UM OLHAR OUTRO

Há muito que deveria ter sido. Sentia a necessidade. E
chegou a hora. A de dizer obrigado, em nome de todos, àqueles que, discreta mas eficazmente, cuidam dos
serviços mais humildes. Refiro-me àquele grupo de senhoras que, semana a semana, das 14.00 às 16.00 das
quartas-feiras, se «fecham» na igreja Matriz para a limparem e a tornarem agradável para todos aqueles que
a usam dia a dia, particularmente aos domingos. São
daqueles serviços que só são notados se não aparecem
feitos. Ou seja, se o espaço onde os cristãos se reúnem
estiver limpo ninguém nota, mas se estiver sujo todos
notam. E, neste caso, até perguntam quem foi que não
varreu, dando como suposto que há gente que tem a
obrigação disso. Ora, é necessário dizer e lembrar que a
Igreja vive, na sua grande parte, do voluntariado generoso de um grupo de cristãos que, além de contribuirem
conforme as suas «posses» ainda dá do seu tempo, da
sua dedicação, das suas energias espirituais e físicas.
Dizer obrigado àqueles que limpam e varrem a igreja é
dever de todos. E foi à mesa, num jantar que a Paróquia
ofereceu - contando sempre com o generoso e eficaz
voluntarismo da Família Manuel Gonçalves - que pudemos conhecer e agradecer a todas aquelas senhoras,
que se esforçam - e algumas com que sacrifício devido
à idade e condições precárias de saúde! - para que a
igreja Matriz esteja sempre limpa. Em diálogo sereno lá
fui ouvindo as «queixas» de quem limpa o que os outros
sujam e «aturam» os excessos da falta de educação de
alguns para quem o espaço sagrado em pouco ou nada
se distingue de um qualquer outro espaço público, pelo
modo como o tratam, atirando papéis para o chão, fazendo dos bancos, onde todos se sentam, caixotes delixo
para as pastilhas elásticas mascadas, ou deixando imundos e até «vandalizados» os sanitários usados. O «alguém
há-de limpar», sinal de pouco ou nenhum civismo, vai
recair sobre estas pessoas «que ninguém vê».
Este jantar de homenagem merecida às senhoras de limpeza congregou também um grupo de homens que passaram, desde há poucos meses, a integrar uma «Equipa
de Vigilância da Matriz», de modo a que a nossa igreja,
todos os dias procurada por muitos visitantes, possa estar aberta todos os dias, sem deixar de cumprir com o
estatuto laboral do sacristão. E, assim, em equipas de
dois, lá vão garantindo as manhãs de segunda e terçafeira, bem como a tarde de segunda-feira, dias de folga
do sacristão. Este é um serviço que fazia falta há muito
e que começa a organizar-se melhor, precisando, como a
equipa de limpeza, de novos voluntários, homens e mulheres, que tenham gosto em servir: estar na Matriz para
acolher quem nos visita.
Sabemos como há muita gente com disponibilidade de
tempo para servir. E com qualidades e forças físicas capazes. Haverá gente com disponibilidade interior para o
serviço voluntário à comunidade? Faço um apelo particularmente a tantos reformados e reformadas: dêem
duas horas por semana (Equipa de limpeza) ou quatro
por mês (Equipa de Vigilância), que Deus bem vos recompensará. Certamente dar-se-âo conta de um tempo
utilmente passado, que vos valorizará humana e espiritualmente e mesmo culturalmente. Quando contactarem com tantos visitantes, sobretudo peregrinos, alguns
vindos de muito longe, com línguas e culturas diferentes
mas com a fé que também nós professamos, ficaremos
bem mais enriquecidos.
Sendo a Igreja Matriz a Igreja mãe de Barcelos, ela merece ser cuidada por todos.

ENCONTRO MISSIONÁRIO
Os Missionários Combonianos estarão entre nós para o Encontro anual de dinamização missionária. Será no domingo, 4 de Fevereiro, das 14.30 às 17.30, nas salas de catequese.
O P. Alberto Vieira, já bem conhecido da Paróquia, estará entre nós com
testemunhos da vida missionária e convida todos, especialmente os jovens para este Despertar Esperança.

