
Sábias as nossas escolhas?
Que a vida, feliz ou infeliz, é fruto das nossas escolhas, todos o sabemos, se a 
olhamos com sentido de responsabilidade. Como reconhecemos também a ten-
dência comum a fugirmos às responsabilidades quando fazemos escolhas más.
O que devemos nós escolher ao longo da vida? O mais fácil? O que traz resultados 
imediatos? Tudo indica que o caminho mais fácil não deixa memória, não deixa 
rasto. E mesmo a «sorte na vida» se torna facilmente «sol de pouca dura».
O ensinamento de Jesus, com as três pequenas parábolas lidas no evangelho 
deste domingo, mostra a importância de fazer boas escolhas ao longo da vida. 
O tesouro escondido no campo, que é descoberto, ou a pérola preciosa pela qual 
se arrisca tudo, ou a separação do bom peixe, que se aproveita, do mau peixe, 
que aparece misturado na mesma rede lançada ao mar, deixam nos ouvintes da 
pregação de Jesus, nos do seu tempo como nos de todos os tempos, a convicção 
de que vale a pena trabalhar para acertar nas boas escolhas porque há «separação 
dos maus do meio dos bons no fim do mundo». 
Aqueles que as fazem assemelham-se ao rei Salomão, tido como rei sábio da An-

tiguidade que, diante da possibilidade 
de fazer um pedido a Deus, manifestou 
claramente a que estava o seu coração 
agarrado. Não ao seu jeito de bom ar-
quitecto e construtor, ou de bom juiz e 
governante, ou de bom administrador 
ou escritor de belos poemas e livros de 
boas sentenças. A sua escolha primeira 
e determinante é a da Sabedoria para 
governar bem, distinguindo o bem do 
mal. Diz o Livro dos Reis que o pedido 
de Salomão «agradou ao Senhor», que 
lhe concedeu a tal sabedoria.  Deus deu 
a Salomão um coração inteligente e sá-
bio. Por isso, ele se tornou o protótipo 
do verdadeiro rei, que não se gasta a 
acumular riquezas e vitórias contra os 
inimigos mas se preocupa em tomar 
decisões justas. 
Também nós, hoje, somos convidados a 
aderir ao essencial, a sermos sábios nas 
nossas escolhas, a cuidar dos verdadei-
ros ideais que enchem e dão sentido 
à vida. E estes passam por assumi-la 
como dom de Deus, desenvolvendo
-a em dom para os outros. Será essa 
a nossa preocupação do quotidiano? 
Serão sábias as nossas opções funda-
mentais de vida? Temos o cuidado do 
discernimento nas situações concretas, 
respeitando os outros, considerando 
maneiras de ver diferentes mas tão 
legítimas quanto as nossas, desde que 
marcadas pela preocupação da justiça 
e pela correspondência aos desígnios 
de Deus, que quer o bem de todos?

