
Penha
a peregrinação de Guimarães e Vizela
PÁGINA II 

Papa Francisco
Pobreza dá mote a nova encíclica
PÁGINA III

S. Bartolomeu do Mar
destaques da romaria do “banho santo”
PÁGINA VII

© DACS

QUINTA-FEIRA • 29 DE AGOSTO DE 2013

DDiário do MMinho
Este suplemento faz parte da edição n.º 30056 
de 29 de agosto de 2013, do jornal Diário do Minho, 
não podendo ser vendido separadamente.

“

500 ANOS DEPOIS 
CONTINUAMOS 
EM BUSCA DA 
NOSSA MISSÃO

BERNARDO REIS
Santa Casa da Misericórdia de Braga



2 Diário do MinhoQUINTA-FEIRA, 29 de agosto de 2013IGREJA VIVA

ter lugar a tradicional concentração de 
fi éis e a bênção dos peregrinos. Logo de-
pois, inicia-se a caminhada através da rua 
Dr. José Sampaio, seguindo pela freguesia 

da Costa, rumo ao santuário da Penha. 
À chegada ao alto do monte da Penha, 
decorre a Missa Campal, na esplanada 
do santuário. Com início previsto para as 

IGREJA PRIMAZ
Ontem foi dia de festa na Sé Catedral de Braga, com a 
celebração de mais um aniversário deste quase milenar 
templo, que foi dedicado no longínquo ano de 1089, 
pelo Bispo D. Pedro. A diocese tinha sido restaurada em 
1070.

i

O santuário de Nossa Senhora do 
Carmo da Penha, localizado na 
montanha sobranceira à cidade 

de Guimarães, vai viver, no próximo dia 
8 de setembro, a sua 120.ª peregrinação 
anual. Aquele que é o maior acontecimen-
to religioso do arciprestado de Guimarães 
e Vizela, tem início marcado para as 
08h00, no centro histórico vimaranense. 
Esta peregrinação mariana, que se realiza 
anualmente no segundo domingo de 
setembro, costuma arrastar milhares de 
fi éis, que fazem questão de percorrer os 
quilómetros que separam Guimarães do 
santuário.
As cerimónias religiosas têm início com 
a saída do andor transportando a imagem 
de Nossa Senhora, fanfarras e escuteiros, 
da igreja de Nossa Senhora da Oliveira, 
seguindo em direção à vizinha igreja da 
Consolação e dos Santos Passos, onde vai 

GUIMARÃES E VIZELA 
PEREGRINAM À PENHABarcelos 

Negreiros em festa
A paróquia de Santa Eulália de Negrei-
ros, arciprestado de Barcelos, realizou 
a tradicional Festa de Santa Justa, à 
qual acorrem milhares de pessoas. 
De todas as tradições, a que mais se 
destaca é o Cortejo dos Vasos, tradi-
ção segundo a qual todas as raparigas 
solteiras da freguesia carregam um vaso 
à cabeça que depois colocam no jazigo 
de família no cemitério local.

Casamentos 
Barcelos lidera
Barcelos é o concelho que mais pre-
serva a sacralização do casamento, 
com a forma católica a prevalecer em 
mais de 61 por cento dos casamentos 
totais. Apesar da queda do número 
total de casamentos no Baixo Minho, os 
números relativos a 2012 sinalizam um 
aumento dos casamentos católicos em 
quatro concelhos, sendo que, em dois 
deles, domina a opção pela forma civil 
do casamento.

  
Vila Verde
Jesuítas em encontro
Está em curso desde o dia de ontem e 
até ao dia 31 do corrente, em Soutelo, 
arciprestado de Vila Verde, o encontro 
de verão dos Jesuítas portugueses. Os 
religiosos estão a trabalhar tendo toma-
do para refl exão o tema “As prioridades 
apostólicas dos jesuítas, nos próximos 
anos”.

Esposende
Formação para catequistas
A paróquia de Santa Maria dos Anjos 
(matriz) de Esposende leva a efeito, 
de 9 a 13 de setembro, no Centro Pa-
roquial, uma ação de formação inicial 
de catequistas, que, embora sendo 
iniciativa da paróquia da matriz, está 
aberta aos catequistas das 15 paróquias 
do arciprestado de Esposende.

A Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do 
Homem, Cávado e Ave e o Instituto de Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade do Minho organizam, a 17 de outu-
bro, o I Colóquio Internacional “A Religião em Movimento: 
Peregrinações Espirituais e Turismo Sacro”.

i

Peregrinação ao Viso
CELORICO 
DE BASTO 
vive, no próxi-
mo domingo, a 
sua peregrina-
ção arciprestal 
ao santuário de 
Nossa Senhora 
do Viso, na qual 
costumam participar fi éis provenientes 
das 21 paróquias deste Arciprestado. O 
percurso inicia-se pelas 10h30 num lugar 
próximo ao santuário, que se situa na pa-
róquia de Caçarilhe, no alto da montanha 
do Viso. A eucaristia solene decorre a partir 
das 11h00. Esta peregrinação coincide 
com a romaria de Nossa Senhora do Viso, 
considerada uma das maiores festas deste 
município. Segundo a tradição popular, 
o pedido mais frequente a esta devoção 
mariana é o juízo.

