UM OLHAR OUTRO
Pouco falta para completar um século de vida o
Escutismo Católico Português, que entrou no nosso país, vindo da Inglaterra, pela Arquidiocese de
Braga, acolhido pelo Arcebispo de então, D. Manuel
Vieira de Matos (em 27 de Maio de 1923).
Entre nós, em Barcelos, ele chegou há 90 anos, celebrados no ano passado, e de Barcelos – cidade
espalhou-se pela generalidade do concelho, havendo hoje 31 agrupamentos que formam o Núcleo de
Barcelos.
Como método pedagógico impôs-se e impõe-se
hoje ainda resistindo a muitos vendavais ideológicos que se repetem. E porquê? De entre as possíveis
respostas, aponto a sua “verdade” e “universalidade”.
“Verdade” porque se dirige ao rapaz/rapariga como
ele é, situado, concreto, nas suas circunstâncias históricas e sociais, “verdade” porque não se reduz ao
que ele é mas desperta-o, anima-o, cuida-o para o
que pode e deve ser. “Universalidade” porque considera as diversas dimensões do ser humano, inclusive a religiosa – o escuta orgulhe-se da sua fé e por
ela orienta toda a sua vida – e, no acompanhamento
que proporciona ao rapaz/rapariga, sabe aproveitar
as suas energias no processo evolutivo para formar
homens e mulheres disciplinados, generosos e responsáveis.
Claro que tudo isto exige muito dos chefes, que às vezes até desanimam face às dificuldades. Também eles
sentem o “peso” de uma missão que a Igreja lhes confia – estamos a falar do Escutismo Católico – dado
que trabalham no seio de uma sociedade em que os
valores contam pouco e os “princípios” que outrora
se bebiam no seio da família, às vezes não existem.
É por isso mesmo que apreciei há dias – na ceia de
reis, como em tantas outras actividades ao longo do
ano – a presença e acompanhamento dos pais que
apoiam os chefes. Cada vez mais se torna evidente
que o processo educativo só pode resultar quando
os vários intervenientes se dão as mãos. Chefes de
escuteiros ou catequistas, e mesmo os professores,
não podem dispensar a presença dos pais. Como estes não podem dispensar o contributo daqueles.
Ao longo do ano são muitos os momentos e as actividades previstas, que ocupam – lúdica e pedagogicamente – os nossos escuteiros.
É todo um programa elaborado no princípio do ano
que exige muito dos chefes. Estes bem merecem o
carinho e a gratidão da Paróquia. E também o estimulo e presença permanente dos pais. Como são em
número insuficiente, também eles não dispensam o
convite constante a outros jovens e até casais que já
conhecem o Escutismo a virem ajudá-los.
Janeiro é um mês especial para o Agrupamento 13
Alcaides de Faria. Fazem 92 anos no próximo dia 25,
dia da Conversão de São Paulo, patrono dos Caminheiros. Daí que a promessa de novos escuteiros na
nossa Paróquia aconteça sempre no último fim de
semana de Janeiro.
Acabo de ler uma entrevista do recém-eleito chefe nacional, Ivo Faria, que a todos recomendo (DM
19/1/2017). E fico feliz ao ler o seu programa, que
valoriza a dimensão espiritual e se preocupa com o
lugar dos jovens na Igreja e a sua missão de evangelização. Felizes os pais que encontram lugar para
os filhos no Escutismo.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 1000 ex.

VIGÍLIA
MARIANA
O Grupo Coral da
Colegiada está a
preparar a próxima Vigília mariana,
convidando
todos os grupos da
Paróquia a participar. Será, como
planeado, na noite
de 11 de Fevereiro,
dia de Nossa Senhora de Lurdes e Dia
Mundial do Doente.

