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A paróquia de Laúndos, na Póvoa de Varzim, vive entre esta
sexta-feir e domingo a iniciativa “Laúndos em Movimento”,
que pretende congregar as suas comunidades. O programa
inclui música, dança, corridas, rally papers e animações de
rua, e ainda uma atuação do pároco DJ Guilherme Peixoto.

exposição Frei Bernardo
Encerrou no passado domingo a
exposição evocativa de Frei Bernardo
de Vasconcelos, que esteve patente na
paróquia de Borba da Montanha, no
arciprestado de Celorico de Basto.Esta
mostra, que esteve patente no salão
paroquial, contou com uma grande
adesão da parte dos paroquianos.

Senhor dos Navegantes
Os pescadores das Caxinas, em Vila do
Conde, cumpriram a tradição e fizeram
sair às ruas a procissão do Senhor dos
Navegantes. Este momento de forte
devoção arrastou às ruas cerca de 55
mil pessoas. A procissão, que percorreu
ruas pavimentadas de flores, integrava
16 andores transportados por pescadores e cerca de 300 figurantes.

As 16 paróquias da zona pastoral da
Senhora do Socorro realizaram no
passado domingo a sua peregrinação
mariana ao santuário localizado em
Areias de Vilar. Presidindo à celebração realizada no final desta caminhada de fé, o Bispo Auxiliar D. Manuel
Linda, dirigindo-se particularmente
aos jovens, alertou para os perigos das
chamadas drogas leves que se encontram à venda nas smartshops.

Guimarães
celebração de S. Gualter
Guimarães viveu, no passado fim de
semana, as suas festas da cidade em
honra de S. Gualter. O momento alto
das celebrações religiosas foi a procissão, que percorreu as ruas do centro
histórico na tarde de domingo, arrastando milhares de pessoas. Presidiu ao
préstito o cónego José Paulo Abreu,
vigário geral da Arquidiocese.

A Igreja e as migrações
D. Jorge Ortiga, na qualidade de presidente da Comissão Episcopal da Pastoral
Social e Mobilidade Humana, realça
que o tema das migrações «ressurgiu
com interpelações novas». «Não é
fácil encarar a mobilidade, tantas
vezes forçada, como uma peregrinação, ou seja, saída com sentido
não meramente material mas com intuitos duma integralidade humana. Se
a esperança está presente em todas
as iniciativas, a fé pode dar sentido
e significado a tantas ausências ou sofrimentos», disse.

O museu arquidiocesano Pio XII, em Braga, apresenta,
até ao próximo dia 15 de setembro a exposição “Reliquiae Corporis Sanctorum”. Esta mostra apresenta 27
peças, sendo estas bustos, braços, imagens, encólpios,
quadros e ostensórios, alusivas ao culto das relíquias.

Santuário do arciprestado
de terras de Bouro inicia
sábado as suas mais participadas
festividades anuais. O Arcebispo
Primaz, D. Jorge Ortiga, participa
no dia maior da romaria
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O

santuário de S. Bento da Porta
Aberta, localizado em Rio Caldo,
Terras de Bouro, acolhe a sua
tradicional romaria de agosto, que decorre
entre os dias 10 e 15.
Esta festividade, que decorre numa época
em que os emigrantes marcam maior
presença entre nós, costuma arrastar largas

GNR alerta peregrinos
A Guarda Nacional Republicana está a
realizar uma campanha que visa promover a segurança dos peregrinos que, nesta
época do ano, realizam a sua caminhada
até S. Bento da Porta Aberta. A GNR
aconselha ainda a não deixarem objetos
dentro dos carros e a estacionarem em locais vigiados, iluminados e visíveis.

dezenas de milhares de peregrinos a este
que é o santuário mais visitado da Arquidiocese de Braga.
O principal dia das festividades acontece
a 13 de agosto, terça-feira, contando com
a participação do Arcebispo Primaz, D.
Jorge Ortiga, que vai presidir à eucaristia
solene a partir das 11h30. Neste dia, para
além da animação musical proporcionada
por filarmónicas, que atuam no recinto
do santuário durante a tarde, decorrerá
uma exposição da relíquia de S. Bento,
exposta à veneração pelas 17h00. Às
18h00 decorre a procissão em honra de
S. Bento, com a participação de andores
de várias paróquias e das autoridades civis
e eclesiásticas. As celebrações religiosas
ficam ainda marcadas pelas eucaristias das
07h30, 09h30 e 22h00. O dia grande da

Amares acolhe ACANUC

Peregrinação à Franqueira

Os escuteiros integrados nos agrupamentos do núcleo de Braga do Corpo Nacional de Escutas realizam, entre 7 e 11
de Agosto, o ACANUC 2013 – Acampamento de Núcleo, que se realiza na praia
fluvial de Felinhos, em Lago, Amares.
“João Paulo II, Um Construtor de Pontes
no Mundo” é o tema desta iniciativa que
pretende juntar cerca de mil e duzentos
escuteiros. Através do acampamento, pretende-se comemorar o Patrono do núcleo
de Braga para o ano 2013, precisamente
João Paulo II. Esta iniciativa tem como objetivo ser uma atividade de referência na
caminhada escutista de cada participante,
proporcionando oportunidades educativas
no progresso de cada participante e promovendo a partilha de experiências entre
os escuteiros dos vários agrupamentos.
O lema que conduz a programação do
acampamento é “Vai e Faz a Ponte”.

o aRCIPRESTADO DE BARCELOS peregrina este domingo ao alto da Franqueira, naquela que é a sua peregrinação mariana arciprestal. A caminhada tem início às 08h00
na igreja Matriz de Barcelos, seguindo em
procissão até ao santuário. A missa campal,
no alto da Franqueira, está previstas para as
10h30 e será presidida pelo Bispo auxiliar
D. António Moiteiro. No final da Eucaristia
tem lugar um almoço convívio oferecido
pela confraria. A peregrinação anual a este
santuário realiza-se sempre no segundo
domingo de agosto, envolvendo milhares
de devotos de Nossa Senhora da Franqueira. Trata-se de uma das mais grandiosas
manifestações religiosas no Minho. Este
santuário mariano, segundo a tradição, tem
a sua origem numa pequena ermida que
não seria mais que a atual capela-mor e teria sido mandada erigir por D. Egas Moniz,
tutor do primeiro Rei de Portugal.