CARTA AOS PAROQUIANOS

Os paroquianos estão a receber uma nova carta, habitual em Janeiro, apelando à entrega da côngrua paroquial. É ocasião de todos aqueles que
lêem esta informação se interrogarem sobre a sua pertença à paróquia.
Saibam que a fé se vive em comunidade e a paróquia é a primeira instituição de pertença eclesial, pelo que todos os católicos devem ter a sua
paróquia. Se és de Barcelos e não recebes esta carta, pensa se pertences
a uma paróquia e se cumpres os teus deveres. É à tua paróquia e ao
pároco próprio que te deves dirigir para te orientares no teu crescimento da fé, de modo especial nos momentos marcantes da existência cristã
(baptizados, casamentos e funerais). Particularmente nestes momentos
e para documentos oficiais é o pároco chamado a pronunciar-se. Se não
estás inscrito, inscreve-te de imediato na paróquia da tua residência.

SENHORA DAS CANDEIAS

E CONSAGRAÇÃO DAS CRIANÇAS BAPTIZADAS
Na próxima sexta-feira, solenidade litúrgica da Apresentação do Senhor
e da Purificação de Nossa Senhora, haverá bênção e procissão das velas
a anteceder as celebrações. Particularmente na Igreja Matriz, às 19.00,
estarão presentes os pais e padrinhos das crianças baptizadas ao longo
do ano 2017.
Eles foram convidados pelo Prior a virem apresentar as suas crianças na
Igreja Matriz para serem consagradas a Nossa Senhora.

Edição digital de CONSTRUIR
Surgem-nos ecos de que alguns leitores, habituados já à edição
semanal de Construir, não recebem sempre o boletim.
Feito o reparo a quem nos apoia na distribuição, um serviço oferecido à Paróquia, que aproveitamos para agradecer, foi-nos respondido
que tudo está a funcionar correctamente e sugeriu que informássemos que pode haver «caixas de correio» demasiado cheias ou então o
servidor poderá considerar como spam. À atenção de todos.

PREPARAÇÃO DO BAPTISMO
Na próxima quinta-feira, às 21.00 nas salas de catequese, haverá uma
nova reunião de preparação para o Baptismo destinada a todas as
famílias com crianças para baptizar nos próximos meses e para todos
aqueles que pretendam assumir o múnus de padrinhos, em Barcelos ou
noutras paróquias.

Maria Sameiro Fernandes Dias

Faleceu Maria Sameiro Fernandes Dias, de 78 anos, a
26 de Janeiro, ela que era solteira. O funeral foi celebrado ontem, dia 27, com missa às 16.00 na Igreja da
Misericórdia. A missa de 7º dia será celebrada no próximo sábado, dia 3, e a de 30º dia será a 24 de Fevereiro,
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso às 19.00, na Igreja Matriz. Que descanse em paz.
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Só o Senhor merece adesão total do crente