A VERDADE É O QUE SE DESVELA
(NÃO O QUE SE TUTELA)
1. Sendo a verdade tão transparente, porque é que ela permanece
opaca para tanta gente? Porque é que, sendo tão disponível, o encontro com ela parece quase impossível?
2. Porque é que, em relação à verdade, muitos ouvidos continuam
surdos, muitos olhos se conservam cegos e muitos lábios se mantêm
mudos? Acima de tudo, porque tendemos a ouvir e a ver o que nos
interessa. E a falar do que nos convém.
3. Isto significa que estamos condicionados pelo que está em nós e
pouco abertos ao que existe além de nós. Ainda não percebemos que,
como avisou Xavier Zubiri, não está na verdade quem julga possuir a
verdade. Só está na verdade quem se deixa possuir pela verdade.
4. A verdade é o que se desvela, não o que se tutela. É por isso que a
verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade (cf. Jo 14, 6) porque é aquele
que Se abre ilimitadamente (cf. Jo 19, 34).
5. É neste sentido que Dostoiévski resolve a equação que ele mesmo
enunciara. Se tivesse de optar – coisa que jamais alguém terá de fazer
– entre Cristo e a verdade, ele não hesitava: ficava com Cristo.
6. O genial escritor tinha certamente notado que, fora de Cristo, nenhuma verdade tem plena garantia de ser verdade. Em Jesus Cristo, a
verdade torna-se convincente e completamente cativante.
7. Dai que Dostoiévski não tenha qualquer dúvida em reconhecer que,
no mundo, «há apenas uma figura de absoluta beleza: o próprio Cristo». Para o escritor russo, «não há nada mais belo, mais profundo, mais
solidário e mais perfeito que o Salvador; não só não existe ninguém
como Ele como não poderá haver ninguém igual a Ele».
8. É esta a beleza que «salvará o mundo». Porque é a beleza do amor,
do amor que «salva tudo». É a beleza de Cristo que instaura a lei mais
importante da humanidade: a «lei da compaixão».
9. Assim sendo, não basta compreender os outros. É imperioso que
cada um se mova para os outros e se comova com os outros.
Pensar é mais que compreender.
Como observou Xavier Zubiri, pensar é (sobretudo) comover-se.
10. Não se pensa só com a mente.
É urgente pensar cada vez mais com o coração!
João António Pinheiro Teixeira, In DM 24.01.2017

CARLOTA FERNANDES

Faleceu Carlota Fernandes, de 87 anos, a 23 de Janeiro, ela que era viúva de Artur Gonçalves dos Santos.
O funeral foi celebrado na passada terça-feira, dia 24,
com missa às 10.00 na Igreja da Misericórdia. A missa
de 7º dia foi celebrada anteontem, dia 28, e a de 30º
dia será a 23 de Fevereiro às 19.00, na Igreja Matriz.
Que descanse em paz.
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A felicidade está na procura do Senhor