festa encerra-se com uma sessão de fogo
de artifício pelas 24h00.
Do programa cultural dos festejos destaca-se o dia dedicado à cultura regional, que
acontece segunda-feira, dia 12. Esta iniciativa vai congregar as associações culturais
e recreativas do município de Terras de
Bouro, que vão exibir as suas artes e tradições entre as 15h00 e as 19h00 no recinto
do santuário. Neste dia decorre ainda,
pelas 21h30, uma procissão de velas e, às
24h00, uma sessão de fogo de artifício.
Nos restantes dias, para além das celebrações eucarísticas nos espaços de culto do
santuário, está agendada a reinauguração
da estalagem de S. Bento.
Este santuário remonta ao ano de 1614,
altura em que por intermédio de um visitador, se construiu uma capela em honra
de S. Bento, devoção devida à influência
dos monges de Santa Maria de Bouro. Segundo a tradição, a capela construída em
Rio Caldo tinha sempre as portas abertas,
servindo de abrigo a quem passava. Daí
lhe terá advindo a designação de S. Bento
da Porta Aberta.
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O Papa fez um apelo ao compromisso dos jovens
contra o «vazio de significado e de valores». «Os
jovens são particularmente sensíveis ao vazio de
significado e de valores que muitas vezes os rodeiam
e, infelizmente, pagam as suas consequências».
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Os jesuítas do Médio Oriente estão preocupados
com dois sacerdotes vítimas do conflito no norte
da Síria, ambos desaparecidos. Segundo a UNICEF, em Homs estarão bloqueados cerca de 400
mil civis, a maioria mulheres, idosos e crianças.

SEMANA DAS MIGRAÇÕES atenta aos
© DR

«não emigrar», ou seja, que as
pessoas tenham condições para
permanecerem na «própria terra».
Além de apontar fenómenos que
estão por detrás dos fluxos migratórios, como a «precariedade
económica, a carência dos bens
essenciais, as calamidades naturais,
guerras e desordens sociais», Joseph
Ratzinger destacou a questão da
imigração ilegal, que pode levar ao tráfico
e exploração de pessoas, com maior risco
para as mulheres e crianças.

Os ofertórios das
missas, durante
esta semana,
revertem a favor
da Obra Católica
Portuguesa
das Migrações

A Semana Nacional de Migrações pretende recordar aqueles que tiveram de deixar o país por causa da crise

A

Obra Católica Portuguesa das
Migrações organiza a 41.ª semana
nacional dedicada aos migrantes e
refugiados, entre 11 e 18 de agosto, esperando que seja «um momento especial» de
atenção aos portugueses espalhados pelo
mundo.
A Semana Nacional de Migrações tem este

Igreja atenta ao Turismo
A IGREJA está atenta aos desafios e oportunidades que o turismo lhe apresenta, em
particular neste tempo dedicado às férias
e ao descanso, dimensões das quais «não
pode dissociar-se».Segundo o padre Carlos
Godinho, diretor da Obra Nacional da
Pastoral do Turismo, «é fundamental uma
sã antropologia que contempla a pessoa
no seu todo na dimensão espiritual, moral
e de valores». Outra preocupação são as
condições dos trabalhadores da área do
turismo cuja sazonalidade, formação, e
remuneração pode trazer precariedade e
diminuir a qualidade do serviço.

ano como tema “Peregrinação de Fé e de
Esperança”, baseado na mensagem da Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado
2013, escrita pelo agora Papa emérito
Bento XVI.
O documento sublinha a necessidade de
reafirmar, no meio da atual conjuntura
económica, social e política, o direito a

O ponto alto da celebração anual
vai acontecer na peregrinação dos
migrantes ao Santuário de Fátima, nos
dias 12 e 13 de agosto, que este ano será
presidida por D. Jean Claude Hollerich,
arcebispo do Luxemburgo, país onde está
instalada uma importante comunidade de
emigrantes portugueses.

República Centro-Africana: grito desesperado
São cada vez mais os apelos de sacerdotes e bispos da República
Centro-Africana, face à gravidade da situação que se vive no país
controlado pela milícia islâmica Séléka desde 24 de março. O
Arcebispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga, denunciou, na
homilia do passado domingo, 21 de julho, a necessidade de o
mundo agir em defesa das populações inocentes. «Não me posso
calar quando os filhos deste país são vítimas da mais horrível barbárie. Não me posso calar
quando se torturam e matam os centro-africanos». Nzapalainga, que recebeu o pálio das
mãos do Papa Francisco no passado dia 26 de Junho, tal como outros 33 arcebispos de
todo o mundo, aproveitou também essa missa de ação de graças para pedir aos cristãos
do mundo inteiro que não desistam de pedir a paz para o seu país. Para materializar o
apoio imprescindível aos cristãos que sofrem na República Centro-Africana, a Fundação
AIS apela, através da sua campanha de verão, à generosidade dos benfeitores e amigos da
Instituição. A ajuda de todos fará, certamente, a diferença. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO que O DIABO é INIMIGO DE DEUS E DO HOMEM Ano da Fé 40
Creio na Igreja, Mãe e Mestra, que nos ensina que o
diabo é um ser espiritual, que se tornou inimigo de Deus e
do homem, que coloca este contra Deus e contra os outros
homens, semeando violência e toda a espécie de mal.

ração do homem gera a heresia, manobra a blasfémia,
semeia a revolta contra o Senhor, suscita a seita satânica,
o ódio a Cristo, o apego ao pecado e ao mal.
Creio que o diabo vai enganando as pessoas, sugerindo-lhes
que não há pecado, que não há mal em cometê-lo, que não
há eternidade, que usem mal da sua liberdade, que gozem à
vontade, e vai atraindo para a vaidade e a soberba déspota e
violenta.

Creio em Jesus, que disse que o diabo é o “pai da mentira”,
que mente e ensina a enganar e a mentir, que é contra Aquele que é a Verdade, Jesus Cristo, e que enreda os homens na
falsidade, no erro, na mentira que corrompe e destrói.

Creio que o diabo, inimigo da natureza humana, seduz e ilude, colocando diante de nós o mal com aparência de bem,
suscita a avareza de toda a ordem, fomenta a cobiça, ilude
com a sensualidade desordenada e pecaminosa.

Creio em Jesus, que disse que o diabo é o “príncipe das
trevas”, que semeia nuvem de poeira para cegar as inteligências e os corações, para impedir o bom e são discernimento,
para cegar os olhos da alma e os impedir de ver Deus e a sua
obra.

Creio que o diabo não nos deixa conhecer as consequências
nefastas do pecado e não nos deixa ter um conhecimento
interno dele, para o aborrecer, detestar e nos afastarmos
dele com audácia cristã e desejos de fidelidade.