P. Alcino da cunha Pereira
Dois anos depois

Visto, tantas vezes, como uma religião entre muitas, no meio do relativismo ético
que caracteriza a cultura do nosso tempo, o cristianismo deixou de ocupar lugar
Completam-se, a 31 do
de relevo na sociedade ocidental. Situa-se hoje culturalmente no reino do supércorrente, dois anos do fafluo, do privado em vias de extinção. Será?
lecimento do sr. P. AlciÉ importante que, ao menos nós, os cristãos, cultivemos um sentido crítico para
no da Cunha Pereira, que
não nos acomodarmos aos lugares comuns. Claro que o cristianismo não é uma
foi pároco de Carapeços
religião qualquer, uma entre outras. A Boa Nova de Jesus é a boa notícia para o
e que, nos últimos anos,
mundo que não perde a frescura e a capacidade de surpreender o ser humano.
colaborou na pastoral
Passados mais de 2000 anos, Cristo é único e nele se encontra o Caminho de salda nossa Paróquia. Revação, o Caminho para o sentido da existência humana, que todos devem querer cordá-lo e sufragá-lo é um dever que nos
encontrar. Só que há um preço para tal: o despojamento de si para se deixar implica a todos. Vamos sufragá-lo:
envolver por Ele. E isto dura a vida toda.
- Na próxima quinta-feira na missa das
«Se hoje ouvires... não feches o coração». A mensagem vem de fora de nós, prece- 19.00 na Matriz.
de-nos mas acompanha-nos... Constantemente. Rodeados de barulho, dispersos A nossa fé cristã garante-nos que ele
em mil e uma actividades no quotidiano, «não temos tempo» para abrir o coração dorme o sono dos justos na glória do Pai.
ao que é verdadeiramente importante. Quem não sente e comenta a fragilidade
que nos atinge, a consciência da brevidade do tempo e a insatisfação que nos invade? Andamos rodeados de mil demónios,
desviados por eles da interioridade do ser, cansados e depressivos. Mas, afinal, veio ou não veio o Messias para «libertar» dos
demónios e instaurar o reino de Deus? Viver «agarrado» pelo Senhor, como Paulo que, uma vez convertido, não mais largou o seu
Senhor, é estar livre das empresas do mal que nos querem conquistar. Pelo Baptismo, passamos a ser morada do Espírito Santo,
que habita a minha humanidade.
Todo o Evangelho de Marcos é um hino à liberdade adquirida por Jesus em favor de todos. Pertence-nos a nós, agora, a luta para
não sucumbirmos às empresas diabólicas do nosso tempo, como de todos os tempos: as violências, guerras, injustiças, idolatrias
do poder e do dinheiro, hoje traduzidas em salários de miséria confrontados com salários escandalosos ou em comércio aviltante
de armas que alimenta os conflitos de povos famintos, ou comércio de seres humanos, reduzidos a objectos descartáveis. Sim,
são muitos os demónios que nos rodeiam. Sim há, mais evidente no nosso tempo, uma promoção clara de divindades, qual novo
panteão em crescimento, que corresponde à sensação cada vez maior de insegurança, porque dividem a pessoa por dentro. E a
experiência crente, à semelhança de Moisés ou de Paulo, ou dos profetas que
caminharam lado a lado com o povo de Deus, comprova que só somos livres
Começou já o peditório para fazer face aos quando unidos no mais profundo do ser, em diálogo constante com o outro/
encargos com a Procissão dos Passos, que se verdadeiro Eu, que é o Deus verdadeiro e transcendente. O crente vive este
realizará a 25 de Fevereiro, precedida pela diálogo. Logo, nunca se sente só. Porque o verdadeiro Deus é sempre Libertador, enquanto os deuses, ou ídolos de cada tempo, escravizam, quais modas
Procissão do Silêncio.
A Equipa que a prepara agradece o bom de duração muito breve. E a vitória acontece com a adesão pessoal ao Senhor,
acolhimento e pede que facilitem a recolha fortalecida na Eucaristia, encontro semanal dos crentes uns com os outros.
dos donativos.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Sobre a procissão, ela decidiu que o SerApresentou-se à comumão do Encontro será proferido no Largo
niade paroquial, no pasda Porta Nova, vindo o andor de Nossa Sensado domingo, o novo
hora desde a Igreja do Terço, para onde será
Conselho Económico, conlevado na véspera, na Procissão do Silêncio,
stituído pelo pároco (Prior),
que seguirá para a Matriz pela Rua D. Diogo
pela Secretária (Conceição
Pinheiro. Findo o Sermão, a procissão seRego) e pelo Tesoureiro (João
guirá junto às vivendas da Avenida e voltará
Júlio Loureiro). Além desta
no Monumento ao Bombeiro de regresso ao
«presidência», há mais seis
templo do Senhor da Cruz.
vogais: José Rui Azevedo,
A Equipa faz dois apelos:
Alexandra Torres, Ana Paula
a) À inscrição dos figurados (crianças, joCruz, David Cunha, Manuel
vens e adultos), de imediato na Casa das
Gonçalves Fernandes e CarNoivas (C.C. Senhor da Cruz);
los Alberto Carvalho. Reunb) Aos comerciantes para, na semana que
indo
todos
os
meses,
este
grupo
gere,
segundo
estatutos próprios, todos os
precede a Procissão, cuidarem das montras
bens da Paróquia, serviço que merece a gratidão de todos os paroquianos.
com motivos alusivos à paixão de Jesus.

Procissão dos Passos

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
IV DOMINGO DO TEMPO COMUM

Segunda, 29 - Leituras: 2 Sam 15, 13-14.
			