O Prior - P. Abílio Cardoso
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U M  O L H A R  O U T R O
 A História recente regista o 11 de Setembro de 2001 como um marco único de consequên-
cias imprevisíveis, que fez despertar para um mundo islâmico com sede de vingança sobre o 
mundo ocidental de matriz cristã. A queda das torres de Nova York manifestaram um certo 
furor islâmico, que alguns quiseram atribuir às cruzadas. Sabemos que a primeira cruzada 
foi organizada em 1096 com o objectivo de conquistar a Terra Santa aos muçulmanos. 
Há diversas explicações para as cruzadas, certamente ao gosto dos diversos historiadores. 
Que diz Rodney Stark, o autor que estamos a seguir na sua obra Falso testimonio, que leva 
por subtítulo Denúncia de séculos de história anticatólica?
Recordando que o próprio Clinton, presidente dos USA na altura, declarou publicamente que 
a necessidade de expiar o crime das cruzadas era já um tema discutido antes dos ataques 
às Torres Gémeas, Stark recorda outras intervenções, no final do século XX, todas na linha 
de considerar o «crime das cruzadas» como causa da reacção terrorista. O próprio Obama, 
em 2015, perante as atrocidades do Estado Islâmico disse publicamente «recordemos que 
durante as cruzadas e a Inquisição, a gente cometeu acções terríveis em nome de Cristo».
«Estas acusações não são novas, diz Stark. No Ocidente, as condenações das cruzadas vêm-
se repetindo desde o Iluminismo, essa época de nome totalmente inapropriado durante a 
qual intelectuais franceses e ingleses inventaram a Idade das Trevas com vista a glorifica-
rem-se a si mesmos e denegrir a Igreja. Voltaire (1694-1778), por exemplo, afirmou que 
as cruzadas tinham sido uma ‘epidemia de fúria que durou duzentos anos e que sempre 
esteve marcada por todo o tipo de crueldades, perfídias, excessos e estupidezes de que a 
natureza humana é capaz’». E acrescenta que foi E. Gibbon (1737-1794) «que proclamou que 
os cruzados realmente tinham ido em busca de minas de tesouros, de ouro e de diamantes, 
de palácios de mármore e jaspe, e de aromáticas plantações de canela e incenso». Durante 
o século XX a tese de Gibbon continuou a desenvolver-se até se converter num elaborado 
relato ‘materialista’ sobre o porquê das cruzadas. Tal como o resume Hans Mayer, as cruza-
das serviram para aliviar a difícil situação financeira da ‘classe cavaleiresca’ na Europa’». E a 
concluir, expõe, assim, a tese «oficial» o nosso autor: «Em resumo,  durante as cruzadas, um 
cristianismo expansionista, imperialista, dirigido pelo Papa, tratava com crueldade, saqueava 
e colonizava um islão tolerante e pacífico». Mas, terá sido assim?
O nosso autor, fundado em vários outros, apresenta uma versão diferente. Diz ele: «Em anos 
recentes, estas reivindicações foram totalmente refutadas por um grupo de destacados his-
toriadores. Sustentam eles que as cruzadas foram uma resposta às provocações islâmicas: 
durante séculos, os exércitos islâmicos tinham tratado de colonizar o Ocidente pela força 
das armas e, ultimamente, isso era ainda mais evidente nos novos e repentinos ataques aos 
peregrinos cristãos e aos lugares santos. Mesmo que as cruzadas se tenham iniciado a pedi-
do do Papa, isso nada teve a ver com as esperanças papais de se converter os muçulmanos». 
E acrescenta que os gastos enormes das cruzadas foram suportados por grandes famílias 
que tinham bem consciência dos riscos económicos. E mesmo os reinos fundados na Terra 
Santa e que duraram séculos não se financiaram com impostos locais mas sempre contaram 
com enormes subsídios provenientes da Europa. «Carece de sentido afirmar que os muçul-
manos tenham estado a abrigar amargos sentimentos contra as cruzadas durante mil anos: 
o antagonismo dos muçulmanos a respeito das cruzadas só apareceu pelo ano 1900, como 
reacção contra a queda do império romano e o início do colonialismo europeu no Próximo 
e Médio Oriente». 
O autor fala agora de provocações dos muçulmanos aos cristãos, começadas já em vida de 
Maomé. Logo no ano a seguir à sua morte, as invasões começaram na Síria, então província 
do Império Romano do Oriente. Várias cidades, entre elas Damasco, foram conquistadas já 
no ano 635, tendo o exército bizantino abandonado a Síria no ano seguinte. Em 638 foi to-
mada Jerusalém e em 640 foi a vez de Cesareia Marítima. De seguida foi invadido o Egipto, 
que era cristão, começando pelo Cairo e Alexandria, esta em 642. Em pouco tempo todo 
o norte de África, que era cristão, estava islamizado. Já em 714 os exércitos muçulmanos 
tinham ocupado grande parte da península ibérica e, avançando para França, encontraram 
resistência e pararam em Tours diante da oposição dos francos em 732. Em 831 invadiram a 
Sicília, subjugada até 1072 e em 846 saquearam Roma, tendo-se retirado para o sul de Itália, 
que governaram nos dois séculos seguintes».
As ameaças à destruição dos lugares santos eram constantes, o assasinato e a tortura, a 
escravidão ou pilhagem aos peregrinos eram uma realidade. Em 1009 os muçulmanos dirigi-
dos pelo califa Al-Hakim, destruiram a igreja do Santo Sepulcro, construída por Constantino. 
Só depois da morte deste, assassinado pelos seus adversário políticos, é que surgiu um pe-
ríodo de certa acalmia e tolerância, após o qual, já nos finais do século XI, se retomaram as 
incursões violentas contra os cristãos, quando os turcos seljúcidas, convertidos ao islão, pas-
saram a ser os novos senhores da Ásia Menor, avançando até cerca de 200 Km de Constanti-
nopla. Os peregrinos que atravessavam a Anatólia em direcção a Jerusaém tinham de pagar 
impostos e acabou-se a tolerância. Muitos peregrinos foram sequestrados, torturados e até 
vendidos como escravos. Os relatos dos peregrinos que tiveram melhor sorte mexeram com 
a consciência cristã, o que vai dar origem às cruzadas. Como veremos no próximo número.