Creio que o diabo nos vai colocando contra Deus e no co-

curso para organistas
A Escola Diocesana de Música Sacra
de Aveiro promove um curso de Órgão
– Registação, na igreja da Glória, a Sé
de Aveiro, a 7 de setembro, destinado
a organistas das paróquias, estudantes
de órgão. Esta iniciativa decorre depois
da inauguração do novo órgão da Igreja
da Glória, retomando a formação para
os organistas com os princípios básicos
da registação a partir das possibilidades
tímbricas do novo instrumento.

Coimbra

Cáritas divulgou projetos
A Cáritas de Coimbra participou e
partilhou, pela primeira vez, serviços,
projetos e produtos numa edição da
EXPOFACIC, a feira em Cantanhede
que terminou no passado domingo.
Nesta iniciativa foram divulgados os
serviços do equipamento “ComVida
Quiaios” e com produtos do projeto “Coimbra dá Sabor à Tradição” e
“Coimbra dá Cor à Tradição”.

Leiria/Fátima

acampamento de escuteiros
O acampamento regional de Leiria,
do Corpo Nacional de Escutas,
reuniu mais de dois mil escuteiros na
Quinta do Escuteiro, na Batalha, sob
o imaginário dedicado à Batalha de
Aljubarrota. Esta iniciativa, que decorre
até domingo, tem o lema “São Nuno –
em nome do Reino”, o acampamento
regional de Leiria e reúne 34 grupos de
escuteiros católicos da diocese e um
grupo convidado do Luxemburgo.

Dário Pedroso, sj

Creio em Jesus, que disse que o diabo é “homicida desde o
começo”, que vai movendo a inteligência e o coração do homem para gerar mais morte e mais destruição, continuando
o caminho bíblico em que Caim matou Abel.

Creio em Jesus, que disse que o diabo é o “príncipe deste
mundo”, manobrando as mentes e os corações para gerar
vaidade, egoísmo, avareza, cobiça, inveja, maldade e falsidade, que vai semeando a violência, a fraude, o roubo, o crime
de toda a espécie de maldade.

Aveiro

Creio que o diabo quer destruir o bem e a verdade na Igreja
e na humanidade, corrompe corações, inteligências e vontades, causa tanta cegueira interior e leva ao mal, à destruição, à luta contra Deus e contra Cristo.
Creio na Igreja que nos ensina que, pela oração, penitência
e caridade, podemos sempre resistir ao diabo, vencer as tentações e viver na fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho.

Porto

herança de Cluny
O Departamento de Bens Culturais
Diocese do Porto vai promover entre
agosto a outubro um projeto que
pretende dar a conhecer a “herança
de Cluny” através dos monumentos
que existem no norte de Portugal. A
nova edição de “Viagens com alma”,
com o título “Cluny e influências:
o conde, os lugares e o novo país”,
propõe diferentes temas e destinos para
descobrir esta marca cultural.

Santarém

novo ano pastoral
O Bispo de Santarém lançou o documento do novo ano pastoral da diocese,
advogando uma presença renovada da
comunidade católica, para enfrentar
um ambiente cultural «marcado pela
incredulidade». Para D. Manuel Pelino,
«é necessária uma vivência comunitária
da fé que inspire uma forma de pensar
e viver justa, verdadeira e bela».
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O Monsenhor Abílio Cardoso é natural das Marinhas, Esposende, onde
nasceu há 60 anos. Ordenado sacerdote em 1977, teve como primeira
missão o jornal “Diario do Minho”, tendo passado depois pelo exército,
como capelão de aviação. Em 1981 assumiu a paróquia de Mosteiro,
em Vieira do Minho, tendo sido decisivo na construção da igreja da vila.

i

Responsável do secretariado da Conferência Episcopal
Portuguesa entre 1989 e 1994, esteve depois sete anos em
missão com as comunidades portuguesas em Paris, tendo
partido em 2001 para os Estados Unidos. É, desde 2004,
pároco de Santa Maria Maior, na cidade de Barcelos.

numa experiência pastoral alargada à
Igreja local deve-se ao facto das pessoas emigrarem por longa duração e não
se deslocarem tantas vezes à terra mãe,
devido à distância. Quer num lado quer
noutro encontramos uma solicitude mais
forte da parte da Igreja de acolhimento.
Daí a existência de um diálogo permanente entre a Igreja em Portugal e as
comunidades eclesiais de emigrantes que
estão na América.

“Muitas vezes

a emigração
dá início à
evangelização

Mons. ABÍLIO CARDOSO
Texto e Fotos Departamento Arquidiocesano de Comunicação Social

A Igreja celebra daqui a poucos dias a Semana Nacional das Migrações. Em véspera desta jornada de
reflexão fomos conversar com um dos sacerdotes
de maior experiência pastoral junto de comunidades emigrantes. O Monsenhor Abílio Cardoso apresenta mesmo um dos percursos pastorais mais ricos
entre o presbitério da Arquidiocese. Em vésperas da
grande peregrinação mariana de Barcelos, não deixamos de abordar também este acontecimento.

uma espécie de mãe para aqueles que se
sentem desamparados. Neste momento
já verificamos outra dimensão da emigração, já que Portugal passou a ser também
um país de acolhimento. Isto é um desafio permanente para as comunidades. É
aí que se verifica a solidariedade eclesial.
Nós próprios, em Portugal, já voltamos
um pouco a enviar gente que será acolhida por outras Igrejas locais. As situações
sociais alteram-se, mas a Igreja continua
a apresentar-se com uma capacidade de
resposta a estas situações, porque é o ser
humano que está em causa. Muitas vezes
começa por aí a evangelização.