30: 16, 5-13a
		
Mc 5, 1-20

INFORMAÇÕES
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações

Intenções das missas a celebrar na Matriz
(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)

Segunda, 29 - José Augusto Carvalho Ballester (aniv. nascimento)
Terça, 30 - Leituras: 2 Sam 18, 9-10. 14b.
			
24-25a. 30-19, 3 Terça, 30 - Paula Maria Lopes Lourenço
		
Mc 5, 21-43
Quarta, 31 - P. Alcino da Cunha Pereira (2º aniv.)
Quarta, 31 - S. João Bosco
Quinta, 1 - Intenções colectivas:
Leituras: 2 Sam 24, 2. 8b-17
- Domingos Ferreira da Cruz
		
Mc 6, 1-6
- Flávia Décia Amaral Neiva
- Gracinda da Conceição Gonçalves Correia (1º aniv.)
Quinta, 1 - Leituras: 1 Reis 2, 1-4. 10-12
- Maria Luísa Ferreira Nunes e familiares
		
Mc 6, 7-13
- Manuel da Graça Pereira
Sexta, 2 - Apresentação do Senhor DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA
Sexta, 2 - Devoção em honra do Sagrado
Leituras: Mal 3, 1-4
PEDITÓRIO DIA 4 DE FEVEREIRO
Coração de Jesus (Irmãos La Salle)
		
Lc 2, 22-40
O Dia Nacional da UCP celebra-se,
como habitualmente, no primeiro
Sábado, 3 - Santa Maria, S. Brás domingo de fevereiro, dia 4, este Sábado, 3 - Intenções colectivas:
		
e S. Anscário
ano sob o lema: “A Verdade no - Rosa Maria Pereira e Albino Pereira de Sousa
- Joaquim Carvalho Figueiredo
Leituras: 1 Reis 3, 4-13
Concreto”.
O
peditório
das
missas
deste
dia
é
- Leonel Fernandes Queirós da Silva (30º dia)
		
Mc 6, 30-34
destinado à Faculdade de Teologia - Maria Eva Gomes Machado (30º dia)
DOMINGO, 4 - V TEMPO COMUM da UCP. Agradece-se a generosi- - Maria do Sameiro Fernandes Dias (7º dia)
dade.
Leituras: Job 7, 1-4. 6-4
Domingo, 4 - 11.00 - Missa pelo povo
1 Cor 9, 16-19. 22-23
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos,
Mc 1, 29-39
				
da Confraria do Santíssimo Sacramento

Até uma unidade «tensa» pode ser «intensa»

1. A «era dos extremos» (Eric Hobsbawm) vai chegar à
Igreja?
Os sintomas não estão só na radicalização do discurso de
alguns. Estão sobretudo na não-aceitação das posições
de muitos.
2. Há quem veja as posições dos outros não como complementares dentro da mesma Igreja, mas como contrárias à própria Igreja.
Há católicos que olham para outros católicos como se
não fizessem parte da mesma Igreja.
3. Passam mais tempo a censurar o que os outros fazem
do que a defender o que eles propõem.
Nem sequer admitem estar onde os outros estão.
4. O que causa apreensão não é que cada um tenha as
suas opções.
O que impressiona é que muitos considerem as suas
opções como únicas, não equacionando alternativas
diferentes.
5. Pensando bem, corremos o risco de gastar mais energias a falar dos outros do que a estar com os outros.
Uns são suspeitos de adaptar excessivamente a Igreja a
este tempo. Outros são acusados de acantonar rigidamente a Igreja noutros tempos.
6. Há quem se queixe de umas celebrações por saberem
mais ao tempo actual do que a Cristo.
E há quem lastime outras celebrações por saberem
menos a Cristo do que aos tempos antigos.
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7. Uns têm dificuldade em encontrar Cristo no meio de
tanta adaptação ao presente.
Outros alegam incapacidade para reconhecer Cristo no
meio de tanto apego ao passado.
O mal não está na diversidade; está no confronto.
8. O mais sintomático é que os extremos, apesar de irredutíveis, abastecem-se.
Um excesso de afastamento do mundo desencadeia, por
contraste, uma vontade de identificação com o mundo.
Um excesso de identificação com o mundo suscita, reactivamente, a nostalgia de um maior afastamento do mundo. Uns sentem necessidade de ousadia. Outros procuram,
tão-somente, segurança.
9. Entre os que garantem que tudo tem de ser como nunca e os que insistem em que tudo deve continuar como
sempre, que caminho seguir?
Só podemos seguir pelo caminho da moderação, da fidelidade e da unidade.
Tensões, havê-las-á sempre.
Mas até uma unidade «tensa» pode ser «intensa». Ainda
que diferentes, não somos todos irmãos?
10. O Concílio Vaticano II ensinou-nos a percorrer os
caminhos de hoje («aggiornamento») e a sermos fiéis ao
Evangelho de sempre («refontalização») O importante é
perceber que ninguém é medida para alguém. Só Cristo é
critério para todos.
João António Pinheiro Teixeira, In DM 23.01.2018