O Prior - P. Abílio Cardoso

M.ª CARMindA FeRReiRA 
GOMes COsTA

Faleceu Maria Car-
minda Ferreira Gomes 
Costa, de 86 anos, a 
23 de Julho, ela que 
era casada com Ar-

ménio Júlio Fernandes Costa. 
O funeral foi celebrado ontem, 
dia 25, com missa às 09.30 na 
Igreja Matriz. A missa de 7º dia 
será celebrada sábado, dia 1 de 
Agosto, e a de 30º dia será a 22 
de Agosto, às 19.00, na Igreja 
Matriz. Que descanse em paz.
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seTe pALAvRAs pARA 
UMA seMAnA

BIBlIOteCA:
Mas será que os leu todos?
Quando vês uma livraria imponente, 
talvez atrás de uma pessoa que fala 
da sua casa para o telejornal, tam-
bém fazes a mesma pergunta?
A resposta inteligente deu-a Umber-
to eco, que tinha 30 mil livros: não.
Porque a biblioteca não é o apêndice 
do nosso ego, mas um instrumento 
da nossa humildade, um instrumen-
to de procura.
A vida espiritual alimentar-se de 
Palavra, da escritura, da tradição da 
Igreja, da vida dos santos.
Conheces todos?
leste todos?
Recordas todos?
Não, porque o evangelho não é o 
apêndice do teu ego, e os versículos 
que sabes de cor não são a patente 
da santidade.
A vida interior é busca contínua, 
humilde e tenaz, que, no entanto, 
precisa de uma boa biblioteca; não 
de muitos livros, mas de livros que 
contenham muito.
Não livros espessos, mas autores de 
espessura, não páginas em papel de 
açúcar, mas páginas ásperas capazes 
de arrancar a pele seca que já dei- 
xou de transpirar. Boa leitura.

P. luca Peyron, In Facebook, trad. / edição: Rui Jorge Martins, 
Publicado em 20.07.2020 (SNPC)

FesTA dA vidA - 12.07.2020

FesTA dA Fé - 12.07.2020

FesTA dO peRdãO: 18.07.2020

O ano pastoral está a terminar. 
Um ano atípico devido à pan-
demia COVID 19. Desde março que 
se interromperam as actividades 
pastorais quase por completo, 
tendo sido retomadas, pouco a 
pouco, a partir de finais de Maio. 
Sempre com  o máximo respeito 
pelas orientações superiores, cate-
quistas e pais em diálogo decidi-
ram com o pároco realizar as festas 
anuais da catequese. Até porque 
os grupos são reduzidos e a Igreja 
Matriz tem dimensões que o per-
mitem. Assim, foram realizadas as 
festas da Vida, do Perdão, da Pa-
lavra, da Esperança, do Pai Nosso. 
Com a celebração da Festa da Eu-
caristia, ontem 25 de Julho, deu-se 
por encerrado o ano catequético, 
estando os catequistas a preparar 
já o próximo ano, que terá o seu 
início em 26 de Setembro. Sempre 
condicionado à evolução da pan-
demia.

