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Póvoa de Varzim
Misericórdia organiza conferência
a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim promove, no próximo dia 
13 de junho, uma conferência sobre o 
tema “o arcipreste antónio Gomes fer-
reira e a Bênção da igreja da Misericór-
dia”. a conferência tem lugar no Salão 
nobre da instituição, às 21h30, e é 
proferida por Maria Bernardete ferreira 
de faria.  insere-se nas comemorações 
do 1.º centenário da Bênção da igreja 
da Misericórdia da Póvoa de Varzim.

Braga
Pensamento de abel Varzim
a Loc/Mtc e o fórum abel Varzim pro-
movem no próximo dia 28 de junho um 
encontro/debate sobre o pensamento 
e ação do pe. abel Varzim no mundo 
laboral. o encontro terá lugar no Semi-
nário Conciliar de S. Pedro e S. Paulo e 
terá início às 14h30. a entrada é livre.

Barcelos
Células de evangelização
o padre jorge Santos, da diocese de 
Coimbra e presidente da associação 
nova evangelização, sedeada em 
Coimbra, apresentou ontem, em 
Barcelos e esposende, o sistema de 
células paroquiais de evangelização 
(CPe) criado na europa em 1985 e 
reconhecido pelo Conselho Pontifício 
para os Leigos em 29 de maio de 
2009, em roma.

Frei Bernardo 
Celebração em Celorico de Basto
no próximo dia 5 de julho, data 
do aniversário natalício de frei 
Bernardo de Vasconcelos, realiza-
se, a partir de Braga, uma romagem 
ao túmulo deste monge beneditino, 
em S. romão do Corgo, Celorico de 
Basto, e a peregrinação à Senhora da 
Graça, Mondim de Basto. Às 11h00, 
é celebrada a eucaristia, na igreja de 
S. romão do Corgo, presidida pelo 
arcebispo de Braga, d. jorge ortiga.

Santuário de Balasar
Peregrinação dos frágeis
o Santuário de alexandrina de Ba-
lasar quer afirmar-se como o “altar 
dos frágeis” do corpo e de espírito, 
assumindo-se «porto de abrigo» para 
todos os que afetados pela «fragilida-
de» se queiram abeirar da espirituali-
dade da Beata alexandrina e, através 
do seu exemplo e com recurso a uma 
pastoral da saúde «bem estruturada» 
encontrem um local de «oração e 
escuta» de onde saiam «refortaleci-
dos», afirmou no passado sábado. 
o responsável do santuário padre 
Manuel Casado neiva, à margem da 
Peregrinação dos frágeis.

assembleia diocesana de leigos
movimentos laicais da arquidiocese reúnem-se em braga

Capuchinhos de Barcelos celebram S. antónio
A comunidade dos Franciscanos Capuchinhos da igreja de Santo António, da 
cidade de Barcelos, realiza as festas de Santo António, que começam na quin-
ta-feira, dia 12, com a representação, às 21h30, na igreja de Santo António, do 
sermão de Santo António aos peixes, interpretado pelo ator Luís Miguel Cintra. 
Na sexta-feira, dia 13, dia litúrgico de Santo António, às 08h00 e 21h30, são 
celebradas Eucaristias e distribuído o pão de Santo António. No final da segun-
da Eucaristia é formalmente encerrado o ano de pastoral. No dia 14, a partir 
das 16h00, desfilam marchas em homenagem a Santo António, participando 
nas marchas 12 grupos. Ainda no dia 14, mas às 18h00, no parque da cidade, 
há uma sardinhada, estando a animação a cargo de cinco tunas académicas.
No dia 15, domingo, às 12h00, é celebrada Eucaristia de ação de graças dos 
50 anos de vida consagrada do Frei Padre Luís Gonçalves.