Celebramos em breve a Semana Nacional de Migrações. O Monsenhor Abílio
dedicou-se durante alguns anos aos nossos emigrantes em Paris. Que papel pode
ter a Igreja neste âmbito?
R_ Eu penso que a Igreja continua a ser,
como foi no passado, pioneira no apoio
às situações de carência social e é natural
que incarne as realidades de um povo
ao longo da sua história. Na emigração
sempre encontramos a solicitude pastoral
da Igreja destacada. Não é só com a presença de missionários que a Igreja envia,
mas é também as próprias comunidades

O que mais o marcou na sua experiência
pastoral em França?
R_ Devo começar por dizer que passei
dez anos da minha vida pastoral junto
dos emigrantes. Primeiro estive sete anos
em França, e depois mais três anos na
América. Têm em comum serem missões
junto de pessoas distantes da sua terra
e em busca de acolhimento. Em França
estive numa comunidade muito ativa,
nomeadamente na devoção a Nossa
Senhora e na fidelidade às tradições. Nos
Estados Unidos encontrei uma comunidade semelhante, mas um pouco mais
inserida na Igreja local. Lá a inclusão

eclesiais locais para onde seguem os emigrantes. Daí o permanente contacto entre
a Igreja que recebe e a Igreja que envia.
Por outro lado há aqui uma coisa muito
bela. São os próprios emigrantes, em
contexto desfavorável e num país estranho, que pedem o envio de missionários,
porque um padre encontra-se sempre
numa posição privilegiada para congregar
os emigrantes dispersos. Quem sai do seu
país está à espera de encontrar alguém
que o acolha. A Igreja encontra-se em
posição privilegiada para ser elo de
união dos emigrantes e funcionar como

Diário do Minho

Vivemos novamente um período em que
muitas pessoas optam por emigrar. A fé
de uma emigrante sai fortalecida quando
se ausenta da terra natal?
R_ Eu diria que sim, porque quando a
pessoa se desenraíza perde um pouco
as suas seguranças. É um momento de
provocação para ela. Nessa altura vem ao
de cima a questão da fé, a Igreja, a necessidade de estar com os outros. A prática
religiosa do emigrante acaba por se fortalecer. Tudo isso depende do contexto. Eu
trabalhei em comunidades muito vivas e
aí a vivência comunitária da fé era mais
profunda e dinâmica do que aquilo que
percebo aqui. O próprio facto do emigrante se encontrarem deslocado da sua
terra facilita o estar em comunidade, o
“estar com”. Acrescento a isto o facto dos
portugueses serem muito bem vistos pela
sua entrega ao trabalho, pelo seu esforço
e pelos seus valores. O português deixa
uma boa imagem lá fora. Por outro lado,
a vida associativa dos emigrantes é mais
forte, porque há um desejo de estarem
uns com os outros. Por isso mesmo aparecem muitos grupos constituídos e ganha
força a dimensão eclesial. Eu diria que
a vida cristã nas nossas comunidades de
emigração não desmerece nada do que se
passa nas nossas paróquias.
E os imigrantes? Sente que os portugueses, em particular os cristãos, sabem
acolher aqueles que escolhem o nosso
país para viver e trabalhar?
R_ É preciso distinguir desde logo o
que se passa em grandes cidades, como
Lisboa, Porto ou Braga, da realidade nos
ambientes menos urbanos. Pessoalmente
não tenho tanta noção dessa realidade
por causa do meu percurso pastoral, mas
sei que é um desafio para os católicos
das nossas comunidades. Penso que
existe um particular cuidado expresso nos
documentos da Igreja, mas na prática não
consigo avaliar se existe. Sociologicamente, as nossas comunidades são um pouco
paradas. Por isso, quando aparecem as
seitas religiosas ou outros credos trazidos pelos imigrantes, que revelam outras
formas de exprimir publicamente a fé,
constituem-se como um desafio para nós,
católicos. Eu, pessoalmente, não tenho
medo destes desafios e gosto de ajudar a
comunidade eclesial a lidar e a crescer
com eles. Contudo, pergunto-me as nossas comunidades estão preparadas para
lidar com o diferente? Penso que a maior
parte das nossas comunidades paroquiais
podem crescer com esse fenómeno.
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A Obra Católica Portuguesa das Migrações organiza, entre 11 e 18 de agosto,
a 41.ª semana nacional dedicada aos migrantes e refugiados. O ponto alto vai
acontecer na peregrinação dos migrantes ao Santuário de Fátima, nos dias 12
e 13 de agosto, que será presidida por D. Jean Claude Hollerich, arcebispo do
Luxemburgo, onde está instalada uma grande comunidade de portugueses.

Antes de assumir essa missão, esteve
também vinculado ao secretariado da
Conferência Episcopal Portuguesa. Como
foi essa experiência?
R_ Foi uma experiência formidável. Eu
fui diretor do secretariado nacional da
Conferência Episcopal Portuguesa. Estava
como executivo e por isso tinha assento
nas reuniões efetuadas pelos bispos, quer
o conselho permanente, quer as assembleias plenárias. Foram cinco anos maravilhosos, em que pude perceber como
se relacionava a Igreja portuguesa com a
Santa Sé, com os Governos ou com outras
instituições internacionais. A perceção da
Igreja para mim foi muito mais enriquecedora. Nos primeiros três anos continuei
pároco em Vieira do Minho, até terminar
a construção da igreja, mas depois tive
dois anos sem o contacto direto com o
povo de Deus. Isso custou-me um pouco.
Sentia falta dessa dimensão pastoral que,
para mim, me realiza particularmente. Todavia, foi uma experiência muito positiva.
Este domingo, o arciprestado de Barcelos
vive a sua maior manifestação de fé com
a peregrinação à Senhora da Franqueira.
Por isso mesmo, pergunto-lhe: que diagnóstico faz da fé dos barcelenses?
R_ Olho para este arciprestado de
Barcelos e destaco o trabalho realizado
ao longo dos últimos anos. O clero está
um pouco envelhecido e as pessoas um
pouco paradas, mas estamos inseridos
num processo de grande mudança, com
um laicado cada vez melhor preparado
para os desafios pastorais. Tem que se dar
relevo ao trabalho dos últimos arciprestes.
Barcelos está a entrar num dinamismo
que se vai revelando um pouco por toda
a diocese. Nós hoje temos, felizmente,
um programa diocesano de ação pastoral,

e nós aqui temos também um programa
arciprestal que depois se revela e está
instituído também nas paróquias. Este
trabalho vai dando os seus frutos.Portanto, olho para o futuro com esperança.
Penso que apesar de um menor número
de sacerdotes, se tivermos leigos cada vez
melhor preparados e comprometidos, não
temos motivos para nos preocuparmos.
A devoção mariana é muito forte em
Barcelos. Há a peregrinação à Senhora
da Franqueira, a de maior dimensão,
mas há também mais três peregrinações
de índole mariana. Como explica esta
devoção?

