá retiramos 
umas SANDÁLIAS.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Homens da Galileia, M. Luís (CECI, 153)
— apres. dons: A paz vos deixo, F. Silva
— Comunhão: Eu estou sempre convosco, C. Silva
— Final: Rainha dos céus, alegrai-vos, F. Silva (NRMS 17)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do VII Domingo da Páscoa – 
Ascensão do Senhor (Missal Romano, p. 373).
— prefácio: Ascensão I (Missal Romano, p. 474).).
— oração eucarística:  Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529-535).
— Bênção solene: Tempo Pascal (Missal Romano, p. 558).

Viver na Esperança
Jesus sobe aos Céus, nós descemos a montanha para o mundo concreto, 
sedento de Deus, necessitado de pessoas livres e de pés calçados com 
umas simples sandálias.  
Irei falar de Deus, levar a Boa Nova a alguém mais desligado, com coragem 
e sem medo de qualquer resistência, confiante no poder d’Aquele que está 
sentado à direita do Pai.

“ELES PARTIRAM A PREGAR POR TODA A 
PARTE, E O SENHOR COOPERAVA COM 
ELES.”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Actos 1, 1-11
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, 
desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, 
as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, 
Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes 
do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem 
de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, “da qual – disse Ele – Me ouvistes 
falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo, 
dentro de poucos dias”. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: “Senhor, é 
agora que vais restaurar o reino de Israel?”. Ele respondeu-lhes: “Não vos compete saber os 
tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; mas recebereis a força 
do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em 
toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra”. Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma 
nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, 
apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: “Homens da Galileia, 
porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do 
mesmo modo que O vistes ir para o Céu”. 

salmo responsorial Salmo 46 (47)
Refrão: Por entre aclamações e ao som da trombeta, 
ergue-Se Deus, o Senhor. 

LEITURA II Ef 1, 17-23
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de 
sabedoria e de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, 
para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança 
entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim o mostra 
a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou 
à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de todo 
o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há-de vir. Tudo 
submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o 
seu Corpo, a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos. 

EVANGELHO Mc 16, 15-20  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: “Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas quem não 
acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão 
os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem 
veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão 
curados”. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e sentou-
-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, 
confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. 

itinerário ATITUDE: Caminhar.
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elementos celebrativos a destacar
DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
A Solenidade da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, sugere 
que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida 
definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos 
deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos 
continuar a realizar o projecto libertador de Deus para a humanidade e 
para o mundo.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Introdução à Liturgia da Palavra
[Admonição] Jesus deixou como herança aos apóstolos não um 
testamento, mas uma ordem: “Ide e pregai o Evangelho!” Mas as 
palavras só conseguem chegar longe se os pés as levarem. Estas 
sandálias, que colocamos diante do Altar, recordam-nos a nossa 
condição de baptizados, de herdeiros da esperança, de testemunhas 
do amor, de peregrinos pelo mundo... Se a fé chegou até nós, 
foi porque outros discípulos no passado preferiram a partilha ao 
egoísmo, e transportaram-na no tempo com as suas sandálias até 
aos dias de hoje. Tendo presente também os milhares de peregrinos 
que nesta semana caminharam em direcção a Fátima, saibamos 
que não estamos sozinhos neste caminho, porque, acima de tudo, 
“temos Mãe”! 

2. Proclamação da Palavra 
[Primeira Leitura] Cuidado em destacar as três partes do texto:
 1. apresentação da Sua obra por Lucas;
 2. último diálogo de Jesus com os seus Apóstolos;
 3. evocação da ascensão do Senhor ao céu. 
 
[Segunda Leitura] O leitor estará atento para distinguir bem o 
vocativo (irmãos), a intercessão (“O Deus de nosso Senhor... vos 
conceda...) e a confissão de fé (“Assim o mostra a eficácia da 
poderosa força...”). Uma proclamação com uma voz calma e pausada 
é exigida para colocar a assembleia em escuta frutuosa.

