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UM OLHAR OUTRO
Julgávamos que a pandemia seguiria em rotas mais controláveis. 
Infelizmente não foi o caso.
Seguindo orientações superiores e tendo em visto a saúde de todos, 
vamos entrar em novo confinamento, bem mais rigoroso.
Aguardámos indicações com certa apreensão em relação ao culto 
religioso. Elas chegaram. E nós vamos cumpri-las. Com rigor mas 
sem rigorismo.
A primeira nota deste «olhar» é verificar que o Governo continua a 
reconhecer a boa colaboração da Igreja Católica com as autoridades. 
Não seria de esperar outra coisa. Não está atenta a Igreja à Causa 
pública? Não é da sua missão a dimensão profética de denunciar 
atropelos, abusos de direitos e contribuir para a justiça? Não reza ela 
pelos «chefes das nações»? Não advoga ela, segundo a orientação 
do evangelho de Jesus, a sadia autonomia da esfera civil e da esfera 
religiosa? Não reclama ela o direito de orientar a vida religiosa dos 
fiéis? E a História de Portugal não reconhece a presença útil da Igre-
ja na construção da identidade nacional?
É claro que este reconhecimento implica da parte da Igreja um cui-
dado acrescido no cumprimento rigoroso das normas que acaute-
lam a saúde de todos. Mesmo que outros grupos ou organizações 
falhem, a Igreja terá sempre o cuidado de não falhar e de não pôr 
em risco a saúde dos que nela vivem e agem. 
Verificamos, também, em certos comentadores um «reparo» consi-
derando um «favor» à Igreja permitindo que, em confinamento, pos-
sa haver missas. Não se estranha. De facto, a educação cívica, de que 
não faltam sinais de ser muito deficiente, manifesta-se sobretudo 
no diálogo tolerante para com visões contrárias à de cada um. Infe-
lizmente, para alguns, a verdadeira democracia só existe quando os 
outros estão de acordo com o que eles pensam. Há comentários que 
revelam uma profunda ignorância (todos se pronunciam sobre tudo, 
abusando do seu direito, porque cada pessoa é chamada a «conter-
-se» para não prejudicar os outros) e, mesmo má-fé. No que toca 
a religião, surgem manifestações de raiva, de ódio e de vingança, 
reveladoras de que algo não vai bem naqueles onde elas se passam. 
No decreto do Governo diz-se que não é posta em causa a liberdade 
de consciência e de religião. O que convém destacar, numa altura 
em que, perante um acto eleitoral, tomamos consciência de que ele 
se sobrepõe a tudo, para que não seja posta em causa a democracia.
Ora, são muito recentes as notícias de que a liberdade religiosa corre 
sérios perigos em muitas partes do mundo. E a experiência diz-nos 
que a liberdade de consciência e de religião são prioritárias em si 
mesmas: quando estas são atingidas, todos os outros «direitos, li-
berdades e garantias» correm perigo. São elevadas e crescentes as 
estatísticas da perseguição religiosa hoje no mundo. Mais directa 
ou mais indirecta, a dificultação da expressão religiosa individual ou 
comunitária acontece um pouco por todo o lado. Não é de admirar: 
o homem religioso, na sua procura da Verdade e do Bem, sabe que o 
outro, os outros são o «espaço» do exercício da sua liberdade. Logo, 
obriga-se a si próprio, a respeitá-los nas suas diferenças. 
No entanto, a lei de um país, visando o bem comum de crentes e 
não crentes, tem obrigação de impedir excessos de um lado e de 
outro e não pode discriminar: o religioso tem obrigação de respeitar 
o não religioso, mas igual obrigação tem o não religioso em relação 
ao religioso.
Na sequência dos apelos do Papa e dos bispos, os cristãos encontra-
rão certamente modos de exprimir a sua fé, tanto em contexto pri-
vado e familiar, como em contexto comunitário. A pandemia exige 
algo muito especial a todos. E nenhum confinamento, imposto ou 
assumido livremente, poderá impedir a nossa relação com o Senhor 
Deus. Ainda bem que, desta vez, não se impõe o encerramento das 
igrejas, espaços procurados para o encontro pessoal com Deus para 
os que crêem. E também para os que se dizem não crentes ou não 
praticantes: quantos me dizem que «gostam de entrar numa igreja 
para, sozinhos, procurar a paz interior».