«A nossa fé é
profundamente
marcada pela devoção
a Nossa Senhora»
R_ Eu noto que sim. A Senhora da
Franqueira, como peregrinação maior
do arciprestado, é aquela que congrega
anualmente muitos milhares de fiéis. Há
lá um dinamismo pastoral muito grande,
devido ao trabalho da confraria. Nesta
semana em que temos um acontecimento
mariano, noto como Maria faz parte da
alma humana crente. Onde há portugueses, como falávamos há pouco, há uma
grande identificação com a devoção a
Nossa Senhora. A nossa fé é profundamente marcada pela devoção a Nossa
Senhora. Este é um bem que devemos,
por um lado, purificar, e, por outro lado,

i

A paróquia de Santa Maria Maior, cujo território aborda o
centro histórico de Barcelos, reúne cerca de cinco mil pessoas. Está sediada na igreja Matriz, mas detém outros espaços
de culto, nomeadamente as igrejas da Misericórdia, do Senhor
da Cruz, do Terço, S. José, Santo António e Menino Deus.

não punir. Purificar, porque há aspetos
teológicos e devocionais que devem ser
corrigidos e ultrapassados. Mas também
devemos promover mais uma devoção
a Nossa Senhora que ajude as pessoas
a um momento libertador de fé, que as
corresponsabilize na sua atitude de fé e
as conduza mais até Jesus.
Recentemente celebramos também os
300 anos da igreja do Terço, que está
integrada na paróquia de Santa Maria
Maior. Qual a importância desta efeméride para os cristãos de Barcelos?
R_ Estas celebrações aconteceram promovidas pela Confraria de Nossa Senhora
do Terço, uma confraria muito dinâmica,
mas também aconteceram devido às
forças vivas da própria paróquia. Às vezes
não é fácil que, numa Igreja que atua
numa cidade com a dimensão de Barcelos, falem a uma só voz. Porém, temos
vindo a conseguir que todos os níveis da
responsabilidade pastoral atuem congregadamente. Por isso mesmo, as ações
promovidas pela Confraria do Terço foram
sempre concertadas com a paróquia. Foram celebrações marcadas pelo respeito
pela história e uma verdadeira intervenção cultural na cidade. Tivemos um evento cultural por mês que obrigou a igreja
do Terço a ser falada e promovida. Hoje
esta igreja ocupa um lugar mais destacado no sentir da sociedade barcelense. Por
outro lado, estamos diante de um espaço
de culto que se tornou também espaço de
cultura da cidade. Eu quero destacar esta
união entre culto e cultura. É ali também que se realiza semanalmente uma
catequese de adultos, no qual participam
sempre perto de setenta pessoas. É uma
realidade notória e continuada, que vai
dando os seus frutos.

«TEmos que responder a quem nos procura como tábua de salvação»
Como olha para o futuro da nossa Arquidiocese?
R_ Eu olho com muita esperança e traçando também um desafio
grande. Recordo que no norte do país a prática religiosa era
muito elevada em face de outras regiões do país. Hoje parece
que assistimos ao fenómeno inverso. Vejo isso com uma certa
preocupação. Aqui a prática religiosa reduz significativamente e
em algumas zonas do sul denota-se algum incremento. Por isso
mesmo, devemos investir mais na responsabilidade laical. Penso
que estamos no bom caminho, mas ainda há muito a fazer. Há
muitos resquícios da ideia de que é possível uma sociedade sem
Deus. Nós teremos uma resposta para esses que nos procuram
como tábua de salvação? Eu estou a olhar já num horizonte
de 15 ou 20 anos. Há muitas pessoas que se vão ajustando a
um mundo sem Deus e que mais tarde vão acabar por buscar
uma resposta para as suas inquietações e nós, Igreja, temos que
preparar-nos para dar essas respostas. Estes novos vazios têm que
ser colmatados. Pastoralmente devemos estar aptos a responder
a estas novas necessidades.
Uma das suas mais significativos trabalhos pastorais foi em Vieira do Minho, onde foi mentor da
construção da igreja da vila, que completa agora
25 anos. Quando olha para trás o que sente?
R_ Curiosamente ontem completaram-se exatamente 25 anos
sobre a inauguração da igreja de Vieira do Minho e a respetiva
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“

Se tivermos leigos
cada vez melhor
preparados e
comprometidos, não
temos motivos para
nos preocuparmos

GOSTOS

constituição como paróquia. Foi uma experiência fortíssima, não
sem algumas dificuldades. Passei lá dez anos da minha vida, que
me ensinaram a estabelecer algum equilíbrio entre a fogosidade
pastoral da minha juventude e a religião do povo. Olho com saudade esses dez anos, particularmente aquilo que conseguimos
alcançar como comunidade. Enfrentei muitas resistências para
andar para a frente com a obra da igreja, mas jamais fui pessoa
de desistir. Hoje a paróquia de Vieira do Minho está constituída
e foi uma transição pacífica com a comunidade de Mosteiro à
qual estava anexada. Todas as paróquias e comunidades mudam,
mesmo que as pessoas se mantenham. Uma das minhas conquistas foi precisamente mudar essa mentalidade. É importante fazer
as pessoas perceberem a importância das mudanças.

“O PRINCIPEZINHO”
de Saint-Exupéry

Como é que está a viver o Ano da Fé?

“KRAMER CONTRA
KRAMER”

R_ O Ano da Fé foi uma oportunidade, como todos os anos celebrados particularmente pela Igreja, para aprofundarmos o nosso
ser cristão. Aqui no arciprestado fizemos alguns progressos neste
ano. Há já equipas de sacerdotes e leigos para darem formação
ao longo do ano nas diversas zonas pastorais. Este é um dado
novo, que serve como fomento da esperança. Por outro lado,
sinto que as pessoas se vão questionando perante a diferenciação em relação à vivência pessoal da fé. Oxalá nós, pastores,
possamos dar respostas mais objetivas, sempre tendo em linha
de conta os contextos de cada um que nos procura.

Livro

CLÁSSICA
Música

COZIDO
À PORTUGUESA
Gastronomia

Cinema

JOÃO PAULO II
Personalidade

JERUSALÉM
Lugar
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a solenidade da assunÇÃo de nossa senHora é celebrada no dia 15 de
agosto. Esta celebração, que se centra num dogma da Igreja, pretende exaltar o
facto de a Mãe de Deus, no fim da sua vida terrena, ter sido elevada em corpo e alma
à glória celestial. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII a 1 de novembro de
1950. Na Arquidiocese de Braga está instituída a festa de Nossa Senhora da Abadia.