BARCelOS ACOlHe 
A SeNHORA 

DA FRANQUeIRA
É já no próximo sábado 
que os barcelenses vão 
acolher a imagem de 
Nossa Senhora da Fran-
queira, nesta sua habi- 
tual e anual visita à ci-
dade, como preparação 
da tradicional peregri-
nação no II domingo de 
agosto.
Vinda de Barcelinhos, 
onde esteve durante a 

semana, ela chegará ao largo do Mu-
nicípio às 21.30. Ali estarão alguns bar-
celenses com o seu pároco para a acolher.
Dadas as condicionantes devidas à pan-
demia em curso exige-se de todos o uso 
de máscara e o distanciamento físico. 
Pelas mesmas razões não haverá a pro-
cissão de velas. Mas são todos convida-
dos a saudarem Nossa Senhora na sua 
passagem pelas ruas de Barcelois, a par-
tir das suas casas ou ruas. 
O itinerário do cortejo será o seguinte:

• Rua Fernando de Magalhães, José 
António P.P. Machado, descerá às pisci-
nas e entrará na Av. João Paulo II;
• Retomará a rua José António P. P. 
Machado, Sidónio Pais (bombeiros e 
cemitário), Cândido da Cunha, Al-
caides de Faria, Campo 25 de Abril e 
Av. dos Combatentes;
• Seguirá, depois, pela rua Irmã São 
Romão e Dr. Francisco torres, voltan-
do, pela Rua P. Alfredo Rocha Martins, 
à Av. São Nuno Álvares Pereira;
• Pela rua trás das Freiras chegará ao 
largo do Bonfim, Rua da Madalena e  
Filipa Borges;
• entrará, pela Av. São José, no inte-
rior da Urbanização e regressará, pela 
Rua Dr. Santos Júnior e Duques de 
Bragança para entrar na Igreja Matriz.

Aqui permanecerá, como habitualmente, 
durante a semana a ser venerada pe-
los devotos, particularmente nas cele-
brações às 18.00 (domingo e sábado) e 
21.00 (segunda a sexta) com o terço e 
a eucaristia.
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Quanto amo, senhor, a vossa lei!
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM

teOlOGIA «VIROlóGICA»?
1. Ninguém espera que a teologia seja indiferente à sua 
circunstância. Desde logo, porque, enquanto «discurso so-
bre Deus», ela é tarefa de seres humanos. estes estão situ-
ados no espaço e no tempo. É, pois, a partir do seu espaço 
e do seu tempo que eles se voltam para Deus.

2. Não espanta, deste modo, que – na teologia – haja 
uma articulação entre o eterno e o temporal. ela é sempre 
uma visão de Deus a partir do homem. e, nesse mesmo 
instante, ela oferece uma visão do homem à luz de Deus.

3. Desta articulação entre o perene e o circunstancial re-
sultam um imperativo e uma tendência. O imperativo é 
que o perene avulte sempre como critério para o circun-
stancial. Já a tendência é o circunstancial sobressair como 
critério para o perene.

4. Até certo ponto, é inevitável e, muitas vezes, nem nos 
apercebemos. Dado que «todo o ponto de vista acaba por 
ser a vista de um ponto», percebe-se que o ponto em que 
nos colocamos interfira nos olhares que apresentamos e 
nas afirmações que fazemos.

5. espantoso – e até paradoxal – é notar como de en-
quadramentos circunstanciais se extraiam conclusões de-
finitivas. Uma vez mais, estamos a assistir a um cenário 
deste teor. Abundam posicionamentos garantindo que – 
também na Igreja e, por extensão, na teologia – nada vai 
ficar como dantes.