P. Alcino da cunha Pereira
Um ano depois

A vida é um dom maravilhoso. Percebê-la como tal é, para o crente, uma graça
de Deus. A experiência acumulada ao longo dos anos leva-nos a admirar o bulício
Completa na próxima
permanente de uma criança, sempre insatisfeita e curiosa, os sonhos às vezes
terça-feira um ano do
disparatados dos adolescentes, o dinamismo dos jovens que julgam ter nas suas
falecimento do sr. P.
mãos o domínio de tudo, a paciência “sofrida” dos jovens pais para quem uma
Alcino da Cunha Pereicriança “baralha” tudo, a maturidade dos mais velhos e a sabedoria dos idosos.
ra, que foi pároco de
Olhar a vida na sua novidade permanente faz resistir a tantas tentações de desesCarapeços e que, nos
pero face às contrariedades que se abatem sobre todos, mais tarde ou mais cedo.
últimos anos, colaborou
O desejo de felicidade acompanha a vida em todas as suas fases, desde a criança
na pastoral da nossa
que tudo reduz ao seio da mãe que a alimenta até ao velhinho que, no ocaso da
Paróquia. Recordá-lo e
vida, contempla o que viveu e, feliz, agradece ao Senhor, que espera encontrar para
sufragá-lo é um dever
sempre, passando pelo monge que, num convento, se deleita com as suas experique nos implica a todos.
ências de profundidade espiritual. Mas, o que é a felicidade, ou o que é ser feliz? Vamos dufragá-lo:
É na Palavra de Deus, luz projetada sobre a realidade diversificada de cada um, - Hoje, domingo, na missa das 12.15 no
que o crente busca orientações Senhor da Cruz e na das 19.00 na Igreja
DIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA seguras para não cair em amar- Matriz
desilusões.
- Na próxima terça-feira, na das 9.00 no
PEDITÓRIO DIA 5 DE FEVEREIRO gas
O profeta Sofonias escrevia às Senhor da Cruz e 19.00 na Matriz.
Este ano a UCP celebra 50 anos de existên- gentes do seu tempo – de todos A nossa fé cristã garante-nos que ele
cia, como obra da Conferência Episcopal Por- os tempos, afinal – que procu- dorme o sono dos justos na glória do Pai.
tuguesa ao serviço da cultura e da relação rassem o Senhor. E repete-o,
especializada com o mundo contemporâneo. igualando justiça e humildade. Ele falava a um mundo de corruptos, de injustiças
Na Arquidiocese de Braga, onde nasceu, a escandalosas e de desvios do culto ao verdadeiro Deus. No meio da violência e
UCP ministra formação superior, ao nível da fraude, a atitude que ele aconselha é a da procura de Deus, pelo caminho da
de licenciatura, mestrado, doutoramento e justiça e da humildade. Poderão ser poucos aqueles que se distinguem no meio
pós-graduações, a cerca de mil alunos, na de um mundo “desviado” de Deus. Mas, a Bíblia nos confirma que é sempre a
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e partir de um pequeno “resto” que se resna Faculdade de Teologia. Essa formação taura o todo.
abrange áreas diversificadas e estratégicas, Foi também esse “resto” de gente pobre e
sobretudo para a região do Minho, como humilde que se tornou capaz de transforsejam: Turismo, Comunicação, Psicologia, mar uma grande cidade como a de CorínServiço Social, TIC, Filosofia, Teologia, Ciên- to, onde Paulo permaneceu dezoito meses
Mãe
cias Religiosas, Português e Espanhol, Pat- para anunciar a Boa Nova de Jesus. Os
inviolada
“grandes” da cidade, intelectuais e comerrimónio.
Rogai
por nós
A Vigararia Geral determinou «que as colec- ciantes não entenderam a “sabedoria de
tas das celebrações litúrgicas desse domin- Deus” mas os “pobres”, esses abriram-se ao
go se destinarão a apoiar financeiramente o anúncio e, com eles, Deus fez maravilhas.
funcionamento do Núcleo de Braga da Fac- Curiosamente, é sempre a partir de um
pequeno grupo que se fazem as grandes
uldade de Teologia.
transformações socias. E Jesus deixou no
sermão das Bem-aventuranças um código de conduta que, no mínimo, surpreende, ao convidar a todos a uma procura de
felicidade por caminhos contrastantes ao imediatismo fácil para onde a natureza os empurra. De facto, o caminho que Jesus
propõe é uma provocação permanente a desafiar-nos às
vias difíceis que, uma vez experimentadas, nos levam a
SENHORA DAS CANDEIAS
considerar desperdício as vias mais fáceis. Felizes os misericordiosos, os pobres, os que perdoam, os que arriscam E CONSAGRAÇÃO DAS CRIANÇAS BAPTIZADAS
intervir para construir paz, os que se mantêm fiéis contra Na próxima quinta-feira, solenidade litúrgica da Apresentação
tudo e contra todos, os puros de coração… numa palavra, do Senhor e da Purificação de Nossa Senhora, haverá bênção e
os que ousam procurar a Deus pela justiça e humildade, procissão das velas a anteceder as celebrações. Particularmente
numa sociedade que valoriza o imediato e o fácil, o lucro na Igreja Matriz, às 19.00, estarão presentes os pais e padrinacima de tudo e esquece o mais frágil, o mais pobre, o hos das crianças baptizadas ao longo do ano 2016.
mais ignorante… as “periferias” que também têm direito Eles foram convidados pelo Prior a virem apresentar as suas
à mesa que Deus põe para todos.
crianças na Igreja para serem consagradas a Nossa Senhora.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

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

(Segunda a Sábado - 19.00; Domingo - 11.00 e 19.00)

Terça, 31 - S. João Bosco
Leituras: Hebr 12, 1-4
		
Mc 5, 21-43
Quarta, 1 - Leituras: Hebr 12, 4-7. 11-15
		
Mc 6, 1-6

Sexta, 3 - S. Brás e S. Anscário
Leituras: Hebr 13, 1-8
Mc 6, 14-29
Sábado, 4 - S. João de Brito
Leituras: Hebr 13, 15-17. 20-21
		
Mc 6, 30-34
DOMINGO, 5 - V DO TEMPO COMUM
Leituras: Is 58, 7-10
1 Cor 2, 1-5
		
Mt 5, 13-16

O Senhor é a minha luz e salvação

Intenções das missas a celebrar na Matriz

Segunda, 30 - Leituras: Hebr 11, 32-40
		
Mc 5, 1-20

Quinta, 2 - Apresentação do Senhor
Leituras: Mal 3, 1-4
		
Lc 2, 22-40

INFORMAÇÕES

Segunda, 30 - Paula Maria Lopes Lourenço
Terça, 31 - Maria do Carmo Silva Costa
- P. Alcino Cunha Pereira (1º aniv.)
Quarta, 1- Flávia Décia Amaral Neiva
Quinta, 2 - Intenções colectivas:
- José Joaquim Martins Loureiro
- Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- Manuel da Graça Gonçalves Pereira
- Delfim Cunha, Rosa Silva Rosa e familiares
- Amélia Carvalho Furtado Dantas (IAESM)
Sexta, 3 - Devoção em honra do Sagrado Coração de Jesus (Irmãos La Salle)
Sábado, 4 - Intenções colectivas:
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves
- Domingos Ferreira da Cruz
- João Faria Martins
- Maria Aldete Miranda Alves e marido
Domingo, 5 - 11.00 - Missa pelo povo
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Santíssimo Sacramento