P. Abílio Cardoso

IRMANDADE DE SANTA MARIA MAIOR
Chegada a Provisão dos novos corpos gerentes, o Órgão 
de Vigilância vai dar-lhes posse na próxima Assembleia 
Geral que, deste modo se convoca para as 18.00 de do-
mingo, 14 de Fevereiro, antes da Missa da Irmandade, 
ocasião para apresentação de contas de 2020.
Todos os irmãos são convocados.

D. JORgE ORTIgA pEDE gESTOS cONcRETOS EM NOvO cONfINAMENTO
O Senhor Arcebispo publicou uma Nota Pastoral em vir-
tude do novo confinamento, pedindo aos fiéis que sejam 
"exímios cumpridores" das medidas estipuladas em Con-
selho de Ministros.
"Consciente das responsabilidades que nos competem 
convido a que não permitamos sinais de desleixo mo-
tivados pelo cansaço ou por nos parecer que as coisas 
poderiam funcionar de outro modo. Seremos cumpri-
dores escrupulosos de tudo quanto nos é determinado".
O prelado afirma que, com o confinamento, será ainda 
mais necessário que a comunidade se una, tornando 
a circunstância numa oportunidade de "solidariedade 
afectiva e solicitude efectiva".O Arcebispo sublinha a 
oportunidade de os fiéis participarem nas eucaristias e 
pede que se evitem outro tipo de celebrações que, fora 

do âmbito litúrgico, possam provocar mais contágios.
"Casamentos e baptizados devem ser adiados não pela celebração 
em si, mas por aquilo que provocam. Poderão estar presentes pou-
cas pessoas. Só que, mesmo que sejam famílias, procedem de ambi-
entes diferentes e podem tornar-se portadores do vírus provocan-
do contágios que deverão ser evitados", alerta.
D. Jorge Ortiga crê, no entanto, que a sensibilização que irá ser feita 
junto de todas as comunidades irá reflectir-se no cumprimento de 
todas as orientações, o que poderá originar uma certa "liberdade de 
movimentos" na Quaresma.
"Infelizmente a luta terá de continuar e os nossos programas terão 
de adaptar-se. Trabalhando e rezando chegaremos a alguma nor-
malidade que irá sempre exigir uma criatividade e adaptação das 
nossas rotinas. Acreditemos e comecemos, desde já, a discernir, 
sinodalmente, com as pessoas dos nossos conselhos", pede.

Onde moras, Jesus? Vinde Ver
Olhamos à volta: reconhecemos angústia e desconforto. Olhamos para nós: 
iludimos vazios e procuramos sentido. Olhamos para o mundo que nos ro-
deia: numa azáfama constante, condenando e responsabilizando os outros 
pelos males. De que, ou de Quem precisamos nós, afinal?
João Baptista aponta para o «Cordeiro de Deus» e dois discípulos vão atrás 
de Jesus. Este pergunta-lhes: «Que procurais?» E eles foram ver onde morava 
e ficaram com Ele. Chamaram outros e a Missão continua-se até aos dias 
de hoje.
O relato do evangelista (Jo 1, 35-42) é curto mas o seu alcance não termina-
rá nunca. Como na altura, os homens e mulheres de hoje andam à procura, 
muitas vezes sem saberem de quê ou de quem. Encontrarão no seu caminho 

alguém que «mostre» a novidade de Jesus, capaz de uma sedução tal que mude a vida 
totalmente e para sempre?
Há inúmeras situações no quotidiano que bem podem «agitar» as consciências huma-
nas, despertando-as, como Samuel, para procurarem identificar a voz que nos chama, 
que nos inquieta, que nos diz: «sai de ti, põe-te à procura, avança, liberta-te de ti, das 
tuas medidas...». 
Uma questão se impõe: cansados das pa-