6. epistemologicamente, o mais que pode ser assegurado 
é que «não sabemos». É claro que a mudança é intrínseca 
ao porvir humano. A Igreja (composta por homens) e a 
teologia (feita por homens) não são insensíveis ao mo-
mento que estamos a viver.

7. O que importa apurar é se as mudanças que a Igreja e a 
teologia vão receber serão acompanhadas por mudanças 
que elas têm para oferecer. Certas leituras parecem mo- 
ver-se numa espécie de «teologia virológica». O tempo 
que estamos a atravessar chega a ser descrito como por-
tador de transformações irreversíveis.

8. Impõe-se, por conseguinte, alguma serenidade e doses 
de lucidez. É a pandemia no mundo que vai alterar a I- 
greja ou não deverá ser a Igreja a contribuir para alterar 
o mundo torturado pela pandemia?
9. Os sinais deste tempo clamam por uma profunda aber-
tura espiritual que nos capacite para dimensões que, ha-
bitualmente, temos negligenciado. A Igreja tem de estar 
cada vez mais envolvida no mundo. Mas, parafraseando 
Chesterton, ela tem de estar no mundo para transformar 
o mundo e não para se transformar pelo mundo.

10. Aliás, não transportamos nós uma irresistível angús-
tia pelo estado actual do mundo? Vamos, então, trabalhar 
para que se levante um mundo diferente e uma humani-
dade melhor. Ninguém como nós tem tanto para dar: o 
Jesus do evangelho e o evangelho de Jesus!

João António Pinheiro teixeira, In DM 21.07.2020

seGUndA, 27 - Leituras: Jer 13, 1-11
                       Mt 13, 31-35

09.00 (Senhor da Cruz): Lúcio da Silva Martins (aniv.)
15.30 (terço): Ermelinda Furtado e Rita Furtado
19.00 (Matriz): Maria do Rosário Lopes Pinheiro (30º dia)

TeRÇA, 28 - Leituras: Jer 14, 17-22
   Mt 13, 36-43

09.00 (Senhor da Cruz): José Sílvio Batista de Carvalho
              e familiares
19.00 (Matriz): Henrique Silva Mota Faria

QUARTA, 29 - s. Marta
 Leituras: 1 Jo 4, 716
   Jo 11, 19-27

09.00 (Senhor da Cruz): António da Cruz Pereira
15.30 (terço - Intenções colectivas): 
- Ernesto Pereira dos Santos e Laurinda Pereira Ribeiro
Matriz (19.00): Leonel da Quinta Fernandes

QUinTA, 30 - s. pedro Crisólogo
 Leituras: Jer 18, 1-6
  Mt 13, 47-53

08.00 (São José): Margarida Barbosa de Matos e marido
09.00 (Senhor da Cruz): Maria do Rosário Pereira
15.30 (terço): Almas do Purgatório, em honra de Nossa 
Senhora e Santo António
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Paula Maria Lopes Lourenço

SextA, 31 - S. Inácio de loiola
 Leituras: Jer 26, 1-9
  Mt 13, 54-58

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas): 
- P. José Matos Rios Novais e familiares
15.30 (terço): Maria Martins Furtado e Amadeu Silva Ferreira
19.00 (Matriz): Ana da Conceição da Silva Mano (aniv.)

sábAdO, 1 - S. Afonso Maria de ligório
 Leituras: Jer 26, 11-16. 24
   Mt 14, 1-12

09.00 (Senhor da Cruz): João Paulo Gonçalves Vaz e avós
17.30 (São José): Rosa de Jesus Rosa
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Domingos Ferreira da Cruz
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa (7º dia)

dOMinGO, 2 - Xviii dO TeMpO COMUM
 Leituras: Is 55, 1-3
               Rom 8, 35. 37-39
   Mt 14, 13-21

09.00 (senhor da Cruz): Albertina Costa Martins
    e António Fernandes Costa
11.00 (Matriz): Pelo povo
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
            da Confraria do Santíssimo Sacramento