CASAMENTOS 2016

No ano de 2016 houve 34 casamentos na paróquia de Santa Maria Maior
1. João Manuel Serre Durães, de Fão - Esposende, casou com
Marta Cristina da Cruz Martins, de Chorente, a 16 de Abril.
2. Paulo Jorge Romão Vieira, de Turiz – Vila Verde, casou
com Liliana Jacinta Loureiro Rego, de Mariz, a 16 de Abril.
3. José Manuel Silva Pereira e Sousa, de Ardegão, casou com
Juliana Alexandra Martins dos Santos, de Lijó, a 14 de Maio.
4. Sérgio Alexandre Amaro Salgueiro, de Barcelos, casou com
Diana Alexandra Pereira Mendes, de Barcelos, a 04 de Junho.
5. Norberto António Macedo Silva Branco, de Barcelos, casou
com Raquel Sofia Pereira Vilas Boas Barros, a 04 de Junho.
6. Pedro Filipe Esteves da Silva, de Arcozelo, casou com
Vera Melissa Pinto da Cunha, de Arcozelo, a 18 de Junho.
7. Bruno Filipe Alves Teixeira, de Tamel (S. Veríssimo), casou com
Sara Catarina Duarte Martins, de Tamel (S. Veríssimo), a 25 de Junho.
8. Diogo Flávio Mota Santos Machado, de Lamaçães, casou com
Filipa Andreia Figueiredo Ferreira, de Gilmonde, a 25 de Junho.
9. Marcos Filipe da Silva Fernandes Vilas Boas Barros, de
Carvalhal, casou com Margarida Maria Gomes da Costa, de
Barcelos, a 25 de Junho.
10. Vítor Manuel Barros Vilela de Oliveira, de Cardoso, casou com Filipa Montes Liquito, de Vila Franca, a 02 de Julho.
11. André Filipe Borges Soares, de Cedofeita, casou com Liliana
Maria do Vale Costa Gonçalves, de Cedofeita, a 02 de Julho.
12. Manuel Tomé da Cruz Barbosa, de Carapeços, casou com
Adriana Filipa da Silva Amorim, de Carapeços, a 16 de Julho.
13. José Eduardo Esteves Lopes, da Suíça, casou com Sónia
Alexandra Pinheiro Pires, da Suíça, a 23 de Julho.
14. Tiago Leonel Lopes Miranda, de Sequeade, casou com
Adriana Araújo Novais, de Cambeses, a 23 de Julho.
15. Bruno Miguel Cardoso Miranda, de Cristelo, casou com Vera
Lúcia Cachada Campos, de Tamel (São Veríssimo), a 30 de Julho.
16. Paulo César Paixão Soares, do Porto, casou com Liliana
Deolinda Loureiro Monteiro, do Porto, a 30 de Julho.
17. David José Machado Ferreira, de Burgães, casou com Fátima Alexandra da Costa Maciel, de V. F. S. Pedro, a 06 de Agosto.
18. Eduardo António Azevedo da Silva, de Barcelos, casou com
Diana Sofia Carvalho Rosendo, de Barcelos, a 06 de Agosto.
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19. Ivo Jorge Branco Barbosa, de Vila Chã, casou com Daniela
Alexandra Pereira Gomes, de Vila Chã, a 12 de Agosto.
20. Rafael Milton Campos Correia, de Pedra Furada, casou
com Andreia Sofia Silva Gonçalves, de Galegos (Santa Maria),
a 13 de Agosto.
21. Francisco José Coelho Rodrigues, da Várzea, casou com
Maria Cristina Cibrão Gomes, da Várzea, a 21 de Agosto.
22. Tiago Filipe Vaz Matos, de Bragança, casou com Ana Sofia Costa Valadas Ferreira, da Suíça, a 27 de Agosto.
23. João António Torres de Abreu Macedo, de Galegos (Santa Maria), casou com Catarina Sofia Rodrigues Machado, de
Barcelos, a 02 de Setembro.
24. Carlos Alberto Martins Neiva, de Aguiar, casou com Sónia
Patrícia Marques da Costa, de Campo, a 03 de Setembro.
25. Bruno Daniel Martins da Silva, de Barcelos, casou com
Joana Filipa Pereira dos Santos, de Barcelos, a 03 de Setembro.
26. Orlando Miguel Rodrigues Marques, de Caranguejeira,
casou com Ana Luísa Faria Pereira Vilas Boas, de Barcelos, a
10 de Setembro.
27. Pedro Filipe Barbosa Senra, de Lijó, casou com Luzia Bogas da Silva Lopes, de Arcozelo, a 10 de Setembro.
28. Rui Xavier Alves Quintas, de Calendário – Vila Nova de
Famalicão, casou com Fabiana Margarida Azevedo de Sousa,
de Calendário – Vila Nova de Famalicão, a 08 de Outubro.
29. Ivo Miguel Miranda de Faria, de Arcozelo, casou com Ana
Isabel Oliveira Cardoso, de Barcelos, a 08 de Outubro.
30. Nuno Filipe Magalhães Veiga, de Paradela, casou com Juliana da Conceição Gonçalves Faria, de Loures, a 08 de Outubro.
31. Carlos André Vilas Boas Rosa Barros, de Marinhas, casou com
Carla Alexandra Ferreira Mendes, de Marinhas, a 5 de Novembro.
32. Joaquim Pedro Marques da Silva Godinho, de Santo Tirso, casou com Sara Cristina da Silva Quintas, de Couto, a 12
de Novembro.
33. Vítor Nuno Brandão da Silva, de Reino Unido, casou com Raquel Maria Fernandes Lopes, de Reino Unido, a 17 de Novembro.
34. João Filipe Barbosa Pereira, de Arcozelo, casou com Márcia Laurinda Lopes Briote, de Arcozelo, a 31 de Dezembro.