SÓCIO-CARITATIVA - O Grupo vai
reunir no próximo sábado, às 17.30,
nas salas de catequese. Deigual modo,
a Equipa é convidada a participar no
encontro de ordem arciprestal: às
LEPROSOS - Hoje é o dia mundial dos 21.00 do dia 31, quarta-feira, no Cenleprosos, uma doença actualmente tro de Pastoral de Santo António.
curável mas que persiste como sinal de
egoísmo e de subdesenvolvimento. A CRISMANDOS - Todos os jovens e
Fundação Raoul Follereau tem sido pio- adultos a frequentar a catequese, bem
neira na sensibilização para este drama como todos os adolescentes do 11º
que atinge ainda milhares de irmãos ano e do 10º ano de catequese (centros da Matriz e de Santo António)
nossos.
que estão em preparação e desejam
FORMAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS - celebrar o Crisma, terão o seu enconNa próxima quinta, dia 1, às 21.00 nas tro de preparação no próximo sábasalas de catequese, haverá a catequese do, 3 de Fevereiro às 21.00 nas salas
de adultos orientada por leigos da Pa- de catequese e no domingo, dia 4, na
Eucaristia das 11h00, na Igreja Matriz.
róquia.
BINGO - Os catequistas informam
que serão distribuídos no próximo
domingo os prémios às crianças que
completaram Bingo.

DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS FESTA DAS BEM-AVENTURANÇAS
- Será na próxima sexta, 3, às 19.00 na - Os catequizandos do 7º ano vão celebrar no próximo domingo a sua FesMatriz, animada pelos Irmãos La Salle.
ta das Bem-aventuranças.
CONSELHO ECONÓMICO - Vai reunir na próxima sexta-feira, às 21.30, no ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - No
Cartório Paroquial. Os novos membros próximo domingo, das 17.30 às 19.00,
tomarão conhecimento dos «usos e cos- haverá adoração eucarística na Matriz.
tumes» de modo a juntarem à inovação Promove a Confraria do Santíssimo.
que trazem ao Conselho a continuidade
ASSOCIAÇÃO NOVA - AGRADEde um bom trabalho que os precedeu.
CIMENTO - Representantes desta
ENCONTRO DE NOIVOS - Há já 30 pa- Associação, sita em Gaia, estiveram
res de noivos inscritos para se casarem à porta das igrejas no fim de semana
na nossa Paróquia. A fim de os «situar» passado. Agradecem a generosidade
na Paróquia que escolheram para o seu das ofertas e comunicam que reco«grande dia» e como sinal de acolhi- lheram 265.37 euros.
mento, a Equipa de Pastoral Familiar
convida-os para um encontro na tarde SUBSÍDIOS AOS AGRICULTORES do próximo sábado, das 14.30 às 19.30, A CAP EDM, com o apoio do Centro
na Igreja Matriz. Todos estão a ser con- Gestão Agrícola Barcelos, organiza
vidados para o encontro no qual se dão uma reunião sobre as regras dos subinformações quanto aos procedimentos sídios aos agricultores (PAC 2014a seguir, quer na preparação, quer no 2020) na próxima quinta-feira, às
14.30 na Biblioteca Municipal.
processo, quer na celebração.
DEVOÇÃO DOS PRIMEIROS SÁBADOS – Na Igreja do Terço, no sábado
(15.30-16.30), animada por um integrante do grupo das Devoções marianas.
LOC/MTC - Vai reunir no próximo sábado, às 16.00, nas salas de catequese.
REUNIÃO DE CATEQUISTAS - Os catequistas vão reunir no próximo sábado, às
16.15 para prepararem a Quaresma, envolvendo as crianças neste tempo forte
da liturgia.