lavras humanas, não será já tempo de desejarmos as palavras divinas, a completar o 
nosso quotidiano insatisfeiro? Não será tempo de cada um entrar em si próprio para 
repetir: «Fala, Senhor, teu servo escuta»?
Quando o ser humano crente faz a experiência de Deus - são muitos e diversificados 
os caminhos de tal experiência - descobre, pouco a pouco, a maravilha de uma relação 
nova, diferente, desafiadora, que nos conduz sempre a uma plenitude de sentido. E, 
afinal, não é disto mesmo que hoje precisamos todos? 
E os não crentes? Com o mesmo direito e igualmente amados e convidados, resistem 
perdendo-se ou desviando-se do «Caminho» que os salvaria. Ignoram-nO e muitas 
vezes negam-nO, mas procedem como se já o tivessem experimentado. Falam do que 
não conhecem como se fossem peritos no seu conhecimento. Merecem respeito mas 
não nos dispensam do dever de despertar, de chamar para que se encontrem no Caminho, que salva.
O «Vinde ver» de Jesus aos que chamou repete-se hoje todos os dias. Ser cristão é exta experiência de uma relação entre duas 
vidas, que implica doutrinas verdadeiras, vontade pessoal de procurar a Verdade e comportamentos ajustados: um Fazer ou Viver 
de acordo com o Crer. 
Sem a experiência viva do Ressuscitado, dizer-se cristão não chega para levar outros ao encontro com Jesus.

O Prior - P. Abílio Cardoso

ELEIÇÕES pRESIDENcIAIS
No próximo domingo é dia de 
eleições presidenciais. A participação 
neste dever cívico é um dever de que 
nenhum cristão se deve abster. DOMINgO DA pALAvRA

Por iniciativa do Papa Francisco, com a 
bula Aperuit Illis de 30 de setembro de 
2019, celebra-se no próximo domingo 
o Domingo da Bíblia que visa chamar a 
atenção de todos para a importância da 
Palavra de Deus na vida cristã.
Entre nós, além da Festa da Palavra (4º 
ano de catequese), a Bíblia será entro- 
nizada nas diversas celebrações, missão 
de que se vão ocupar os Leitores.

HORÁRIOS DAS MISSAS
Com as igrejas sempre abertas para a oração 
em privado, vamos retomar os anteriores 
horários das missas. Assim:
Senhor da Cuz: 9.00 (diária) e 12.15 (domingo);
Terço: 15.30 (diária, excepto terça e sábado);
S. José: 8.00 (quinta) e 17.30 (sábado);
Matriz: 11.00 (domingo) e 19.00 (diária);
Recomenda-se especial cuidado no uso de 
máscara e no distanciamento físico. Nada de 
concentrações após as missas.

p. cARLOS MáRIO fERREIRA gOMES
1972 - 2021

faleceu o p. carlos Mário fer-
reira gomes, pároco de campo 
(Divino Salvador), couto (São 
Tiago), Roriz (São Miguel) e 
Tamel (São pedro fins), de 48 
anos de idade.
vítima de covid, tinha sido 
internado na segunda-feira 
passada à noite, quando foi 

encontrado inanimado em casa. O seu funeral 
ocorreu ontem em Roriz.
Rezamos por ele e pedimos pelos familiares e pa-
roquianos em luto: que o Senhor Se faça especial-
mente presente nesta hora de dor.