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
ENT: Senhor que nos dais guarida (J.F. Silva, CEC II 100-101)
OFER: Jesus Cristo amou-nos (M. Luís, CAC 203)
COM: Eu vim trazer o fogo à terra (M. Simões, CEC II 104-5)
SAID: Louvai ao Senhor (J. F. Silva, NCT 387)

“Assunção de Nossa Senhora” (Anthonis Sallaert, 1620) In: coleção privada

DOMINGO XX DO TEMPO COMUM – Ano C
18 de AGOSTo de 2013
porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também
todo o povo com as palavras que diz. Este
homem não procura o bem do povo, mas
a sua perdição». O rei Sedecias respondeu: «Ele está nas vossas mãos; o rei não
tem poder para vos contrariar». Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio
de cordas, fizeram-no descer à cisterna
do príncipe Melquias, situada no pátio
da guarda. Na cisterna não havia água,
mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no
lodo. Entretanto, Ebed-Melec, o etíope,
saiu do palácio e falou ao rei: «Ó rei, meu
senhor, esses homens procederam muito
mal tratando assim o profeta Jeremias:
meteram-no na cisterna, onde vai morrer
de fome, pois já não há pão na cidade».
Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o
etíope: «Leva daqui contigo três homens e
retira da cisterna o profeta Jeremias, antes
que ele morra».
SALMO RESPONSORIAL – Salmo 39 (40)
Refrão: Senhor, socorrei-me sem demora.
Esperei no Senhor com toda a confiança e
Ele atendeu-me.
Ouviu o meu clamor e retirou-me do
abismo e do lamaçal,
assentou os meus pés na rocha e firmou
os meus passos.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Vendo isto, muitos hão-de temer
e pôr a sua confiança no Senhor.

LEITURA I – Jer 38,4-6.8-10
Leitura do Livro de Jeremias

A

Palavra de Deus que hoje nos
é servida convida-nos a tomar
consciência da radicalidade
e da exigência da missão que
Deus nos confia. Não há meios-termos:
Deus convida-nos a um compromisso,
corajoso e coerente, com a construção
do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a
nossa missão profética.
A primeira leitura apresenta-nos a figura
do profeta Jeremias. O profeta recebe de
Deus uma missão que lhe vai trazer o
ódio dos chefes e a desconfiança do Povo
de Jerusalém: anunciar o fim do reino de
Judá. Jeremias vai cumprir a missão que
Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele
sabe que a missão profética não é um
concurso de popularidade. A história de
Jeremias não é um caso isolado, mas é,
um pouco, a história de todos aqueles a
quem Deus chama a testemunhar, com
fidelidade, os seus projetos e os seus va-

Naqueles dias, os ministros disseram ao
rei de Judá: «Esse Jeremias deve morrer,

Eu sou pobre e infeliz: Senhor, cuidai de mim.
Sois o meu protetor e libertador:
ó meu Deus, não tardeis.
porque em Vós esperamos, Senhor.

LEITURA II – Heb 12,1-4
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de
parte todo o fardo e pecado que nos cerca
e corramos com perseverança para o
combate que se apresenta diante de nós,
fixando os olhos em Jesus, guia da nossa
fé e autor da sua perfeição. Renunciando
à alegria que tinha ao seu alcance, Ele
suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de
Deus. Pensai n’Aquele que suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos
pecadores, para não vos deixardes abater
pelo desânimo. Vós ainda não resististes
até ao sangue, na luta contra o pecado.
ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 10,27
As minhas ovelhas escutam a minha voz,
diz o Senhor; Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
EVANGELHO – Lc 12,49-53
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Eu vim trazer o fogo à terra
e que quero Eu senão que ele se acenda?
Tenho de receber um baptismo e estou
ansioso até que ele se realize. Pensais que
Eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu
vos digo que vim trazer a divisão. A partir
de agora, estarão cinco divididos numa
casa: três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o filho e o
filho contra o pai, a mãe contra a filha e a
filha contra a mãe, a sogra contra a nora e
a nora contra a sogra».

a Igreja alimenta-se da palavra
lores. Ser profeta não é um percurso fácil,
mas é um caminho de sofrimento, de
incompreensão e, tantas, vezes, de morte.
Implica o confronto com a injustiça, com
o poder daqueles que pretendem construir o mundo sobre valores de egoísmo.
O mundo de hoje continua a não saber
lidar com a profecia. Basta pensar em D.
Óscar Romero, em Gandhi, em Martin
Luther King, ou em tantos profetas anónimos que, todos os dias, continuam a ser
marginalizados, por uma opinião pública
que pretende salvaguardar a sua liberdade construindo o mundo à margem de
Deus.
A segunda leitura convida o cristão a
correr de forma decidida ao encontro
da vida plena – como os atletas que não
olham a esforços para chegar à meta e
alcançar a vitória. Cristo – que nunca
cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável,
mas enfrentou a morte para realizar o

projeto do Pai – deve ser o modelo que
o cristão tem à frente e que orienta a sua
caminhada. O caminho do cristão não é
um passeio fácil e descomprometido, mas
um caminho duro e difícil, que não se
compadece com “meias tintas” nem com
compromissos mornos e a “meio gás”.
Exige coragem para vencer os obstáculos, capacidade de luta para enfrentar a
oposição, compromissos radicais.
O Evangelho reflete sobre a missão de
Jesus e as suas implicações. Define a
missão de Jesus como um “lançar fogo
à terra”, a fim de que desapareçam o
egoísmo, a escravidão, o pecado e nasça
o mundo novo – o “Reino”. A proposta
de Jesus trará, no entanto, divisão, pois
é uma proposta exigente e radical, que
provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, para
que se realize o plano do Pai e o mundo
novo se torne uma realidade palpável. O

Evangelho mostra que o objetivo de Jesus
não passava por conservar intacto o que
já existia, pactuando com essa paz podre
que não questiona o mal, a injustiça,
a escravidão; mas o objetivo de Jesus
passava por “incendiar o mundo”, pondo
em causa tudo aquilo que escraviza o
homem e o priva de vida. A proposta de
Jesus não passa pela manutenção de uma
paz podre, que não questiona nem incomoda ninguém, mas por opções radicais,
que obrigam a decisões arriscadas. No
entanto, a Igreja de Jesus aceita muitas
vezes abençoar as ideologias que escravizam e oprimem, para manter uma certa
paz social (a paz dos cemitérios?), para
“defender a civilização cristã” (como se
pudessem ser cristãos aqueles que constroem máquinas de injustiça e de morte)
ou para manter determinados privilégios.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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opinião
por João Duque

Igrejas ou museus?