Homem faz CaminHo de Santiago Com motoriSta que quaSe o matou 
COMpAnHeiROs iMpROváveis COMpLeTARAM O CAMinHO de sAnTiAGO
Esta é uma história de cura e perdão. Tudo começou com um acidente de trânsito 
em 2015. O norte-americano Mark Joseph Peredo estava a conduzir para ir ter 
com um cliente importante para o seu novo negócio de marketing, quando foi 
surpreendido por um carro em alta velocidade vindo na direção oposta da rodovia 
batendo de frente no seu veículo. Por causa do grave acidente, Mark teve que fazer 
oito cirurgias. Além disso, durante um ano. Revoltado e triste, Mark ainda não 
sabia a razão pela qual o acidente havia acontecido. O outro motorista era Luke 
Hutchins. Ele perdeu o controle do carro porque sofrera uma convulsão. Depois 
de ser levado para o hospital e passar por testes, Luke foi informado de que tinha 
epilepsia.
Logo após o acidente, o pai de Mark faleceu de cancro. Abalado emocionalmente, 
ele decidiu fazer algo drástico para se ‘reconstruir’.
Depois que o pé de Mark se curou, ele decidiu no ano seguinte do acidente per-
correr o famoso Caminho de Santiago, de 800 quilómetros, que começa na França, 
continua pelos Montes Pirenéus e termina na Espanha. Como milhares de peregri-
nações lançadas nesta trilha sagrada, ele esperava encontrar cura para a sua alma.
primeira jornada do perdão: Depois de voltar da Espanha em novembro de 2016, 
ele não estava mais com raiva do motorista que causou o acidente. Mas percebeu 
que precisava fazer mais uma coisa para completar sua jornada de cura: conhecer 
Luke. “Depois do meu retorno do Caminho, tive a necessidade de procurá-lo, de 
entender, para ver se ele estava bem”, disse Mark num relato para o portal da Ar-
quidiocese de Indianápolis, nos Estados Unidos. “Ainda havia todo esse perdão que 
eu estava retendo de Luke. Eu ainda estava com raiva. Eu sabia que precisava de 
outro caminho a percorrer. Eu estava tentando fazer uma descoberta de perdão.” 
Durante sua busca por Luke, Mark se deparou com uma reportagem que afirmava 
que o acidente não era resultado de drogas ou álcool, mas uma crise epiléptica. 
Pela primeira vez, ele percebeu que Luke também sofrera e provavelmente ainda 
estava sofrendo. Então, quando ele finalmente ficou cara a cara com o outro mo-
torista no início de 2017, Mark fez algo que surpreendeu Luke. “Meu pensamento 
inicial foi o medo”, lembra Luke sobre o primeiro encontro, que incluiu seu pai e 
um irmão ao seu lado. “Eu não sabia se ele ia começar a gritar comigo.” Em vez 
disso, Peredo disse que ele só queria conhecê-lo, conversar com ele. E, por meio de 
conversas descobriu que, desde o acidente, Luke não conseguia trabalhar, se divor-
ciara e ainda estava lutando contra os efeitos da epilepsia. Mark então perguntou 
a Luke se ele queria percorrer o Caminho de Santiago. “Por culpa de ninguém, nós 
dois quase morremos no acidente. Eu queria fazer isso para mim e para ele – andar 
como irmãos, para criar algo positivo para o nosso futuro”, conta Mark. Quando 
Mark mencionou seu plano, Luke nunca tinha ouvido falar do Caminho de Santi-
ago. Mas ele ficou envolvido no pensamento de viajar para um país estrangeiro, 
de estar em um avião pela primeira vez na sua vida. As preocupações de como a 
epilepsia poderia afetá-lo enquanto caminhava pelo Camino desapareceram no 
meio dos planos da aventura.
Mark e luke no Camino: Nos meses que se seguiram, os dois captaram recursos 
para a viagem. Durante esse período, Luke também leu artigos sobre pessoas com 
epilepsia que fizeram o Caminho. Querendo ajudar a proteger Luke se ele caísse 
na trilha, Mark comprou joelheiras, cotoveleiras e um bastão para Luke usar na 
caminhada. Em 2017, Mark e Luke embarcaram. A jornada foi difícil para Luke no 
começo: estava tomando medicamentos que o impediriam de comer. No primeiro 
dia, uma subida íngreme até às montanhas, Mark teve que carregar a mochila de 
Luke para ajudá-lo a suportar. Depois de 40 dias e 740 km de caminhada, Peredo 
e Hutchins chegaram ao santuário de Santiago em Compostela. Os dois tiveram 
muitas conversas sinceras sobre suas vidas e o que aconteceu no dia do acidente. 
No final da jornada, Luke sofreu apenas uma convulsão no caminho. “Foi incrível 
que consegui andar”, diz ele. “Mark continuou me incentivando. Quando chegamos 
a Santiago de Compostela, eu estava tão feliz. Foi finalmente missão completa. Eu 
posso finalmente ir para casa agora. Eu estava sentindo muita falta dos meus 
filhos. Foi uma ótima experiência. Se eu tivesse a chance de fazer isso de novo, eu 
faria.” Mark disse que a jornada o ajudou a seguir adiante em seu caminho para a 
cura também. “Para mim, passar por esse processo de curar e deixar ir e não odiar é 
algo que eu precisava fazer para provar a mim mesmo, para provar aos meus filhos 
que você tem que manter o rumo, e que algo de bom virá disso”. Agora Mark, que é 
cineasta, está criando um documentário “Road To Muxia”, sobre a paz que encon-
trou em sua primeira experiência no Caminho de Santiago. Ele está arrecadando 
dinheiro para o filme, que contará com uma entrevista com Luke.