68º DIA MUNDIAL DOS
DOENTES DE LEpRA

31 DE JANEIRO
campanha de solidariedade 
a favor das vítimas da lepra 

e de todas as lepras

cOLABORE

Associação portuguesa 
Amigos de Raoul follereau

Iban: pT50 0035 0557 
0002 9981 93095



SERvIÇO LITÚRgIcO DA SEMANA INfORMAÇÕES
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Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

II DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEgUNDA, 18 - Leituras: Hebr 5, 1-10
          Mc 2, 18-22

09.00 (Senhor da Cruz): João Pereira da Silva, esposa e filhos
15.30 (Terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz): Maria da Glória Pereira Simões (30º dia)

TERÇA, 19 - Leituras: Hebr 6, 10-20
                Mc 2, 23-28

09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
19.00 (Matriz): João Rodrigues Pereira (7º dia)
  Maria Angelina Lima D’ Afonseca (7º dia)

QUARTA, 20 - S. fABIãO E S. SEBASTIãO
 Leituras: Hebr 7, 1-3. 15-17
   Mc 3, 1-6

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Pinto Coelho e pais
15.30 (Terço): António Arantes Barbosa
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

QUINTA, 21 - S. INÊS
 Leituras: Hebr 7, 25-8, 6
   Mc 3, 7-12

08.00 (São José): Familiares de Joaquina Arminda
09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Delfina Faria Machado
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Aires Marques e Barcelice de Jesus Cordeiro
- Albina da Rocha Arantes e marido

SexTA, 22 - S. VICeNTe
 Leituras: Hebr 8, 6-13
   Mc 3, 13-19

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Pelas almas do Purgatório

15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): M.ª Cândida Barbosa da Costa

SáBADO, 23 - SANTA MARIA
 Leituras: Hebr 9, 2-3. 11-14
   Mc 3, 20-21

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira
         e Manuel Alves da Silva
17.30 (S. José): Em honra de Santa Rita e Santa Lúzia 
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- José Macedo Gomes (30º dia)
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Francisco Duarte Carvalho
- Elvira Barbosa Coelho

DOMINgO, 24 - III DO TEMpO cOMUM
 Leituras: Jonas 3, 1-5. 10
   1 Cor 7, 29-31
                Mc 1, 14-20
09.00 (Senhor da cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Benfeitores da Paróquia

OFeRTAS PARA BOLeTIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 
- Família n.º 519 - 10,00
- Família n.º 34 - 20,00
- Família n.º 167 - 20,00

TOTAL DA SeMANA - 50,00 euros
A transportar: 24.110,55 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

v I A g E N S  E  v I R A g E N S
1. O tempo é mais para sentir do que para conhecer.
Nunca saberemos cabalmente o que é o tempo. Mas sen-
timos intensamente o que significa atravessar o tempo.

2. Até quando paramos, percebemos que o tempo não 
deixa de andar. Somos permanentemente visitados por 
sucessivos «antes» e «depois». Até na sua filigrana mais 
fina, o tempo cobre-nos com repetidas incursões pelo 
«fim» e pelo «princípio».

3. As cercaduras emocionais que nos acompanham no 
tempo trazem-nos vivências que gostaríamos de refocilar
e estender. São momentos que sabem a eternidade. É aí 
que nos apeteceria habitar para sempre. Mas há igual-
mente instantes que daríamos tudo para sacudir e apagar. 
São, contudo, esses (indesejados) «inquilinos» que não 
cessam de nos torturar.

4. O tempo assemelha-se a uma viagem em forma de 
viragem. A caminho de uma irremediável voragem. Nele 
– mesmo quando parece que nada se altera –, tudo se 
torna diferente.

5. O tempo cruza-se connosco em muitas fases e com 
muitas faces. A impressão que dá é que, no início, o tem-
po não anda. Depois, notamos que (afinal) o tempo passa. 
De seguida, constatamos que o tempo corre. Finalmente, 
damos conta de que o tempo voa.