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. A ressurreição/ascensão de Jesus garante-nos, antes de mais, que 
uma vida habitada pela fidelidade aos projectos do Pai é uma vida 
destinada à glorificação, à comunhão definitiva com Deus. Quem 
percorre o mesmo “caminho” de Jesus subirá, como Ele, à vida 
plena.
 
. Na nossa peregrinação pelo mundo, convém que tenhamos sempre 
presente “a esperança a que fomos chamados”. A ressurreição/
ascensão/glorificação de Jesus é a garantia da nossa própria 
ressurreição/glorificação. Formamos com Ele um “corpo” destinado 
à vida plena. Esta perspectiva dá-nos força para enfrentar a história 
e avançar – apesar das dificuldades – nesse “caminho” do amor e da 
entrega total que Cristo percorre.
 
. Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, acolher Jesus – a partir 
das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por 
amor. É claro que o mundo do século XXI apresenta, todos os dias, 
desafios novos; mas os discípulos, formados na “escola” de Jesus, 
são convidados a ler os desafios que hoje o mundo coloca, à luz dos 
ensinamentos de Jesus.

Homens da Galileia, porque estais a olhar para o céu? 
Como vistes Jesus subir ao céu, assim há-de vir na sua glória. Aleluia. 
cf. Actos dos Apóstolos 1, 11

A solenidade da Ascensão (Ano B), que entre nós ocupa o sétimo Domingo 
pascal, confirma a esperança de plenitude prometidas no plano salvífico de 
Deus. É uma conclusão e um início. A vida humana de Jesus Cristo, vivida na 
fidelidade à vontade do Pai, promovendo a igualdade, a paz, a justiça e o amor 
como chave essencial das relações interpessoais, recebe uma projecção de 
eternidade. Por isso, agora não é para ficar a “olhar para o céu”, mas para dar 
continuidade à missão até à vinda gloriosa de Jesus Cristo, no final dos tempos.

“Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles”
Os discípulos têm nas mãos a missão de prosseguir a mensagem e obra de Jesus 
Cristo. Há uma ligação entre o Mestre e os discípulos. Há uma comunhão íntima 
entre o humano e o divino. O evangelista diz que “eles partiram a pregar por 
toda a parte e o Senhor cooperava com eles”.
Eis um ponto essencial: ser discípulo missionário. Não apenas com palavras, 
mas com todo o ser, toda a pessoa. O melhor testemunho envolve a totalidade da 
vida do cristão, no meio em que habita, em todos os momentos da existência.
Os Padres da Igreja diziam que nós, cristãos, somos as mãos e os braços de 
Deus. Jesus Cristo, para dar seguimento à sua missão, “escolhe pessoas de fé 
frágil, gente imperfeita. Como nós. Como eu. (…) Cada um de nós recebe hoje a 
mesma missão dos Apóstolos: anunciai! (…) E que devo anunciar? O Evangelho, 
uma bela notícia: Deus ama-te e salva-te. Não devo anunciar as minhas ideias 
mais maravilhosas, a solução para vários problemas, uma política ou política 
ou teologias melhores, mas apenas o Evangelho, a vida e a pessoa de Cristo. 
Ele, que é a força da minha ascensão, Ele, que é a vida da minha vida” (Ermes 
Ronchi).
O narrador afirma que o Senhor Jesus Cristo “cooperava” com os discípulos na 
pregação, no anúncio do Evangelho. O verbo exprime dinâmica de sinergia, ou 
seja, o Mestre era a fonte de energia dos discípulos, era a sua força. Quantas 
vezes nos queixamos das nossas poucas forças! Mas o cristão jamais pode 
esquecer a presença real e eficaz do Ressuscitado na sua vida. Jesus Cristo 
cooperava e coopera hoje e sempre com os seus discípulos missionários. Ele é a 
minha força, a minha energia vital!