16/07/2019

diA dOs AvÓs
26 de Julho 2020

O dia nacional dos Avós, em portu-
gal, celebra-se por decisão do parla-
mento, por proposta da deputada Ana 
Manso, aprovada em 22 de Maio de 
2003 e desde esse ano que a AssO-
CiAÇãO FAMÍLiAs vem assinalando 
esta efeméride. Assim, pelo 17º ano 
consecutivo que nos manifestamos 
com regozijo por se assinalar a im-
portância dos AvÓs. A actual situ-
ação pandémica, no concernente aos 
Avós, veio realçar alguns aspectos que 
merecem de todos nós e dos decisores 
políticos, económicos, culturais e es-
pirituais uma séria reflexão. (...)
este dia que lhes é dedicado deve-
ria ser entendido e vivido como um 
convite e uma convocatória gritada 
à sociedade que os Avós são as raízes 
do futuro. e, como raízes, não podem 
nem devem ser cortados e deixados 
nas margens da sociedade e da sua 
família, a bem da saúde desta socie-
dade e da sua família, que tantas vezes 
corta essas raízes da vida.

OFeRtAS PARA BOletIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Família n.º 799 - 10,00
- ezequiel - 20,00

tOtAl DA SeMANA - 30,00 euros

A transportar: 22.658,95 euros
Despesas até agora: 31.233.59 euros

PROClAMAS De 
CASAMeNtO

Querem contrair matrimónio:
João Rafael Martins de Freitas, de 30 
anos, filho de João Maria de Freitas e 
de Maria Fernanda Vieira Martins de 
Freitas, residente em tenões - Braga, 
com Ana Cláudia Campos Magalhães, 
de 31 anos, filha de Alfredo Raúl da 
Conceição Magalhães e de Maria da 
Conceição da Rosa Campos Maga-
lhães, residente em Barcelos.

FÁBIO MANUel DOS SANtOS tORReS, 
de 27 anos, filho de Paulino Gonçalves 
torres e de Maria elisabete dos Santos 
Quintão torres, residente em Barcelos, 
com BÁRBARA FARIA PeReIRA, de 24 
anos, filha de Vítor André F. de Amo-
rim e de Maria Fernanda F. Pereira, re-
sidente em lijó. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao 
Ordinário do lugar, antes da celebração do matrimó-
nio, os impedimentos de que, porventura, tenham co-
nhecimento» (Cânone 1069).