1. ANTóNIO AUgUSTO DA SILvA 
cOSTA, de 88 anos, residente que foi na 
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, Barcelos. 
Faleceu a 01 de Janeiro.
2. MATILDE DO ROSáRIO gUERREIRO LUíS, 
de 68 anos, residente que foi na Av. D. Nuno Á. 
Pereira, Barcelos. Faleceu a 06 de Janeiro.
3. MANUEL féLIx DA SILvA BARBOSA, 
de 83 anos, residente que foi na Rua Dr. San-
tos Júnior, Barcelos. Faleceu a 06 de Janeiro.
4. MARIA DA gRAÇA REBELO DE fREI- 
TAS cORREIA, de 73 anos, residente que foi 
no Caminho das Cardosas, Paredes de Coura. 
Faleceu a 10 de Janeiro.
5. MARIA LOpES fERREIRA, de 90 anos, 
residente que foi no Lar Santa Casa da Mi-
sericórdia. Faleceu a 18 de Janeiro.
6. JOSé ANTóNIO NATIvIDADE MI-
RANDA vEIgA, de 72 anos, residente que 
foi na Rua do Terreiro, Mangualde da Ser-
ra, Gouveia. Faleceu a 28 de Janeiro.
7. MARIA LUíSA gONÇALvES DE fREI- 
TAS gUIMARãES, de 93 anos, residente que 
foi na Rua Arquitecto Borges Vinagre, Barce-
los. Faleceu a 29 de Janeiro.
8. cARLOS ALBERTO fARIA DOS SAN-
TOS, de 80 anos, residente que foi na Rua 
Nascente do Bairro, V. F. S. Martinho, Bar-
celos. Faleceu a 04 de Fevereiro.
9. ROSA DA cONcEIÇãO OLIvEIRA 
ROcHA, de 84 anos, residente que foi na 
Rua Dr. Manuel Pais, Barcelos. Faleceu a 
07 de Fevereiro.
10. NéLSON pAULO fERREIRA DA SIL-
vA, de 74 anos, residente que foi na Av. 
Alcaides de Faria, Edifício Santo António, 
Barcelos. Faleceu a 14 de Fevereiro.
11. gLóRIA gOMES fERREIRA, de 86 
anos, residente que foi na Rua Dr. José 
António P. P. Machado, Barcelos. Faleceu 
a 28 de Fevereiro.
12. JORgE OLIvEIRA DA cUNHA, de 87 
anos, residente que foi na Rua Arq.Vinagre 
Borges, Barcelos. Faleceu a 16 de Março.
13. MARIA ORLANDA DA SILvA 
ROSELHO, de 86 anos, residente que foi 
no Lar da Santa Casa da Misericórdia. 
Faleceu a 26 de Março.
14. MARIA DA LUz DA cRUz RO-
DRIgUES MAcHADO, de 86 anos, resi-
dente que foi na Campo 25 de Abril. Bar-
celos. Faleceu a 06 de Abril.
15. MARIA JOSEfA DO cARMO, de 100 
anos, residente que foi na Rua Dr. Abel Var-
zim, Barcelos. Faleceu a 10 de Abril.

6. Imerso no tempo, o homem tem dificuldade em es-
tar e em ser. ele nota que não está onde já esteve nem 
onde vai estar. O momento presente não é mais que uma 
repentina deslocação entre o momento anterior e o mo-
mento seguinte. Dificilmente conseguimos estar; esta-
mos sempre a ir. É por isso que o ser humano é uma 
transcorrência entre o que já foi e o que há-de vir a ser.

7. Não espanta que Alexandre Herculano tenha entre- 
visto o homem como «um animal que disputa». em si 
próprio e no ambiente circundante, ele vive em procura 
contínua e em insatisfação constante. Não lhe basta o 
que encontra. Pelo que jamais desiste de encontrar nem 
de se reencontrar.

8. Nesta quadra – de noites distendidas –, era bom que 
cada serão também fosse nutrido de meditação. Seroar 
deveria ser especialmente aproveitado para meditar.

9. Aprendamos com o tempo. ele é sempre pontual. 
Nunca deixa de nos acenar, sem alguma vez procrastinar.
Não tenhamos pressa. Mas também não voguemos em 
pausas exasperantes.