A comunidade de Perelhal, arciprestado de Barcelos, celebrou no domin-
go, Festa do Espírito Santo, os 250 anos da igreja paroquial. Presidiu à ceri-
mónia o Bispo Auxiliar de Braga, D. António Moiteiro, que neste domingo 
de Pentecostes administrou o Sacramento da Confirmação a meia centena 
de jovens da Unidade Pastoral de Vila Cova, Perelhal e Mariz. Na homilia, 
D. António Moiteiro, depois de explicar o que é e o que significa o Espírito 
Santo, exortou os fiéis, principalmente os que renovaram as promessas do 
Batismo, a serem «herdeiros autênticos» daqueles que os precederam e a 
construirem uma «Igreja de pedras vivas», anunciando e vivendo o Evange-
lho. «Devemos convertermo-nos cada dia para nos tornarmos pedras vivas 
da comunidade cristã», preconizou o prelado, frisando que o Espírito Santo 
é a «água viva que renova o coração» de cada cristão. Neste dia festivo, a 
paróquia de Perelhal também inagurou as obras de restauro da igreja. O 
templo, datado de 1764,  apresenta-se agora com um aspeto renovado.

d. antónio Moiteiro pede consciência de igreja

os jovens (Caminheiros, Samaritanos e da Visitação) das paróquias da Sé, São joão do Souto e Cividade estão a 
começar o projeto MotiV’art. trata-se de um ciclo de cinema, que tem como objetivos fazer uma leitura da 
experiência cristã à luz da sétima arte e criar espaço de comunidade. este ciclo decorrerá nos próximos dias 13 
e 14 de junho, às 21h00, no Patronato n. Sra. da torre. o programa conta com os filmes “o Caminho” (2010) 
de emilio estevez e “extremamente alto, incrivelmente perto” (2011) de Stephen daldry. a entrada é livre.

Com a presença de 300 participantes, 
decorreu neste sábado a Assembleia 
Arquidicoesana de Leigos, no Auditório 
Vita. O encontro iniciou às 14h30 com a 
apresentação multimédia do carisma de 
cada um dos movimentos/associações/
obras: movimento da mensagem de Fáti-
ma, Grupo Peregrinos, JOC, Comunidade 
Shalom, Movimento Encontros de Jovens 
Shalom, Equipas de Nossa Senhora, Reno-
camento Carismático Católico, Cursilhos 
de Cristandade, Legião de Maria, ACEPS, 
MIDADE, Movimento Cristãos Reforma-
dos, LOC/MTC, Liga Eucarística, Jovens 
Em Caminhada, Movimento Esperança e 
Vida, Fraternidade Cristã de Doentes e 
Deficientes Físicos, CPM, Shoenstatt, Obra 
de Santa Zita e Movimento por um Lar 
Cristão, Jovens Em Missão, Conferência 
Vicentina, Cor Unum e CNE.
Em seguida, decorreu um painel coor-
denado pelo Chefe Ivo (CNE), e com os 
intervenientes: D. António Moiteiro (Bispo 
Auxiliar de Braga), Paulo Flores (Educa-
ção), Jorge e Sandra (Família), António Ro-
drigues (Conferência Vicentina), Eduarda 
(Jovens) e Francisco Gonçalves (Saúde). A 
seguir ao painel actuou o grupo musical 
KYRIOS, terminando o encontro com a 
celebração da eucaristia.
O Arcebispo Primaz, na mensagem dirigi-
da à assembleia, uma vez que se encontra 
em Roma, pediu aos presentes: «É esta 
comunhão na e para a Evangelização que 
gostaria de vos pedir. Não vos fecheis nos 
vossos grupos mas olhai o universo da 
Arquidiocese. Crescei e multiplicai-vos 

sem medo e sem espírito individualista. 
Saí e percorrei caminhos novos onde não 
chegou nenhum movimento. Acreditai 
que a Arquidiocese, imagem visível da 
Igreja, precisa de vós para chegar a todos 
os ambientes e lugares. O Espírito não 
vos concedeu o dom da timidez e a vossa 
espiritualidade pode chegar mais longe. 
Pode parecer árduo o caminho. Os resul-

tados acontecerão e a vossa alegria será 
grande. Gostaria de vos oferecer um mapa 
da Arquidiocese e apontar-vos os vazios 
existentes. Infelizmente são muitos. É lá 
que devereis chegar dando testemunho 
duma fidelidade grande ao vosso caris-
ma e integrando-vos na aventura de ser 
corpo.»
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iGreja uniVerSaL
os bispos brasileiros da igreja Católica deram um “cartão vermelho”, através de um folheto distribuído nas paróquias, 
aos organizadores do Mundial no Brasil por gastar bilhões de reais em estádios, recursos que pode-
riam ter sido usados para melhorar os serviços públicos prestados no país, como a saúde, educação 
ou transportes. no panfleto, os bispos criticam a remoção de pessoas dos arredores dos estádios, o 
desrespeito à legislação ambiental e a entrega do desporto nas mãos “das grandes corporações”.