S

No passado domingo, a paróquia das Caxinas, no arciprestado da Póvoa de Varzim e Vila
do Conde, viveu o momento alto das festas do Senhor dos Navegantes: a procissão.
(Fotos: Diário do Minho)

ão diversos e diversamente subtis
os modos como se vai realizando
o processo de secularização, que
marca a nossa cultura europeia de há
séculos para cá. No mau sentido do termo,
esses modos diversos não passam de outras
tantas maneiras de neo-sacralização, pois
apenas pretendem substituir o «sagrado»
cristão por outros «sagrados», que as modas
vão construindo e propondo a multidões
de adoradores. O consumo é, sem dúvida
e enquanto sistema omnipotente, uma das
«divindades» mais sacralizadas do nosso
tempo. E, como qualquer outra sacralização,
implica rituais e sacrifícios, com um culto
perene e absorvente.
Como acontece sempre com a dimensão do
«sagrado», o seu carácter absoluto e excelso
faz com que todos os outros elementos da
realidade – física, pessoal e social – sejam
secundarizados e colocados sempre ao
seu serviço. É sobretudo neste sentido
que o sistema do consumo hoje tem um
efeito sacralizante, em relação aos nossos
contemporâneos – e, paradoxalmente,
secularizante, em relação à tradição cristã e
aos seus valores.
Ora, de todos os actuais processos de
consumo, um dos mais subtis é o que se
verifica no mundo do turismo e da assim
denominada «cultura». A grande tradição
artística da humanidade, por exemplo, é
frequentemente subjugada ao mecanismo
do consumo cultural-artístico, que a envolve
numa indústria crescente. Os museus passaram
a ser os novos templos desta modalidade
de consumo; mais do que espaços para
experiências estéticas profundas, são locais de
«cultivo» individual e social, cujo conteúdo se
consome como quem consome qualquer artigo
de luxo. A sua função é preencher o tempo de
lazer do indivíduo.
É que, na relação à arte que se consome, o
sistema do consumo coloca o indivíduo no
centro. Não se trata, portanto, de um confronto
do sujeito com interpelações exteriores, com
grandes valores que, através de uma herança
profunda, ou de novas produções grandiosas,
o atingem e o vão «educando», abrindo para o
exterior de si, mas sobretudo de uma espécie
de colecção de experiências (como um álbum
de fotografias) que vão construindo a felicidade
individual, na descontracção do tempo livre,
para descansar das canseiras a que o trabalho
quotidiano não poupa. Cultura para férias,
como o café depois do almoço.
Ora, acontece que no seio deste sistema
se encontra frequentemente absorvido
também o «sagrado» cristão. Não só porque,
frequentemente, os cristãos recorrem a práticas
cultuais cristãs como consumidores, para
benefício estritamente individual e interesseiro,
de acordo com modas instauradas pelo
mecanismo de consumo. Mais do que a isso,
refiro-me, aqui, sobretudo aos símbolos do
sagrado cristão, às suas manifestações visíveis,
mormente como obras de arte e edifícios,
que são claramente um dos alvos preferidos
da indústria turística (o assim denominado
«turismo religioso»).
Antes de avançar e para evitar cair em
radicalismos, gostaria de esclarecer
alguns pontos. É claro que é possível,
pelo menos até certo ponto, orientar todo
este dinamismo turístico para o «sagrado»
cristão, conseguindo que este mantenha
a prevalência e que a visita de lugares e a
contemplação de obras da tradição cristã

contribua para um aprofundamento da
vivência de fé dos crentes, e eventualmente
para uma interrogação existencial de nãocrentes. E todo o trabalho realizado nesse
sentido é sem dúvida meritório e fulcral, nesta
época de tão profícua «ocupação de tempos
livres». Mas esse trabalho, essencialmente
«religioso» ou pastoral, passa precisamente
pela transformação dos museus em algo mais
do que museus – isto é, em espaços de uma
herança cultural viva e não em montras de
um passado morto. Nesse sentido, o turismo
religioso, mesmo nos museus, terá que ser um
turismo que evite a completa musealização
do património religioso, se entendermos por
musealização precisamente uma espécie de
embalsamamento desse património, para
ser consumido em circunstâncias muito
diferentes daquelas para que foi criado –
normalmente, para a catequese popular ou
para a liturgia. Mas, mesmo assim, ainda
falamos estritamente de museus. De facto,
admito que alguns espaços arquitectónicos do
património eclesial, assim como muitas obras
do passado, possam encontrar, até certo ponto,
enquadramento adequado como museus ou
nos museus. É o caso das maiores e mais belas
Igrejas do nosso país, que possuem espaços
anexos, transformados em espaços de contacto
do público com o respectivo património. É
claro que uma correcta pedagogia cultural
e pastoral teria que conseguir a afirmação
da diferença entre esses espaços e um outro
museu qualquer. Seja como for, prefiro deixar
a questão neste ponto, admitindo que um
museu de catedral seja, simplesmente, um
museu. Mas não a catedral! Pelo menos, se
ainda for uma igreja viva e constituir o templo
de referência de uma diocese inteira – a
verdadeira Igreja-mãe ou matriz de uma Igreja
local. Não posso deixar de considerar que é ir
longe de mais, quando alguém me comunicou,
como me aconteceu este Verão, à entrada de
uma catedral portuguesa, que era necessário
pagar bilhete pois a referida Igreja, fora dos
horários de culto, funcionava simplesmente
como um museu… Ou seja, entrar numa
catedral já não é um acto integrado na vida
crente. Contemplar o edifício e o seu conteúdo
já não é um modo de oração e de catequese –
sobretudo para as crianças. É apenas mais um
acto do consumo turístico, como quem vai ao
restaurante comer a especialidade da região.
Ou então, o que ainda é mais assustador, é
como quem vai a um museu de arqueologia,
visitar as ossadas de um dinossauro. Estará o
cristianismo, até nas suas igrejas, mesmo numa
catedral, a transformar-se em puro objecto
arqueológico – com o contributo das próprias
instituições cristãs?
A situação é sobretudo simbólica – e não
puramente material, pois o preço de entrada
até era baixo... Mas é pela sua dimensão
simbólica que, como turista cristão, que ainda
procura colocar a sua condição de cristão
acima da sua condição de turista, deixo aqui
o meu protesto. Procuremos outros modos
de angariar fundos para a manutenção dos
edifícios – já que o Estado pouco faz por isso.
Mas evitemos, simbolicamente, transformar as
principais Igrejas de uma cidade, sobretudo
as mais ricas em património cristão – e não
simplesmente cultural – em meros museus,
para turista ver. Caso contrário, brevemente
seremos todos turistas a visitar algo estranho,
de cuja herança não somos dignos – nem
sequer culturalmente, quanto mais do ponto de
vista da fé.
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ra uma vez um bom cristão, mas
também com pecados, que se
confessava habitualmente ao
pároco.
As suas confissões pareciam uma cassete: repetia sempre as mesmas faltas
e, sobretudo, sempre o mesmo pecado
grave. Prometia emendar-se, mas tudo
continuava na mesma.
Um dia, o pároco disse-lhe em tom
severo: - Basta! É a última vez que te
absolvo desse grande pecado!
Porém, quinze dias depois, o fiel cristão lá estava de novo para confessar o
pecado do costume.
O confessor perdeu a paciência e
disse-lhe: - Já te tinha dito que não te
voltaria a dar a absolvição. Espero que
te corrijas de uma vez para sempre.
Envergonhado e triste, o homem
levantou-se. Sobre o confessionário
estava um grande crucifixo de madeira.
O homem olhou para ele. Naquele
instante, o braço direito do Crucificado
retomou vida e fez sobre o pecador o
gesto da absolvição: “Eu te perdoo os
teus pecados”.