Senhora do Porto d’Ave
O SANTUÁRIO DE PORTO D’AVE, loca-
lizado na paróquia de Taíde, arciprestado 
da Póvoa de Lanhoso, acolhe, este fi m 
de semana, a tradicional peregrinação 
mariana, acompanhada de uma romaria 
popular de grandes dimensões. A pro-
cissão de velas, que se realiza amanhã à 
noite, dia 30 de agosto, assume-se como 
um dos momentos mais marcantes destas 
celebrações. No domingo, dia grande 
das celebrações, realiza-se, a partir das 
11h00, a última novena em honra de 
Nossa Senhora de Porto d’Ave. O Bispo 
Auxiliar de Braga, D. Manuel Linda vai 
associar-se a estas celebrações maria-
nas, presidindo a esta oração e à euca-
ristia solene. As celebrações religiosas 
encerram na tarde de domingo, com a 
realização da solene procissão, que vai 
percorrer as ruas em torno do santuário a 
partir das 17h00. ©
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A peregrinação a nossa 
Senhora da penha ocorre 

Desde 1894 e tornou-se nA 
maior demonstração pública 

de fé do povo vimaranense

Preparação 
do novo ano pastoral

«Para o cristão, o segredo da felicidade 
está em permanecermos com Cristo, 
uma vez que Ele é para nós o caminho, a 
verdade e a vida. E a Cristo, não lhe inte-
ressa ter muitos discípulos, mas discípu-
los comprometidos verdadeiramente com 
a causa evangélica», disse o Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, na intervenção 
que proferiu no último encontro de 
arciprestes da Arquidiocese de Braga que 
teve por objetivo a preparação do novo 
ano pastoral.

_________________________________

“
Com início previsto para as 

11h30, esta celebração vai ser 
presidida pelo Cardeal D. Manuel 
Monteiro de Castro, que é natural 

da paróquia vimaranense de 
Santa Eufémia de Prazins»

_____________________________

11h30, esta celebração vai ser presidida 
pelo Cardeal D. Manuel Monteiro de 
Castro. O prelado, natural da paróquia 
vimaranense de Santa Eufémia de Prazins, 
acedeu ao convite para presidir à princi-
pal manifestação de fé do arciprestado de 
Guimarães e Vizela. 
Como vem sendo tradição, no fi nal da eu-
caristia, proceder-se-á à bênção da cidade 
e do município de Guimarães, efetuada no 
varandim do santuário.
A peregrinação conta ainda com um 
espetáculo musical, a partir das 15h00, 
terminando com uma eucaristia, celebrada 
a partir das 18h00.
Recorde-se que a devoção a Nossa 
Senhora da Penha remonta a 1702 e teve 
por base a devoção de um ermitão. A de-
voção incrementou-se no fi nal do século 
XIX, surgindo a 1.ª grande peregrinação 
em 1894.
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chega ao seu término.
O documento retoma o conteúdo e o 
esboço da exortação pós-sinodal da 
Assembleia Geral dos bispos sobre a nova 
evangelização, realizada no Vaticano em 
outubro passado, e segundo o próprio 
Francisco, o tema será abordado num 
contexto mais amplo, inspirando-se na 
“Evangelii nuntiandi”, exortação de Paulo 
VI, de 1975.
O Papa Francisco renunciou às férias em 
Castel Gandolfo e encontra-se no Vaticano 
a trabalhar.

Entretanto, quase dois meses de-
pois da sua publicação, a encíclica 

“Lumen fi dei”, escrita pelo Papa emérito 
Bento XVI e pelo Papa Francisco vendeu 
em Itália mais de 200 mil exemplares.

IGREJA UNIVERSAL
O Papa Francisco vai visitar a cidade onde 
nasceu e morreu São Francisco de Assis, a pé 
como um peregrino, a 4 de outubro, quando a 
Igreja católica celebra a festa deste santo.

i

Papa escreve encíclica sobre pobreza
Viseu
Igreja preocupada
O bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro 
afi rma a necessidade de serem apura-
das «responsabilidades» nos incêndios 
que estão a mobilizar centenas de 
bombeiros, e defende que será através 
da educação e da formação que tais 
ocorrências serão evitadas. O prelado 
assinala num comunicado à Agência 
Ecclesia que «há muitos responsáveis» e 
que é necessário apurar essas respon-
sabilidades, mas é pela via «educativa, 
formativa, recreativa e fruitiva» que 
se evitam os incêndios, pois a fl oresta 
será vista como um «bem a preparar, a 
estimar e a prevenir», como um «dom» 
que é para todos.

Lamego
Padre bombeiro
O padre Manuel Amaral, que também 
é bombeiro, diz considerar «revoltan-
te» a morte dos que arriscam a vida 
e que são tratados «como números».
Quando um colega morre em serviço 
sente «revolta»: «acredito na ressur-
reição mas é revoltante porque os 
bombeiros são homens e mulheres 
com família, com fi lhos, como é o 
caso da bombeira Ana Rita Pereira, 
uma mãe de 24 anos», que faleceu 
em serviço a combater um incêndio 
na Serra do Caramulo, concelho de 
Oliveira do Hospital. O sacerdote 
observa que passados «dois ou três 
dias» os bombeiros já foram esqueci-
dos pela sociedade. A revolta surge, 
por considerar que os soldados da 
paz continuam a «ser tratados como 
números pelos Governos».

Fátima
Semana Bíblica Nacional
Encerra hoje, em Fátima, a 36.ª Semana 
Bíblica Nacional, dos Franciscanos 
Capuchinhos, que tomou por tema “Pa-
lavra, Fé e Vida – da Palavra de Deus à 
fé dos homens”. Segundo os organiza-
dores, esta formação pretendeu lançar 
sementes para o novo ano pastoral, na 
sequência do Ano da Fé. Foi no Semi-
nário do Verbo Divino, que decorreram 
os trabalhos, num tema que «não se 
esgota numa semana nem num ano», 
assinalou frei Manuel Arantes da Silva, 
em declarações à Agência Ecclesia.

Juventude salesiana
Voluntariado
O movimento da Juventude salesiana 
está a promover uma ação de solida-
riedade entre jovens e crianças desfa-
vorecidas num bairro da Amadora, nos 
arredores de Lisboa. O projeto propõe 
o contacsto com crianças mais desfa-
vorecidas numa ação de voluntariado 
durante as férias de verão.