ARCA DE EMPREGO - PRECISAMSE: (FONTE DO “I.E.F.P.”):
-Empregado/a de escritório p/Vila do
Conde, refª 588 813 473.
PRECISAM-SE (DIVERSOS):
-Funcionário c/experiência p/churrasqueira/Arcozelo;
contacto:
253299456.
-Engenheiro p/orçamentação, direcção e medição de obra, preparador de
obra em sistema “autocad” e “teckla”;
currículo: josemartinssilva74@gmail.
com

REFLEXÃO PARA CATEQUISTAS
A Equipa de Catequese Arciprestal propõe um momento de reflexão/recolecção
dirigido aos catequistas como preparação do tempo da Quaresma. Será no
Seminário da Silva, com o tema «Onde está a nossa Esperança?», no próximo
sábado, 3 de Fevereiro, das 9.15 às 17.00. As inscrições (12 euros com almoço),
devem ser feitas de imediato no Cartório. O Prior recomenda aos catequistas de
Barcelos que não percam esta oportunidade.

A decisão mais importante
Qual é a decisão mais importante na vida?
Talvez seja o que é que vamos fazer com
ela.
Nós não nos demos a vida. Ela foi-nos entregue. É um presente enigmático e maravilhoso ao mesmo tempo.
Mas, apesar de não nos termos dado a
vida, estamos chamados a responder à
pergunta (não de um modo teórico, mas
profundamente prático): o que é que eu
vou fazer com a vida que me foi dada?
E a resolução mais importante parece ser:
vou centrar a minha vida em mim ou nos
outros?
Claro que um cristão sabe que para centrar
a vida nos outros tem antes de a centrar
no Outro, que nos deu a vida, e que nos
pedirá contas de como a aproveitámos.
Esta opção – centrar a vida em nós ou nos
outros – é a que mais condicionará o resultado global da nossa fugaz existência.
É a velha dicotomia expressada por Santo
Agostinho há mil e seiscentos anos: dois
amores diferentes constroem duas cidades
diversas. O amor de Deus até à capacidade
de dizer não a si próprio: a cidade celestial.
O amor próprio desordenado até à triste
capacidade de dizer não a Deus e aos outros: a cidade terrena.
Encontrar alguém generoso ao nosso lado
pode ser uma óptima ocasião para pensar
com calma: há neste mundo pessoas que
se sacrificam por Deus e pelos outros. E
eu? Que estou a fazer neste mundo? Que
faço por Deus? Que faço pelos outros?
Tenho presente que a decisão mais importante da minha vida devo renová-la, uma
vez e outra, todos os dias?
Não basta fazer coisas boas. Isso já é algo
– mas é pouco. É preciso fazê-las por amor
a Deus e ao próximo. Não por egoísmo ou
auto-afirmação.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria
-Controlador de qualidade/têxtil p/área de
Barcelos; contacto: 253 808 930.
-Modelista c/experiência p/Barcelos; contacto: 253 808 440.
-Mecânico automóvel c/conhec.s mecatrónica e software autodata e esitronic; p/
Barcelos; currículo: recursos.empresa.pt@
gmail.com .
-Técnico de bordados/estampados p/Barcelos; contacto: 911007701.
-Cabeleireiro/a c/carteira profissional, c/ou
s/experª; p/Barcelos; contacto: 93 3911009.
-Cozinheiros/as p/”Casa dos Frangos”(Póvoa
de Varzim); contacto: 252 682 152.
-Modelista c/experª no sistema “Lectra” p/
Barcelos; contacto: 253 843 147.
-Serralheiro e torneiro mecânico p/Manhente; contacto: 961275489.
-Ajudante de cozinha p/Barcelos; contacto:
253 862 289.
-Senhora p/cuidar de idoso durante o dia,
entre as 8,30 e 18 hrs; contacto: 963078601.
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