“Sandálias”
A festa da Ascensão é a festa da grande esperança e do compromisso 
evangelizador. As “sandálias” simbolizam a disponibilidade para assumir 
a missão evangelizadora, comunicar aos outros “o verdadeiro, o bom e o 
belo”. Em Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa lembra «dois 
ingredientes que não podem faltar, para que as nossas palavras e os nossos 
gestos sejam verdadeiros, autênticos e fiáveis»: “libertação da falsidade e busca 
do relacionamento”. E acrescenta que a verdade está “naquilo que favorece a 
comunhão e promove o bem”.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

05.05.2018
PEREGRINAÇÃO AO SAMEIRO
11h00 / Cripta do Sameiro

ENCONTRO DE FAMÍLIAS E 
VOLUNTÁRIOS PAR'ES
12h30 / Habitat for Humanity

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€
PVPTerra dos Homens foi publicado em 1939 em França. Saiu nesse 

mesmo ano nos Estados Unidos com o título Wind, Sand and 
Stars, tendo recebido o National Book Award, até então o mais 
prestigiado prémio literário norte-americano. "É inexplicável 
como ainda estamos vivos. Com a lanterna eléctrica na mão, 
sigo os traços do avião no solo. A duzentos e cinquenta metros 
do ponto onde ficou imobilizado, encontramos já ferros 
torcidos e chapas de metal que, durante o percurso, se foram 
espalhando pela areia. Quando nascer o dia, ficaremos a saber 
que embatemos quase tangencialmente numa encosta suave, 
no cimo de um planalto deserto", pode ler-se na sinopse.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 3 a 10 de Maio de 2018.

antoine  
de saint- 
-exupéry

terra  
dos homens

14

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
Luísa Aguiar.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

06.05.2018
DIA DA MÃE 

A Plataforma de Apoio aos Refugiados 
(PAR) encontra-se a promover um 
encontro entre famílias refugiadas e 
voluntários da região Norte de Portugal. 
A cultura e o sabor dão o mote a este 
almoço partilhado de Par’es que decorre 
no próximo Sábado, 5 de Maio. A 
iniciativa está marcada para as 12h30 
e conta com o apoio da Habitat for 
Humanity, que disponibilizou as suas 
instalações em Palmeira, Braga, para 
o almoço partilhado. O encontro conta 
também com animação cultural. “Os 
encontros são importantes dado que 

permitem o convívio entre quem acolhe, 
quem é acolhido e as famílias acolhidas 
entre si. Para além disso, ainda pretende 
suscitar o interesse das pessoas em 
acolher estas famílias”, explicou ao 
DACS Helena Pina-Vaz, Directora do 
Colégio Luso Internacional de Braga, 
membro da Comissão Executiva da PAR. 
No encontro podem participar todos 
aqueles que tiverem contribuído para 
instalar alguma família, mas também 
aqueles que quiserem conhecer a PAR 
e as famílias acolhidas ou mesmo vir a 
envolver-se no acolhimento.

Encontro de par'es: cultura e sabor juntam 
famílias de refugiados e voluntários à mesa 04.05.2018

COMÉDIA "GUERRAS DO ALECRIM 
E MANJERONA"
21h30 / Espaço Vita

As Jornadas Teológicas organizadas 
pela revista Cenáculo – dos alunos 
da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica – chegam este 
ano à 30ª edição e vão debater, nos 
dias 8, 11 e 25 de Maio, às 21 horas, 
no Auditório Isidro Alves do Campus 
Camões, a família e os jovens.
A primeira sessão debate a “Família: 
do problema à oportunidade” e 
conta com o jesuíta Pablo Guerrero 
Rodriguez como orador e a moderação 
do padre Luís Miguel Rodrigues. A 

segunda sessão pergunta à família 
“onde estás?”. Liliana Trigueiros, 
Pedro Portela e Isabel Figueiras vão 
tentar responder a esta questão, 
contando com a moderação do Pe. 
Álvaro Balsas.
Com o tema “Jovens: o desejo da 
pluralidade”, a última sessão, a 25 de 
Maio, vai contar com os contributos 
dos sacerdotes Carlos Carneiro e 
Rui Alberto e ainda de Pedro Duarte 
Silva, ficando a moderação a cargo 
do Pe. Avelino Amorim.

XXX Jornadas Teológicas reflectem sobre a família e os jovens