Dois eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE) preten-
dem apresentar o Papa Francisco como candidato ao Prémio 
Sakharov. Para isso estão a recolher as assinaturas necessárias 
em todos os partidos no Parlamento Europeu. 

i

Bem-aventurados os pobres (“Beati 
pauperes”, em latim) é o título da 
nova encíclica em que Francisco 

está a trabalhar, centrada na pobreza, tema 
de eleição do Papa.
Segundo a Rádio Vaticano, o texto deverá 
interpretar a pobreza do ponto de vista 

Pobreza evangélica é um dos mais caros temas do Papa Francisco

© DR

evangélico e não no sentido ideológico 
ou político, como o próprio Francisco já 
referiu.
O Papa argentino estará também a traba-
lhar na exortação apostólica sobre a nova 
evangelização que deverá ser publicada a 
24 de novembro, data em que o Ano da Fé 

Jamaica: o exemplo dos Missionários dos Pobres
Destino de férias, a Jamaica é, para milhares de turistas, uma 
espécie de postal ilustrado. Mas na sombra deste quase paraíso 
esconde-se uma realidade terrível: a pobreza extrema. O tráfi co e 
consumo de droga causam, todos os anos, mais de 1500 mortos, 
numa estatística que cresce onde milhares de pessoas se debatem 
todos os dias com a própria sobrevivência. Desamparados e 

quase que ignorados pela sociedade, estes marginalizados dependem apenas da caridade 
da Igreja. Em 1981 o Padre Richard ho Lung deu início a uma obra, os Missionários dos 
Pobres, com o propósito de resgatar esta multidão de desamparados a um destino cruel. Os 
irmãos trabalham nos seus centros e prestam auxílio às vítimas da SIDA, aos incapacitados, 
às crianças, às grávidas e aos presos. Estes irmãos rapidamente ganharam o respeito de 
toda a sociedade. Vivem frugalmente, sendo pobres entre os pobres. Estes Missionários dos 
Pobres vivem da caridade alheia e do apoio de instituições como a Fundação AIS. Tudo o 
que recebem é canalizado para o apoio aos mais necessitados. (www.fundacao-ais.pt)

Renúncia de Bento XVI
O PAPA EMÉRITO BENTO XVI afi rmou 
que foi Deus quem lhe disse para renun-
ciar ao pontifi cado, informa a agência 
católica Zenit.
Durante uma das poucas visitas privadas 
que concedeu após entrar em recolhimen-
to, Bento XVI, ao ser questionado sobre a 
razão da sua decisão, respondeu: «Disse-
-me Deus», avança a mesma agência.
Ratzinger explicou que não se tratou «de 
nenhum tipo de aparição ou outro fenó-
meno do género», mas de «uma experiên-
cia mística».

UE não gosta da imagem de cristo em moedas
OS RESPONSÁVEIS DA COMISSÃO EU-
ROPEIA vetaram a pretensão do Princi-
pado de Andorra em lançar moedas com 
a imagem de Cristo cunhada, revela o 
site “Religion en Libertad”.
Assim, as futuras moedas de 10, 20 e 50 
cêntimos de Andorra, a serem colocadas 
em circulação a partir de 1 de janeiro 
de 2014, não exibirão a imagem de 
Cristo “Pantocrator”, como inicialmente 
projetado.
Após a apresentação das moedas, a 
União Europeia chamou as autoridades 
do Principado de Andorra a «repensarem 
o projeto para não quebrar o princípio da 
neutralidade em matéria religiosa». As-
sim, as moedas de 10, 20 e 50 cêntimos 
apenas serão cunhadas com a imagem 
do campanário da igreja de Santa Colo-
ma, um projeto que já foi validado pela 
Comissão Europeia. A imagem do templo 
católico foi aprovada apenas como sím-
bolo da arte românica em Andorra.
De igual modo, em relação ao Governo ©

 D
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eslovaco, a União Europeia quis vetar 
as imagens de São Cirilo e São Metódio 
(evangelizadores do mundo eslavo) na 

moeda de 2 euros. Só que, neste caso, 
o veto não foi avante e a moeda está em 
circulação desde 5 de julho.
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 Texto e Fotos Departamento Arquidiocesano de Comunicação Social

ENTREVISTA
i Bernardo Reis tem 79 anos de idade e é natural de Pico de Regalados, em Vila Verde. Estu-

dou no Liceu Sá de Miranda, tendo, durante esse tempo, frequentado o Centro Académico 
de Braga e sido dirigente da Juventude Escolar Católica. Licenciou-se em Ciências Geológi-
cas pela Universidade de Coimbra. Entre 1960 e 1977 desempenhou atividade na Compa-
nhia de Diamantes de Angola, área em que se notabilizou profi ssional e academicamente.

i

Bernardo Reis é um homem ímpar. A sua passa-
gem pela Misericórdia de Braga, na qualidade 
de provedor, tem sido alvo de reconhecimento e 
elogios. A aposta na cultura e no património é um 
dos destaques, mas o alargamento da intervenção 
social da instituição tem sido o seu maior contri-
buto para a comunidade bracarense. No ano em 
que se assinalam os 500 anos da Misericórdia de 
Braga, fomos percecionar a visão e exemplo de 
um leigo empenhado na missão da Igreja local. 

“A MISSÃO DAS 
MISERICÓRDIAS 
É FAZER O BEM

A Misericórdia de Braga está a come-
morar os 500 anos de existência. Qual 
a importância desta efeméride para a 
instituição que preside?

R_ As Misericórdias começaram em 1498 
com a fundação da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa. Fomos nós que demos 
início à globalização, com a epopeia dos 
descobrimentos, e nos lugares do mundo 
por onde passamos também fundamos 
as Misericórdias. Trata-se de entidades 
que têm como missão fazer o bem e só 
isso justifi ca que mantenham esta vitali-
dade passados que estão cinco séculos. 
A Misericórdia de Braga até 1974 teve 
apenas uma valência que era o Hospital 
de S. Marcos, nacionalizado no pós-25 de 
abril. Foi a partir daí que a Misericórdia 

começou a crescer em termos de respos-
tas sociais. Nós somos uma Misericór-
dia debruçada sobre a vertente social e 
não propriamente sobre a saúde. É com 
grande gosto que celebramos estes 500 
anos, precisamente porque continuamos 
em busca da nossa missão nesta cidade 
de Braga. Criámos duas cantinas sociais e 
damos uma particular atenção à cultura. 

Há quem conteste que este seja efeti-
vamente o ano do 500.º aniversário da 
Misericórdia. O que tem a dizer sobre 
esta polémica histórica?