10. Nesta acelerada viagem, celebramos mais uma vir-
agem, rumo à inevitável voragem. Um novo ano está a 
começar. e a eternidade – essa – também não irá demorar!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 12.01.2021

pARTIRAM pARA A cASA DO pAI
No ano de 2020 foram registados na paróquia 53 óbitos.

Aqui os deixamos para memória futura e para que estes irmãos sejam sufragados pelas nossas orações.
16. ADELINA MATOS DA cOSTA, de 
74 anos, residente que foi na Av. Alcaides 
de Faria, Barcelos. Faleceu a 12 de Abril.
17. UMBELINA DE MATOS fERREIRA 
SILvA, de 92 anos, residente que foi na 
Largo das Almas, Santa Maria Maior e 
Monserrate e Meadela, Viana do Castelo. 
Faleceu a 15 de Abril.
18. JOãO MAcHADO DA SILvA, de 91 
anos, residente que foi na Avenida João 
Duarte, Barcelos. Faleceu a 18 de Abril.
19. fRANcIScO ISOLINO AMARAL 
ARANTES, de 87 anos, residente que foi 
na Rua Frei Pedro de Poiares, Barcelos. 
Faleceu a 22 de Abril.
20. JOSEfA AUSINA MESTRE, de 89 
anos, residente que foi no Lar Santa Casa 
da Misericórdia. Faleceu a 27 de Abril.
21. MARIA MADALENA fERREIRA 
RAMOS, de 87 anos, residente que foi 
na Rua Dr. Abel Varzim, Barcelos. Faleceu 
a 11 de Maio.
22. MARIA LAURA MATOS DE 
ALMEIDA vIANA LOpES, de 95 anos, 
residente que foi na Rua Barjona de Frei- 
tas, Barcelos. Faleceu a 23 de Maio.
23. ALfREDO gONÇALvES DA SILvA, 
de 77 anos, residente que foi na Rua Dr. 
José António Peixoto Pereira Machado, 
Barcelos. Faleceu a 30 de Maio.
24. gLóRIA BARBOSA DA cUNHA 
gOMES, de 89 anos, residente que foi 
no Largo Campo da República, Barcelos. 
Faleceu a 16 de Junho.
25. M.ª DO ROSáRIO LOpES pINHEIRO, 
de 59 anos, residente que foi na Rua Ir. S. 
Romão, Barcelos. Faleceu a 25 de Junho.
26. MARIA cARDOSO fERREIRA, de 96 
anos, residente que foi na Rua Barjona de 
Freitas, Barcelos. Faleceu a 03 de Julho.
27. RUI ANTóNIO DOS SANTOS 
cORREIA DE OLIvEIRA, de 54 anos, 
residente que foi na Rua da Telheira, 
Barcelos. Faleceu a 06 de Julho.
28. ROQUE fRANcIScO gONÇALvES 
DINIz, de 90 anos, residente que foi na 
Rua Arquitecto Borges Vinagre, Edf. Al-
bergaria, Barcelos. Faleceu a 11 de Julho.
29. MANUEL ALvES DA cRUz, de 82 
anos, residente que foi na Av. Dr. Sidónio 
Pais, Barcelos. Faleceu a 14 de Julho.
30. MARIA cARMINDA fERREIRA 
gOMES cOSTA, de 86 anos, residente 
que foi na Rua Dr. Francisco Torres, Bar-
celos. Faleceu a 23 de Julho.
31. cONSTANTINO fERREIRA DO 
SOUTO cARDOSO, de 92 anos, residen-
te que foi na Rua Dr. Francisco Torres, 
Barcelos. Faleceu a 13 de Agosto.
32. EDUARDO JOSé gOMES cAMES-
SELLE MENDEz, de 58 anos, residente 
que foi na Praceta Flávio Sá Leite, Braga 
(São Vítor). Faleceu a 03 de Setembro.
33. RUI MIgUEL DURãES fARIA 
MONTEIRO, de 41 anos, residente que 
foi na Rua José Estevão, Lomar e Arcos, 
Braga. Faleceu a 08 de Setembro.
34. JÚLIO DA cONcEIÇãO fARIA, de 
80 anos, residente que foi em França. 
Faleceu a 11 de Setembro. 