Jesus disse que há mais alegria
no Céu por um só pecador que se
arrepende, do que por noventa e
nove justos que não necessitam de
se arrepender.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

LiVRo
Título: Cristíada: cânticos
a Cristo Jesus
Autor: José Carlos dos
Reis Freitas
Editora: Paulus
Preço: 13,50 euros
Resumo: «Cristíada é o Evangelho e a vida
de Cristo contados e cantados por alguém
que sabe que a fé tem algo a ver com a
poesia, já que Deus é o Grande Poeta que
canta o amor que nos tem Seu Filho Jesus
Cristo», palavras de D. Manuel Martins,
bispo emérito de Setúbal, no prólogo.

«Todas as formas
de xenofobia,
racismo e
extremismo são
incompatíveis com
o Cristianismo»

Arcebispo de Bamberga (Alemanha),
após a expulsão de dois seminaristas
por atividades nazis

> AMARES: encerramento do
ACANUC 2013 – Acampamento de Núcleo, na Praia Fluvial
de Felinhos, em Lago.
> BARCELOS: peregrinação
arciprestal ao santuário de Nossa Senhora da Franqueira, por
D. António Moiteiro (08h00-12h00).

Terça-feira 13.08.2013

Guimarães saiu às ruas no passado domingo para homenagear o “seu” monge São Gualter (Foto: DM)

> TERRAS DE BOURO: missa
solene em honra de S. Bento no
santuário de S. Bento da Porta
Aberta, por D. Jorge Ortiga
(11h30); procissão (18h00).

Quarta-feira 14.08.2013

“A gaiola dourada”: olhar a emigração “à la portugaise”

N

um dos melhores bairros de Paris,
Maria e José Ribeiro vivem há cerca
de 30 anos na casa da porteira, no
rés-do-chão de um prédio da segunda
metade do século XIX. Este casal de imigrantes
portugueses é querido por todos no bairro: Maria,
uma excelente porteira, e José, um trabalhador da
construção civil fora de série.
Com o passar do tempo, este casal tornou-se indispensável no dia-a-dia dos que com ele convivem.
São tão apreciados e estão tão bem integrados que, quando surge a possibilidade de
concretizarem o sonho das suas vidas, regressar a Portugal em excelentes condições,
ninguém quer deixar partir os Ribeiro, tão dedicados e discretos. Até onde serão capazes
de ir a sua família, os seus vizinhos e os patrões, para não os deixarem partir? Mas estarão, a Maria e o José, verdadeiramente com vontade de deixar França e de abandonar a
sua preciosa gaiola dourada?
Eis a sinopse da mais recente comédia à portuguesa – e à francesa –, que estreia esta
semana nos nossos cinemas, quase três meses depois de ter somado 300 mil espetadores
nos ecrãs de cinema franceses. Celebrado principalmente pela comunidade portuguesa
aí emigrada, “A Gaiola Dourada” é uma típica e ligeira comédia de costumes, capaz de
usar uma boa dose de clichés de forma suficientemente inteligente para hora e meia de
boa disposição.
Ruben Alves, lusodescendente radicado em França, realizador e argumentista do filme,
tinha já revelado um gosto particular pelo humor aquando da cocriação da sua curta,
“À l’abri des regards indiscrets”. Com esta sua primeira longa metragem, amplifica a sua
experiência e aptidão, com o declarado intuito de, descontraidamente, aprofundar a boa
imagem que os franceses, na sua opinião e da sua vasta experiência, têm já dos portugueses, como a destes, residentes em Portugal, relativamente aos seus emigrantes. Um
registo leve e divertido, numa proposta bem adequada à época do ano, servida por um
elenco que aproveita bem as oportunidades de um argumento pouco elaborado.
Margarida Ataíde, In “Agência Ecclesia”

> BARCELOS: terço e procissão
de velas em honra de Nossa Senhora Aparecida, em Balugães
(22h00).

Quinta-feira 15.08.2013
> BARCELOS: peregrinação
mariana da zona pastoral da Senhora da Aparecida ao santuário de Balugães.
> ESPOSENDE: procissão e missa campal, em honra da Senhora da Saúde e da Soledade,
padroeira da cidade (10h00).
> GUIMARÃES: terço e procissão em honra da Senhora da
Oliveira desde a capela de S.
Miguel até à igreja da Oliveira
(11h00).
> VIEIRA DO MINHO: missa
nova do padre Nuno Oliveira,
na igreja paroquial de Anjos
(16h00).
> PÓVOA DE VARZIM: procissão da Senhora da Assunção,
pelas ruas da cidade (16h00).
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www.ecclesia.pt/ocpm

> GUIMARÃES: procissão de
velas, em honra da Senhora da
Oliveira, desde a igreja da Oliveira até à capela de S. Miguel
do Castelo (21h30).

O site da Obra Católica Portuguesa
das Migrações está integrado no portal
oficial da Igreja em Portugal. Para
além de secções dedicadas a notícias,
documentos, recortes, informações e
contactos, este portal tem acesso direto
à informação da Comissão Episcopal da
Pastoral Social e Mobilidade Humana, à
Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos
e, ainda, à Rede Destituição e Direitos
Humanos. Na página principal pode ser
visualizado o conteúdo e programação
da Semana Nacional das Migrações,
que decorre entre 11 e 18 de agosto.

> ESPOSENDE: procissão em
honra da padroeira da cidade,
com sermão no largo Rodrigues
Sampaio e bênção do rio e do
mar (16h00).
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