R_ Para mim, não há polémica. Sabemos 
hoje que a Misericórdia de Braga terá sido 
fundada entre 1505 e 1508, porque foi 
uma iniciativa do grande Arcebispo 
D. Diogo de Sousa, que entrou na cidade 
em 1505, e foi em 1508 que foi fundado o 
Hospital de S. Marcos que esteve sempre 
entregue à Misericórdia. Portanto, a in-
tuição leva-nos a dizer que é mais antiga. 
Porém, neste momento os únicos dados 
concretos apontam para 1513, devido a 
um documento do cartório de D. Manuel. 
O Professor Viriato Capela e a Professora 
Marta Lobo estão a preparar uma publi-
cação que será lançada em breve e têm 
enfrentado difi culdades em encontrar 
documentação a respeito deste tema. Não 
existindo certezas, fi xamos as celebrações 
com a referência de 1513.

Os últimos anos têm sido marcados por 
um alargamento do âmbito da missão da 
Misericórdia de Braga e uma particular 
atenção pelo património e cultura. Que 
balanço faz do seu trabalho à frente da 
instituição?

R_ Se tiver que fazer um balanço, só pode 
ser positivo. Quanto à Misericórdia de 
Braga, procuramos alicerçá-la fi nancei-
ramente e continuar a recuperar o seu 
património. Quer a igreja da Misericórdia, 
quer a igreja do Hospital são referências 
nacionais no âmbito na recuperação do 
património. Temos duas creches, temos 
um centro de dia e apoio domiciliário, 
temos duas cantinas sociais. Temos ainda 
um projeto de intervenção social na 
Veiga de Penso, renovado por mais dois 
anos e uma referência a nível nacional. 
Neste período lançámos também a revista 
“Misericórdia” e o boletim. Temos o 
património praticamente recuperado e 
um pendor cultural signifi cativo que nos 
leva a promover iniciativas nesse âmbito. 
Temos ainda o culto, com missas diárias 
nas igrejas da Misericórdia e do Hospital 
e missas semanais nas capelas das nossas 
instituições. 

É verdade que sem as obras sociais da 
Igreja, a proteção social do nosso país 
colapsava?

R_ Para responder urge primeiro referir 
que sou profundamente católico, mesmo 
sentindo-me integrado num espírito ecu-
ménico por causa dos lugares por onde 
passei. A Doutrina Social da Igreja dá uma 
grande resposta à sociedade. A Igreja, na 
minha maneira de ver, é fundamental no 

Recebeu a medalha de ouro da cidade de 
Braga em 2012, o Prémio Nunes Correa 
de Verdades Faria 2012, atribuído pela 
Misericórdia de Lisboa e o galardão A 
Nossa Terra, na categoria “Altruísmo”.

BERNARDO REIS
Santa Casa da Misericórdia de Braga
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continuados e dois pisos para os doentes 
de Alzheimer. No Palácio do Raio vai 
surgir um centro interpretativo da Mise-
ricórdia. No hospital velho poderá surgir 
uma unidade hoteleira. Para isto, estamos 
a aguardar os investidores. 

Portanto, os bracarenses podem estar 
otimistas quanto ao futuro do antigo 
hospital?

R_ Otimistas podem estar. Nós temos 
movido todos os esforços para resolver 
esta situação rapidamente, mas não 
dependemos de nós. Nós temos já um 
projeto global para todo o complexo e 
aguardamos naturalmente as possibilida-

des de fi nanciamento. Se tudo correr bem, 
faremos a candidatura ao fi nanciamento 
comunitário para 2013-2014. Tudo está 
bem orientado. Todavia, tem tudo que ser 
feito de forma a prever a sustentabilidade 
da instituição.

A criação de um museu é um desejo rei-
teradamente assumido pela atual mesa da 
Misericórdia. É um sonho que está mais 
próximo da concretização?

R_ O Palácio do Raio esteve integrado no 
complexo hospitalar e foi-nos devolvido 
num estado de degradação signifi cativo. 
Por isso mesmo, pedimos uma indemi-
nização ao Estado e aguardamos que 

seja aprovado o fi nanciamento para a 
sua recuperação. O projeto prevê que o 
edifício seja isolado dos outros, de forma 
a sair valorizado o seu aspeto exterior. 
Vamos implodir algumas ligações e, em 
princípio, teremos fi nanciamento a 85%, 
o que é um valor signifi cativo. O nosso 
desejo é a criação de um museu, que 
se vai chamar centro interpretativo. Lá 
contamos expor a história da instituição e 
o nosso espólio, para além da realização 
de diversos eventos culturais. Temos o 
nosso património móvel todo recuperado. 
Foi feito um trabalho notável ao nível da 
estatuária. Falta-nos recuperar apenas os 
têxteis. Tenho esperança que este projeto 
vá ser concretizado em breve.

A atual mesa tem-se destacado pelo 
cuidado e valorização do património e na 
dinamização cultural. Vai ser incrementa-
da esta aposta?

R_ Acho que é um papel reconhecido 
na cidade de Braga o que temos feito no 
âmbito da cultura. Hoje a nossa revista é 
considerada a melhor das Misericórdias 
portuguesas. Realizamos vários concer-
tos durante o ano e estamos abertos a 
algumas outras iniciativas. Já organizamos 
também duas exposições. A Semana Santa 
deu um salto enorme quando o Cónego 
Jorge Coutinho assumiu a coordenação. 
Nós fi zemos a nossa parte, reformulando 
a procissão do Senhor Ecce Homo. Eu 
tenho uma certa inclinação para a cultura 
e por isso é uma área na qual vamos con-
tinuar a apostar. Hoje a Misericórdia de 
Braga é respeitada muito por causa do seu 
papel nesta área. Este ano, particularmente, 
vamos realizar um congresso sobre os 500 
anos das Misericórdias e teremos ainda, em 
setembro, o Dia do Património das Miseri-
córdias que vai decorrer em Braga.