35. JOãO fERNANDO AzEvEDO DA 
SILvA, de 58 anos, residente que foi na 
Rua D. Diogo Pinheiro, Barcelos. Faleceu 
a 13 de Setembro.
36. cELESTE MEIRA DE Sá, de 95 anos, 
residente que foi na Rua Dr. Manuel Pais, 
Barcelos. Faleceu a 14 de Setembro.
37. MARIA DE fáTIMA DANTAS DA 
cOSTA, de 90 anos, residente que foi na 
Rua Dr. Manuel Pais, Barcelos. Faleceu a 
19 de Setembro.
38. MARIA vIRgíNIA TORRES, de 94 
anos, residente que foi na Travessa de S. 
José, Barcelos. Faleceu a 20 de Setembro.
39. ANA pEREIRA DA SILvA, de 76 anos, 
residente que foi no Largo Dr. José Novais, 
Barcelos. Faleceu a 25 de Setembro.
40. fRANcIScO DA SILvA MARTINS, 
de 82 anos, residente que foi na Av. D. 
Nuno Álvares Pereira, Barcelos. Faleceu a 
27 de Setembro.
41. fERNANDO cUpERTINO LAMELA 
E SILvA, de 93 anos, residente que foi 
no Largo das Almas, Santa Maria Maior e 
Monserrate e Meadela, Viana do Castelo. 
Faleceu a 25 de Outubro.
42. DINIS AUgUSTO RODRIgUES, de 
69 anos, residente que foi na Quinta do 
Aparício, Barcelos. Faleceu a 28 de Outubro.
43. MARIA HELENA, de 89 anos, re- 
sidente que foi na Avenida D. Nuno Ál-
vares Pereira, Barcelos. Faleceu a 10 de 
Novembro.
44. ELvIRA BARBOSA cOELHO, de 95 
anos, residente que foi na Av. João Paulo 
II, Barcelos. Faleceu a 23 de Novembro.
45. MARIA DE LURDES RODRIgUES 
DA cOSTA, de 81 anos, residente que foi 
no Campo da República, Barcelos. Fale-
ceu a 29 de Novembro.
46. ANTóNIA ARANTES MARTINS, de 
90 anos, residente que foi no Lar da San-
ta Casa da Misericórdia, Barcelos. Fale-
ceu a 30 de Novembro.
47. MARIA DO cARMO DA SILvA 
fERNANDES, de 88 anos, residente que 
foi na Rua da Barreta, Barcelos. Faleceu 
a 12 de Dezembro.
48. EDUARDO cARDOSO DE OLIvEI-
RA, de 79 anos, residente que foi na Rua 
Dr. José A. P. P. Machado, Barcelos. Fale-
ceu a 12 de Dezembro.
49. M.ª DA gLóRIA pEREIRA SIMÕES, 
de 86 anos, residente na Rua Dr. Abel Var-
zim, Barcelos. Faleceu a 17 de Dezembro.
50. JOSé DE MAcEDO gOMES, de 
77 anos, residente que foi na Rua Dr. 
Manuel Pais, Barcelos. Faleceu a 22 de 
Dezembro.
51. ANTÓNIO JORGe xAVIeR CORReIA 
De FReITAS CORTe-ReAL, de 82 anos, 
residente que foi no Campo 25 de Abril, 
Barcelos. Faleceu a 28 de Dezembro.
52. MARIA ADeLAIDe DA SILVA TeI- 
xeIRA, de 80 anos, residente que foi na 
Av. Marechal Humberto Delgado, V. N. 
Famalicão. Faleceu a 31 de Dezembro.
53. ALZIRA COeLHO DA CUNHA 
PeReIRA, de 84 anos, residente que foi 
no Hotel-Lar. Faleceu a 31 de Dezembro.