i

Combonianos
Missionário condecorado
o presidente da república Portugue-
sa condecorou o irmão josé Manuel 
duarte, missionário comboniano na 
Colômbia, com o grau de comendador 
da ordem do Mérito. Segundo a página 
oficial dos Combonianos em Portugal, 
o irmão josé Manuel é a “alma de um 
grupo de voluntários que acompanha 
180 detidos, cerca de 300 sem-abrigo e 
3500 famílias deslocadas pelo confli-
to das farC em Medellín, a segunda 
cidade da Colômbia”. o religioso é uma 
das 30 personalidades das comunidades 
portuguesas e cidadãos estrangeiros 
que são este ano distinguidas por aníbal 
Cavaco Silva, por ocasião do dia de 
Portugal.

Funchal
500 anos da diocese
a diocese do funchal promove uma 
‘Semana jubilar’ para assinalar o seu 500.º 
aniversário, com a presença do prefeito 
da Congregação para a evangelização dos 
Povos como enviado especial do Papa. o 
Vaticano divulgou este sábado a carta de 
nomeação do cardeal fernando filoni, 
assinada por francisco, na qual o Papa 
destaca a dimensão histórica do território 
diocesano, que no tempo das descobertas 
portuguesas chegou a ter jurisdição 
sobre terras brasileiras. a semana inclui 
eventos de caráter artístico e cultural, 
como concertos e a apresentação o 
livro ‘diocese do funchal – Paróquias e 
oragos’, da medalha comemorativa e de 
uma carteira de seis selos postais alusivos 
aos 500 anos.

Açores
dia da região
a Cáritas da ilha terceira e o falecido 
padre Coelho de Sousa (1924-1995), 
da diocese de angra, vão ser dis-
tinguidos hoje com insígnias hono-
ríficas no dia da região autónoma 
dos açores. o portal da diocese de 
angra adianta que o sacerdote, antigo 
diretor do extinto jornal ‘a união’, vai 
receber a título póstumo a insígnia 
autonómica de reconhecimento, a 
segunda na hierarquia destas distin-
ções atribuídas pela região autóno-
ma.

Dia de Portugal
dominicanas condecoradas
o presidente da república Portuguesa 
decidiu homenagear a fundação Cecília 
Zino, sediada no funchal, por ocasião 
das celebrações do 10 de junho. a ins-
tituição confiada às irmãs dominicanas 
de Santa Catarina de Sena tem como 
objetivo “prestar assistência, a título gra-
tuito, a crianças desprotegidas a fim de 
lhes serem prestados todos os cuidados 
necessários ao seu crescimento normal”.

Teve lugar no passado domingo, 8 de 
Junho, no Vaticano, o encontro de Oração 
pelo Médio Oriente promovido por Papa 
Francisco, que reuniu o Presidente de 
Israel Shimon Peres (na foto), o Presiden-
te da Autoridade Palestiniana Mahmoud 
Abbas e o Patriarca Ortodoxo de Constan-
tinopla Bartolomeu. Como foi por diversas 
vezes referido por Papa Francisco nos dias 
anteriores, o encontro (cujo convite foi 
lançado durante a visita de Francisco à Ter-
ra Santa), não teve por objectivo realizar 
negociações diplomáticas, mas sim reunir 
os diversos representantes num encontro 
inter-religioso de oração.
O encontro envolveu textos de oração das 
três comunidades religiosas (cristã, judaica 
e muçulmana). No seu discurso, Papa 
Francisco referiu que “Ouvimos uma cha-
mada e devemos responder: a chamada a 
romper a espiral do ódio e da violência, a 
rompê-la com uma única palavra: «ir-
mão». 
Transcrevemos, em seguida, a oração 
pronunciada por Papa Francisco:
“Senhor Deus de Paz, escutai a nossa sú-
plica! Tentámos tantas vezes e durante tan-
tos anos resolver os nossos conflitos com 
as nossas forças e também com as nossas 
armas; tantos momentos de hostilidade e 
escuridão; tanto sangue derramado; tantas 
vidas despedaçadas; tantas esperanças 
sepultadas... Mas os nossos esforços foram 
em vão. Agora, Senhor, ajudai-nos Vós! 
Dai-nos Vós a paz, ensinai-nos Vós a paz, 
guiai-nos Vós para a paz. Abri os nossos 