ENTREVISTA
ii Desde 2002 que integra a mesa da Misericórdia de Braga, sendo seu provedor 

desde 2005. Nessa qualidade é vogal do Secretariado Nacional da União das 
Misericórdias, responsável pelo Património e Turismo Sénior. Desde 2009 coor-
dena os Secretariados Regionais do Norte da União das Misericórdias. Integra 
também os órgãos sociais da Confederação Internacional das Misericórdias.

A missão atual da Misericórdia de Braga desenvolve-se fundamen-
talmente em três lares de idosos e uma unidade de apoio domi-
cilIário, duas creches, duas cantinas sociais e um centro local de 
desenvolvimento social. A instituição possui ainda uma farmácia, 
duas igrejas (S. Marcos e Misericórdia) e uma capela (S. Bentinho). 

«Já temos um projeto 
global para todo o 

complexo do hospital 
de S. Marcos»

âmbito social. No presente, era necessário 
que a Igreja tivesse um papel mais signifi -
cativo, mas para isso deveria delegar mais 
responsabilidades nos leigos. Há uma 
abertura nesse sentido, mas ainda não 
chega. O nosso arcebispo, D. Jorge Ortiga 
tem colocado problemas que considero 
fundamentais. É um homem frontal, cuja 
ação admiro, particularmente no âmbito 
das respostas sociais da Igreja.

O reaproveitamento dos edifícios do 
antigo hospital de S. Marcos é um dos 
principais assuntos que tem em mão e um 
dos que mais inquieta os bracarenses. Já 
há projetos confi rmados que possam ser 
revelados?

R_ O problema que se põe ao complexo 
de S. Marcos é refl exo de uma maneira 
de tomar decisões em Portugal. Isto é um 
problema do país e da forma como não 
se planifi ca. Não se compreende como 
entre o Porto e Lisboa existem três auto-
-estradas. O mesmo digo relativamente 
às respostas sociais. Na minha opinião, 
não faz sentido replicar soluções nos 
mesmos territórios. Quanto ao comple-
xo do S. Marcos, recordo que só nos foi 
entregue em dezembro de 2011. Como 
não sabíamos quando isso iria acontecer 
e em que moldes, não podíamos planear 
o que faríamos em seguida. São 47 mil 
metros quadrados que têm que encontrar 
uma solução de utilização. Repare-se que 
isto não é um problema da Misericórdia, 
mas é um problema da cidade de Braga. 
Cerca de cinco mil pessoas deixaram de 
frequentar esta área, entre funcionários, 
doentes, utentes e familiares. Já temos 
projetos, alguns já em andamento, mas 
estamos dependentes de apoios. No 
próximo ano temos previsto abrir um piso 
para reabilitação, três pisos para cuidados 

É UM LEIGO CRISTÃO EMPENHADO NUMA INSTITUIÇÃO 
DA IGREJA. SENTE QUE OS LEIGOS TÊM UM PAPEL CADA 
VEZ MAIS ATIVO NA MISSÃO DA IGREJA?

R_ Na minha opinião, os leigos ainda não têm o papel que po-
deriam ter. A Igreja deveria começar a dar aos leigos uma maior 
responsabilidade e envolvê-los mais dentro da sua missão. 
Nós somos todos Igreja. Claro que há que ter cuidado com os 
leigos que procuram o carreirismo, mas não há que ter receio 
de confi ar naqueles que se dedicam e entregam à missão e va-
lores cristãos. Era preciso explorar mais o que disse o Concílio 
Vaticano II. Eu penso que vai haver um aumento de vocações 
sacerdotais, talvez até por causa da crise. As vocações tardias 
acabam por ser as melhores. É o caso do D. Manuel Clemente e 
de alguns Jesuítas que conheci. Era preciso também uma maior 
abertura da Igreja à sociedade e às questões que apoquentam o 
nosso tempo. Recordo a esse propósito as intervenções positivas 
como as que estão a ser demonstradas por D. Jorge Ortiga ou 
D. António Marto, para citar alguns bispos que conheço. Por 
outro lado, é preciso que os leigos assumam o seu compromisso 
e tenham alguma formação. Tem que ser uma pessoa sintoniza-
da com a Doutrina Social da Igreja e com a economia social. 
Vai ser uma boa maneira da Igreja rejuvenescer. 

O DR. BERNARDO REIS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL 
DA MESA DA MISERICÓRDIA, DECIDIU PRESTAR HOMENA-

GEM PÚBLICA A ANTÓNIO MARIA SANTOS DA CUNHA, 
ANTIGO PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRAGA E TAMBÉM 
PROVEDOR DESTA INSTITUIÇÃO. GRASSANDO ALGUM PRE-
CONCEITO EM CERTOS SETORES POLÍTICOS PELO FACTO 
DE SE TRATAR DE UMA FIGURA DO ANTIGO REGIME, ESSA 
ATITUDE TROUXE-LHE DISSABORES?

R_ Homenagear António Maria Santos da Cunha é um ato de 
justiça e gratidão. Aqui na Misericórdia dedicámos-lhe uma sala 
e editámos uma publicação. Não esqueço a homenagem que 
lhe fi zemos em Coimbra, quando estava lá a estudar. Eu sou um 
admirador profundo da sua ação em Braga. Sei que recente-
mente houve o disparate de propor que se fundisse a sua está-
tua. Não podemos esquecer o que fez por Braga. Ele foi uma 
espécie de Marquês de Pombal de Braga e só tinha a 4.ª classe. 
Era um homem que se dava aos outros. Viveu no período do 
Estado Novo, mas mexia-se bem nos meios políticos. Também 
nesta casa deixou a sua marca. Considero-o um homem grande, 
como aliás considero o Marquês de Pombal, apesar de também 
discordar de algumas decisões que tomou, como foi a expulsão 
dos Jesuítas. Portugal teve dois erros graves. O primeiro foi a 
expulsão dos judeus e o segundo foi precisamente a expulsão 
dos Jesuítas. Nesta homenagem a Santos da Cunha senti algu-
mas animosidades, mas não sou pessoa de me deixar demover 
quando se trata de um gesto de inteiro reconhecimento e justi-
ça para com um dos maiores homens de Braga.