RESIDÊNCIA PAROQUIAL

DONATIVOS:

As ofertas recebidas vão abatendo, semana a semana, à dívida de
98.000, tornada pública aquando da
inauguração. Reforça-se o apelo a
todos os paroquianos e benfeitores.
- Família n.º 4 - 10,00
- Família n.º 315 - 10,00
- Família n.º 1023 - 10,00
- Família n.º 200 - 20,00
- Família n.º 242 - 20,00
- Família n.º 460 - 20,00
- Família n.º 310 - 30,00
- Família n.º 685 - 30,00
- Família n.º 1156 - 30,00
- Família n.º 128 - 40,00
- Família n.º 609 - 40,00
- Família n.º 7 - 50,00
- Família n.º 236 - 50,00
- Família n.º 120 - 100,00
- Idobar - 100,00
TOTAL: 560,00 euros
A transportar: - 71.517,70 euros

«grande dia» e como sinal de acolhimento, a Equipa de Pastoral Familiar
convida-os para um encontro na tarde
do próximo sábado, das 14.30 às 19.30,
na Igreja Matriz. Todos estão a ser convidados para o encontro no qual se dão
informações quanto aos procedimentos a seguir, quer na preparação, quer
no processo, quer na celebração.
LOC/MTC - Vai reunir amanhã, às
16.30, nas salas de catequese.
MENSAGEM DE FÁTIMA - No próximo sábado, das 16.30 às 17.30, haverá
celebração em honra de Nossa Senhora, na Igreja do Terço, referindo-se à
mensagem de Fátima no Centenário
das aparições (reflexão e oração).
FESTA DAS BEM-AVENTURANÇAS Os catequizandos do 7º ano vão celebrar no próximo domingo a sua Festa
das Bem-aventuranças.