olhos e os nossos corações e dai-nos a co-
ragem de dizer: «nunca mais a guerra»; 
«com a guerra, tudo fica destruído»! 
Infundi em nós a coragem de realizar ges-
tos concretos para construir a paz. 
Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, 
Deus Amor que nos criastes e chamais a 
viver como irmãos, dai-nos a força para 
sermos cada dia artesãos da paz; dai-nos a 
capacidade de olhar com benevolência 
todos os irmãos que encontramos no nosso 
caminho. Tornai-nos disponíveis para ouvir 
o grito dos nossos cidadãos que nos pedem 
para transformar as nossas armas em 

instrumentos de paz, os nossos medos em 
confiança e as nossas tensões em perdão. 
Mantende acesa em nós a chama da espe-
rança para efectuar, com paciente perseve-
rança, opções de diálogo e reconciliação, 
para que vença finalmente a paz. 
E que do coração de todo o homem sejam 
banidas estas palavras: divisão, ódio, guer-
ra! Senhor, desarmai a língua e as mãos, 
renovai os corações e as mentes, para 
que a palavra que nos faz encontrar seja 
sempre “irmão”, e o estilo da nossa vida se 
torne: shalom, paz, salam! Amen.”
(RV/DACS)

“Atenção: se a Igreja é viva, 
deve sempre surpreender. 

É próprio da Igreja viva 
surpreender. Uma Igreja que não 

tenha a capacidade de surpreender 
é uma Igreja débil, 

doente, moribunda, 
e tem de ser 

recuperada, quanto 
antes, no bloco de 

reanimação.”
9 de Junho

encontro de oração pelo Médio oriente
Vaticano, 8 de junho (foto: reuters)

“A Igreja e os Ciganos: anunciar o Evange-
lho na periferias” foi o tema do Encontro 
promovido em Roma pelo Conselho Pontifí-
cio para os Migrantes e Itinerantes, reunin-
do responsáveis nacionais da pastoral dos 
ciganos. Papa Francisco recordou que “os 
ciganos se encontram frequentemente nas 
margens da sociedade, muitas vezes vistos 
com hostilidade e suspeita, pouco envolvi-
dos nas dinâmicas políticas, económicas e 
sociais do território”, aludindo à falta de es-
truturas educativas para a formação cultural 
e profissional e o difícil acesso à assistência 
sanitária que acompanham situações de 
miséria numa parte da população.

Pastoral dos Ciganos em debate em roma

“para chegar à paz, temos de nos chamar irmãos”
encontro de oração pelo médio oriente tem lugar em roma

fátima: Peregrinação das Crianças
Milhares de crianças, acompanhadas por familiares, catequistas e professores vão 
acorrer esta hoje e amanhã a Fátima, no âmbito da tradicional peregrinação nacional 
dos mais novos, presidida este ano por D. Anacleto Oliveira. O prelado realça que este 
tipo de iniciativas “são das melhores catequeses” que podem ser feitas às crianças. D. 
Anacleto Oliveira destaca o “ambiente” que os participantes encontram no Santuário, 
“convidativo ao encontro com Deus”, e a forma como a peregrinação permite mostrar 
aos mais novos que são “membros de uma Igreja que vai além das suas paróquias, 
dioceses ou mesmo países”. Criada há mais de 30 anos, a peregrinação nacional 
das crianças é hoje uma das peregrinações mais importantes do Santuário de Fátima, 
apenas suplantada pelas peregrinações internacionais de maio e outubro. O tema 
escolhido para a peregrinação deste ano foi “Ó Jesus, é por vosso amor”, que recorda a 
terceira aparição de Maria e a oração que ensinou aos pastorinhos, em julho de 1917.
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entreviStA i io pe. avelino Marques Peres filipe nasceu a 6 de 
janeiro de 1938 em Curvos, esposende, sendo o 
quarto de oito irmãos. foi ordenado presbítero a 15 
de julho de 1962, iniciando o seu ministério pasto-
ral na paróquia de Marinhas.