«HOMENAGEAR SANTOS DA CUNHA É UM ATO DE JUSTIÇA E GRATIDÃO»     GOSTOS

“O MUNDO É PLANO”
DE THOMAS FRIEDMAN
LIVRO

CLÁSSICA E ÓPERA
MÚSICA

CARIL DE GALINHA
GASTRONOMIA

“AFRICA MINHA”
CINEMA

HERNÂNI LOPES
PERSONALIDADE 

PATAGÓNIA E ESTREITO 
DE MAGALHÃES
LUGAR

“
Portugal teve 

dois erros graves. 
O primeiro foi 
a expulsão dos 

judeus e o segundo 
foi a expulsão dos 

Jesuítas
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LITURGIA

LEITURA I – Sab 9,13-19

Leitura do Livro da Sabedoria

Qual o homem que pode conhecer os 
desígnios de Deus? Quem pode sondar 
as intenções do Senhor? Os pensamentos 
dos mortais são mesquinhos e insegu-
ras as nossas refl exões, porque o corpo 
corruptível deprime a alma e a morada 
terrestre oprime o espírito que pensa. Mas 

podemos compreender o que está sobre 
a terra e com difi culdade encontramos o 
que temos ao alcance da mão. Quem po-
derá então descobrir o que há nos céus? 
Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos 
desígnios, se Vós não lhe dais a sabedoria
e não lhe enviais o vosso espírito santo?
Deste modo foi corrigido o procedimento 
dos que estão em terra, os homens apren-
deram as coisas que Vos agradam e pela 

sabedoria foram salvos.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 89 (90)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refú-
gio através das gerações.

Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, fi lhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos são como o dia 
de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã fl oresce e viceja,
à tarde ela murcha e seca.

Ensinai-nos a contar os nossos dias,
para chegarmos à sabedoria do coração.
Voltai, Senhor! Até quando…
Tende piedade dos vossos servos.

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade,
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias.
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
Confi rmai, Senhor, a obra das nossas mãos.

LEITURA II – Flm 9b-10.12-17 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
a Filémon

Caríssimo: Eu, Paulo, prisioneiro por amor 
de Cristo Jesus, rogo-te por este meu fi lho, 
Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-
-o de volta para ti, como se fosse o meu 
próprio coração. Quisera conservá-lo 
junto de mim, para que me servisse, em 
teu lugar, enquanto estou preso por causa 
do Evangelho. Mas, sem o teu consen-
timento, nada quis fazer, para que a tua 
boa acção não parecesse forçada, mas 
feita de livre vontade. Talvez ele se tenha 

afastado de ti durante algum tempo, a 
fi m de o recuperares para sempre, não já 
como escravo, mas muito melhor do que 
escravo: como irmão muito querido.
É isto que ele é para mim e muito mais 
para ti, não só pela natureza, mas também 
aos olhos do Senhor. Se me consideras teu 
amigo, recebe-o como a mim próprio.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Sl. 118 (119), 135 
Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz 
do vosso rosto e ensinai-me os vossos 
mandamentos.

EVANGELHO –  Lc 12,49-53

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande 
multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se 
alguém vem ter comigo, sem Me preferir 
ao pai, à mãe, à esposa, aos fi lhos, aos 
irmãos, às irmãs e até à própria vida, não 
pode ser meu discípulo. Quem não toma 
a sua cruz para Me seguir, não pode ser 
meu discípulo. Quem de entre vós, que, 
desejando construir uma torre, Não se 
senta primeiro a calcular a despesa, para 
ver se tem com que terminá-la? Não su-
ceda que, depois de assentar os alicerces, 
se mostre incapaz de a concluir e todos os 
que olharem comecem a fazer troça, di-
zendo: ‘Esse homem começou a edifi car,
mas não foi capaz de concluir’. E qual é o 
rei que parte para a guerra contra outro rei
e não se senta primeiro a considerar se é 
capaz de se opor, com dez mil soldados,
àquele que vem contra com ele com vinte 
mil? Aliás, enquanto o outro ainda está 
longe, manda-lhe uma delegação a pedir 
as condições de paz. Assim, quem de 
entre vós não renunciar a todos os seus 
bens, não pode ser meu discípulo».

“Nascimento de Nossa Senhora” (Boccaccino, 1514-15) In: Cathedral, Cremona (Itália)

i A NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA é celebrada no dia 8 DE SETEMBRO. Esta 
festa assinala o nascimento de Maria, cuja conceção se assinala no calendário 
a 8 de dezembro. Por isso mesmo esta celebração foi fi xada exatamente nove 
meses antes dessa data. Esta festa é celebrada desde o início do cristianismo, 
inicialmente no Oriente e, na Igreja Católica do Ocidente, desde o século VII.

Sugestão de Cânticos
ENT: Eu venho Senhor à vossa presença (A.Cartageno CEC II 77)
OFER: Esteja comigo, Senhor... (M. Simões, LHC 362)
COM: Como o veado anseia (M. Luís, CEC II 110-111)
SAID: Cantarei ao Senhor um cântico novo (J. F. Silva, NCT 212)

DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM – Ano C
8 de SETEMBRo de 2013 

A    liturgia deste domingo convida-
-nos a tomar consciência de 
quanto é exigente o caminho 
do “Reino”. Optar pelo “Reino” 

não é escolher um caminho de facilidade, 
mas sim aceitar percorrer um caminho de 
renúncia e de dom da vida.

A primeira leitura lembra a todos aqueles 
que não conseguem decidir-se pelo “Rei-
no” que só em Deus é possível encontrar 
a verdadeira felicidade e o sentido da 
vida. Há, portanto, aí, um encorajamento 
implícito a aderir ao “Reino”: embora 
exigente, é um caminho que leva à felici-
dade plena. Face ao contínuo cruzamento 
de perspetivas, de desafi os, de teorias, 
fi camos confusos e sem saber, tantas 
vezes, como escolher. Por outro lado, as 
nossas escolhas acabam, tantas vezes, 
por ser condicionadas pelos “media”, 
pelo politicamente correto, pela ideologia 
dominante, pela moda, pelos valores que 

as telenovelas impõem, pelas ideias das 
pessoas que nos rodeiam, pela fi losofi a 
da empresa que nos paga ao fi m do mês. 
Para os crentes, o critério que serve para 
julgar a validade ou a não dessas propos-
tas é o Evangelho.