SECRETARIADO PERMANENTE DO
CONSELHO PASTORAL - Vai reunir ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - No próximo domingo, das 17.30 às 19.00, haverá
quarta-feira, às 21.30, no Cartório.
adoração eucarística na Matriz, promoZONA PASTORAL - Os padres da Zona vida pela Confraria do Santíssimo.
Pastoral de Santa Maria Maior vão reu- CURSO MAIS FORMAÇÃO, MELHOR
nir na próxima quinta-feira às 10.00 no MISSÃO, a decorrer no CESM, iniciou
Cartório Paroquial. E juntar-se-ão em al- com o 1º encontro que teve lugar no
moço de trabalho no próximo domingo dia 11, com a intervenção de D. Francom D. Francisco Senra por ocasião do cisco Senra, com o tema: «QUO VADIS,
início das visitas pastorais na Zona.
IGREJA?». No dia 25 realizou-se o 2.º
Encontro que abordou a problemática
FORMAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS - “Tendências globais e leitura dos sinais
Na próxima quinta-feira, às 21.00 nas sa- dos tempos, voz provocadora de Deus.”.
las de catequese, haverá a catequese de Os cerca de 70 participantes, vindos de
adultos orientada por leigos da Paróquia. Barcelos, Braga, Ermesinde, Esposende,
Guimarães, Póvoa e Viana, seguiram
MISSA NA CASA DO MENINO DEUS com interesse a apresentação do P.
- Como vem acontecendo nas primeiras Eduardo Miranda Ferreira, CSSp.
sextas-feiras, no dia 3 será celebrada a O próximo Encontro - “Das páginas
Eucaristia na capela da Casa do Menino ‘obscuras’ da Bíblia à Palavra de Deus na
Deus às 18.00, aberta ao público.
vida Eclesial” - decorrerá no próximo dia
DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS 8 com a intervenção do P. Pablo Lima.
- Será na próxima sexta, dia 3 às 19.00 HOMENAGEM A ANTÓNIO COSTA
na Igreja Matriz, animada pelos Irmãos - A Academia Barcelensre, associação
La Salle.
constituída há um ano, vai prestar
ESCUTEIROS - Os escuteiros do Agru- pública homenagem a António Aupamento 13 da nossa Paróquia têm a gusto da Silva Costa pelos serviços
sua reunião de piedade no próximo sá- prestados à sociedade ao longo de
50 anos. Será no próximo sábado, 4
bado, às 21.00 (Pioneiros).
de Fevereiro, às 12.30 na Quinta da
CONSELHO ECONÓMICO - Vai reunir Poça, Gamil. Inscrições pelo telefone:
na próxima sexta-feira, às 21.30, no Car- 937534655/253812788/965391816.
tório Paroquial.
ARCA DE EMPREGO - PRECISAM-SE:
REUNIÃO DE PAIS - No próximo sá- (FONTE DO “I.E.F.P.”):
bado, às 16.00 nas salas de catequese, -Engº de Obras e constr. civil p/Ponte
haverá reunião de pais dos adolescentes de Lima, refª 588 734 340;
-Encarregado p/indústria T
do 7º ao 10º anos de catequese.
têxtil em Negreiros, refª 588 734 008;
ENCONTRO DE NOIVOS - Há já 31 pa- -Operários têxteis p/empresa de Carares de noivos inscritos para se casarem peços, refª 588 733 980;
na nossa Paróquia. A fim de os «situar» -Engº de electrónica p/Ucha, refª 588
na Paróquia que escolheram para o seu 733 944;

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.
-Serralheiro civil p/Airó, refª 588733838;
-Operários p/máq.s de fabº de calçado em
Creixomil, refª 588 733 437.
PRECISAM-SE (DIVERSOS):
-Manobrador de máquina retroescavadora
p/Barcelos; contacto: 96 204 7876.
-Distribuidor p/”Bragajav”-Barcelos; contacto: 96 205 7014;
-Empregado p/Sapataria no centro de Barcelos; resposta p/a Redação do jornal “Barcelos Popular”(nr.900/a).
-Funcionário c/experª p/estamparia em
Barcelos; contacto: 96 906 5160.
-Vendedor de portas seccionadas e automatismos p/Barcelos; contacto: 96 405 4470.
-Empregado Comercial e de armazém
p/”Motociclo Barcelense”; contacto no local.
-Motorista de pesados c/CAM, para “Matadouro Linda Rosa”; contacto: 253 824 863.
-Assistente Comercial Têxtil p/empresa “Becri/Barcelos”; contacto: 253 839 230.
-Cozinheiro/a + ajudante de cozinha e empregado de mesa e balcão p/restaurante em
Barcelos; contacto: 96 45 11177.
-Modelistas, costureiras especializadas,
responsável p/produção, controle de qualidade e sector de malhas; funcionários de
armazém e assistente comercial têxtil; técnico da área de certificação/ISO e posterior;
contacto: 253089578/Hermínia Macedo.

OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa para
com o Boletim, que é distribuído gratuitamente.
- Família n.º 72 - 10,00
- Família n.º 178 - 10,00
- Anónimo - 10,00
TOTAL DA SEMANA - 30,00 euros
A transportar: 9.205,70 euros
Despesas até agora: 19.033.03 euros
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