A segunda leitura recorda que o amor é 
o valor fundamental, para todos os que 
aceitam a dinâmica do “Reino”; só ele 
permite descobrir a igualdade de todos 
os homens, fi lhos do mesmo Pai e irmãos 
em Cristo. Aceitar viver na lógica do 
“Reino” é reconhecer em cada homem 
um irmão e agir em consequência. O que 
está em causa neste texto é muito mais do 
que um problema privado, embora com 
alcance social; é, sobretudo, um proble-
ma eclesial (embora com implicações 
sociais), e que deve ser resolvido a partir 
desse valor supremo da ética cristã que é 
o amor. Para Paulo, o amor deverá ser a 
suprema e insubstituível norma que dirige 

e condiciona as palavras, os comporta-
mentos, as decisões dos crentes. Ora, o 
amor tem consequências bem práticas, 
que os membros da comunidade cristã 
não podem olvidar: implica o ver em 
cada homem um irmão – independente-
mente da sua raça, da sua cor, ou do seu 
estatuto social.

É, sobretudo, o Evangelho que traça as 
coordenadas do “caminho do discípulo”: 
é um caminho em que o “Reino” deve ter 
a primazia sobre as pessoas que amamos, 
sobre os nossos bens, sobre os nossos 
próprios interesses e esquemas pessoais. 
Quem tomar contacto com esta proposta 
tem de pensar seriamente se a quer aco-
lher, se tem forças para a acolher. Jesus 
não admite meios-termos: ou se aceita o 
“Reino” e se embarca nessa aventura a 
tempo inteiro e “a fundo perdido”, ou não 
vale a pena começar algo que não vai 
levar a lado nenhum (porque não é um 

caminho que se percorra com hesitações 
e com “meias tintas”). A forma exigente 
como Jesus põe a questão da adesão ao 
“Reino” e à sua dinâmica faz-nos pensar 
na nossa pastoral – vocacionada para ser 
uma pastoral de massas – e na tentação 
que sentem os agentes da pastoral no 
sentido de facilitar as coisas, de não se-
rem exigentes… Às vezes, interessa mais 
que as estatísticas da paróquia apresen-
tem um grande número de batizados, de 
casamentos, de crismas, de comunhões, 
do que propor, com exigência, a radica-
lidade do Evangelho. O caminho cristão 
é um caminho de facilidade, onde cabe 
tudo, ou é um caminho verdadeiramente 
exigente, onde só cabem aqueles que 
aceitam a radicalidade de Jesus? A nossa 
pastoral deve facilitar ou ir pelo caminho 
da exigência?

Refl exão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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OPINIÃO

O catequista, enquanto educador da fé, não guarda a fé 
para si mesmo; pelo contrário, ele é alguém chamado por 
Deus a anunciar, a transmitir e a dar testemunho dessa 
mesma fé, nas mais diversas circunstâncias da sua vida. 

Milhares de pessoas participaram, domingo, na romaria de S. Bartolomeu do Mar, no arci-
prestado de Esposende, que incluiu, tal como ordena a tradição o “banho santo”.

(Fotos: Diário do Minho)

C
hamado a ser um educador 
da fé, o catequista deve ser, 
antes de mais, uma pessoa 
de verdadeira fé, virtude 

pela qual acreditamos em Deus e 
em tudo o que Ele disse e revelou. 
Sendo a sua missão a de anunciar 
e transmitir a Mensagem de Deus, 
a fé do catequista alimenta-se 
quotidianamente com a meditação 
do Evangelho, bem como com a 
prática da caridade. 

O catequista é alguém consciente de 
que «a fé é garantia das coisas que se 
esperam e certeza daquelas que não 
se veem» (Hb 11, 1-2) e, por isso, 
fundamenta-se na Palavra de Deus, 
que é uma Pessoa. O catequista 
possui, então, certezas simples 
e sólidas que o hão de ajudar na 
prática do seu ministério apostólico. 
Com efeito, enquanto evangelizador 
e apóstolo de Jesus Cristo, o 
catequista deve apresentar-se aos 
outros como a «imagem de pessoas 
amadurecidas na fé, capazes de se 
encontrarem para além de tensões 
que se verifi quem, graças à procura 
comum, sincera e desinteressada da 
verdade» (EN 77). Só sendo detentor 
de uma verdadeira fé, o catequista 
poderá realizar a sua missão de 
transmiti-la, com tranquilidade. 

Não obstante, o catequista, enquanto 
educador da fé, não guarda a fé 
para si mesmo; pelo contrário, 
ele é alguém chamado por Deus 
a anunciar, a transmitir e a dar 
testemunho dessa mesma fé, nas 
mais diversas circunstâncias da sua 
vida. Na verdade, o anúncio da 
Mensagem de Deus é feito, antes de 
mais, pelo testemunho daquele que 
vive a fé: A Igreja tem bem presente 
que «o testemunho de uma vida 
autenticamente cristã, entregue nas 
mãos de Deus, numa comunhão 
que nada deverá interromper, e 
dedicada ao próximo […] é o 
primeiro meio de evangelização. “O 
homem contemporâneo escuta com 
melhor boa vontade as testemunhas 
do que os mestres […] ou então se 
escuta os mestres é porque eles são 

testemunhas”» (EN 41). No exercício 
do seu ministério apostólico, o 
catequista dá testemunho, por meio 
das palavras e ações, da sua própria 
experiência cristã.

Num ambiente onde as pessoas 
tendem a afastar-se de Deus, é cada 
vez mais necessário catequistas 
com convicções profundas que, em 
diálogo com o mundo, anunciem 
com alegria a graça que receberam 
ao se sentirem associados à missão 
de Jesus Cristo: a de dar a conhecer 
a Boa Nova, testemunhando-a 
no seu dia a dia. Os catequistas 
anunciam uma mensagem que, 
pelo seu signifi cado, dá origem a 
um novo estilo de vida. Quanto 
mais o catequista se mostre alegre 
no anúncio da Palavra, tanto mais 
credível será a mensagem para os 
que a escutam. 

Com efeito, é precisamente a alegria 
do catequista, no anúncio da Palavra 
e do Evangelho, a demonstração 
mais evidente de que a Boa Nova, 
que anuncia, encheu o seu coração. 
O catequista tem consciência que 
Deus está com ele; e é, pois, esta 
comunhão que se estabelece entre 
os dois que leva cada catequista a 
sentir necessidade, como profeta, de 
anunciar a Verdade que o anima. Esta 
consciência de participar do amor de 
Deus leva-o a ser sal e luz do mundo, 
anunciando a Boa Nova com alegria, 
dando-lhe força e determinação 
para continuar a sua missão, apesar 
das difi culdades que, muitas vezes, 
surgem no seu caminho.

(In: www.luismiguel-digital.blogspot.pt)

A Alegria 
de ser catequista

IGREJA EM DESTAQUE

por Luís Miguel Rodrigues
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«O sistema 
judiciário sofre de 

males terríveis, 
que mais o 

projetam para o 
nível do terceiro 

mundo»

D. Manuel Linda, Bispo Auxiliar 

de Braga na peregrinação 

à Senhora da Aparecida, em Barcelos

A Festa de Santa Justa, na paróquia de Negreiros, Barcelos, inclui o tradicional Cortejo dos Vasos. (Foto: DM)
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Título: Ó Jesus, é por 
vosso amor
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Resumo: Um livro que ajuda a celebrar 
o quarto ano do ciclo de preparação e 
celebração do centenário das Aparições de 
Fátima. Seja este belo instrumento capaz 
de nos introduzir, sempre mais profunda-
mente, no diálogo infi ndável entre Deus e 
os homens, no qual somos também desa-
fi ados a ser protagonistas misericordiosos.

LiVRo

II Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil

O Departamento 
Nacional da 
Pastoral Juvenil 
vai organizar, 

pela segunda vez, as suas 
jornadas nacionais.
Esta iniciativa, que pretende 
congregar jovens de todas 
as dioceses portuguesas, 
vai realizar-se entre os dias 
20 e 22 de setembro, no 
Centro Pastoral Paulo VI, em 
Fátima.
A grande novidade des-
ta edição é o facto das 
jornadas decorrerem em 
conjunto com as Jornadas 
Missionárias. Por esse fac-
to, a temática escolhida 
é relativa às missões “ad 
gentes”, sob o lema “Ide e 
anunciai!”.
Mais informações e inscri-
ções podem ser recolhi-
das nos departamentos 
diocesanos da pastoral ju-
venil ou na página www.
ecclesia.pt/pjuvenil.

Uma adolescente muito sensí-
vel falou com um professor 
amigo, pedindo-lhe ajuda. Este 

escutou-a com toda a atenção, tentan-
do perceber as suas questões.
No fi nal da conversa, sugeriu-lhe que 
falasse com os seus pais. A adolescen-
te assim fez. Um dia, quando os viu 
disponíveis para a escutar, contou-lhes 
as suas dúvidas e angústias.
Tanto o pai como a mãe não lhe deram 
importância, dizendo-lhe:
- Estás a exagerar. Esses problemas irão 
resolver-se por si.
A adolescente, contudo, continuou tris-
te e cada vez mais deprimida. Um dia, 
encontraram-na no quarto quase mor-
ta, por ter tomado uma dose exagerada 
de medicamentos.
Depois desta tentativa de suicídio da 
fi lha, os pais disseram-lhe:
- Por que não nos disseste que tinhas 
problemas?
E ela respondeu:
- E vós, por que não me escutastes 
quando falei convosco?
 
Há muita gente a falar e pouca a 
escutar. A arte de escutar é muito 
importante, sobretudo para os pais 
e educadores. Temos apenas uma 
boca e dois ouvidos.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

CONTOS EXEMPLARES 42 Sexta-feira 30.08.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: 
A vila de Arco de Baúlhe, em 
Cabeceiras de Basto, prepara-se 
para receber as festas em honra 
de Nossa Senhora dos Remé-
dios. Pelas 21h00, haverá uma 
procissão de velas em honra da 
Senhora dos Remédios, com a 
presença do Bispo Auxiliar de 
Braga D. Manuel Linda.

Sábado 31.08.2013

> BARCELOS: A Confraria de S. 
José da Paróquia de Santa Maria 
Maior de Barcelos vai eleger os 
corpos gerentes para o triénio 
de 2013/2016. A eleição decor-
rerá em assembleia-geral, no 
dia 31 de agosto, pelas 18h30.

Domingo 01.09.2013

> PÓVOA DE LANHOSO: pe-
regrinação arciprestal à Senhora 
de Porto d’Ave. A Missa solene 
está marcada para as 11h00.

> CABECEIRAS DE BASTO: A 
vila de Arco de Baúlhe reali-
za a festa em honra de Nossa 
Senhora dos Remédios. A missa 
da festa é celebrada às 11h00. 
A Procissão do Triunfo  percorre 
o centro da vila pelas 17h30, 
com dezenas de andores com 
fl ores naturais.

Sexta-feira 06.09.2013

> VILA NOVA DE FAMALICÃO: 
é apresentado publicamente 
o livro “Joaquim Fernandes –
Memórias do Senhor Arcipreste, 
às 18h00, na Casa do Território, 
no Parque da Devesa.

EXPOSIÇÕES

> BRAGA: exposição de re-
licários “Reliquiae Corporis 
Sanctorum”, no Museu Pio 
XII (até 15 de setembro).

> PÓVOA DE VARZIM: ex-
posição de arte sacra sobre 
o Ano da Fé “Credo“, no Mu-
seu de Etnografi a e História 
(até 24 de novembro).
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