 Texto DACS;  Fotos DACS

as competições do futebol regional da af Braga terminaram na passa-
da terça-feira e nesta quinta-feira inicia-se o maior evento desportivo 
de todo o mundo: o Mundial de futebol. ao longo dos tempos, muitos 
sacerdotes fundaram diversas associações culturais nas inúmeras comu-
nidades da arquidiocese por ondem passaram. Por isso, hoje entrevista-
mos um dos co-fundadores de um dos maiores clubes da af Braga: o fC 
Marinhas. Com o Pe. avelino Peres filipe, conversamos sobre as peripé-
cias da fundação deste clube, a evangelização pelo desporto, a juventu-
de, a devoção mariana, o movimento dos focolares e a liturgia. 

o Pe. avelino foi co-fundador de um 
dos maiores clubes do futebol regional, 
o fC Marinhas (fundado em 1967), que 
organiza anualmente um dos torneios 
juvenis mais conceituados do país. o que 
o levou a fundar este clube? 

Eu fui para Marinhas em 1962, numa 
altura em que estes valores adjacentes 
ao desporto não estavam a ser muito 
aproveitados pela juventude. Era 
necessário ocupar os jovens e valorizá-
los no aspecto desportivo. É um meio 
para dar formação aos jovens, para os 
integrar na sociedade. Entendi sempre 
que o desporto seria um meio adequado 
para isso. Não só porque afasta os jovens 
de determinados tipos de ocupação de 
tempos livres, mas pelos valores que 
transmite. O desporto exige que a pessoa 

cerca de 10 a 12 equipas e cerca de 260 
atletas. Vejo que há alegria, cooperação, 
formação e projecção. E as pessoas até 
gostam de consultar o jornal paroquial 
para ver como se portaram as equipas.

o apóstolo Paulo, na carta aos 
Coríntios, serve-se de uma metáfora 
desportiva para indicar que a exigência 
da nossa vida cristã assemelha-se à 
vida de um atleta. Ultimamente tem-se 
falado de uma pastoral para o desporto. 
o desporto e a evangelização afinal são 
adversários ou podem jogar na mesma 
equipa?

Acho que podem jogar na mesma 
equipa: o desporto em si é um valor 
considerável. Devemos aproveitar o 
desporto para incutir nos jovens o valor 
de que jogar também é humanizar, 
criar amizades, cultivar virtudes que 

são próprias do desporto. Um jovem 
desportista não pode ser um bom 
desportista se não for também um bom 
homem, com qualidades humanas. 
Notamos que os miúdos que são mais 
cumpridores dos seus deveres escolares 
e religiosos, são também os melhores 
em campo. Gostaríamos de ver estes 
jovens todos nas actividades paroquiais, 
mas não vêm tantos quanto gostaríamos. 
Mas, mesmo assim, fico contente, 
pois apesar do FC Marinhas não ser 
propriedade da paróquia é também 
uma mais valia para a comunidade. 
Tenho estado sempre presente e tenho 
pedido para me desligar um pouco 
mais por causa da idade, mas não têm 
prescindido de mim. Gosto muito disto, 
acho que é uma mais-valia para a nossa 
comunidade e juventude. Temos tido um 
certo cuidado em coordenar – graças a 
uma equipa pastoral na catequese – as 
actividades paroquiais com o desporto, 
calendarizando as actividades para não 
haver conflito mas sim cooperação. A 
catequese é normalmente à semana, 
ao fim da tarde, pois os miúdos têm 
muitas actividades ao fim-de-semana, 
e as próprias catequistas, pelas suas 
ocupações profissionais, precisam 
dos fins-de-semana para as suas 
actividades. Todas as pessoas têm sido 
compreensivas e cooperantes.

saiba perder e saiba ganhar. Assim, 
logo que foi possível, perante um grupo 
de pessoas, foi-me pedido – na altura 
era ainda pároco cooperador – para 
ajudar a organizar um grupo de futebol. 
Arrisquei, demos os primeiros passos, 
constituiu-se um núcleo dinamizador do 
clube e tivemos o problema do terreno 
para o campo de futebol. Bateram à 
minha porta – era um padre novo – para 
os ajudar a arranjar um terreno para o 
campo de futebol. Conseguimos junto 
de uma senhora da paróquia, que tinha 
um terreno perto da igreja. A equipa 
constituiu-se, fui eu que dei o primeiro 
“chuto na bola” no dia da inauguração e, 
a partir daí, tenho estado sempre ligado 
ao futebol. No decorrer do tempo foram 
surgindo os diversos escalões: juvenis, 
iniciados, infantis e benjamins. Temos 

“temos De fazer tuDo 
o que é possível para 
integrar as crianças 
e jovens na liturgia

Pe. Avelino Peres
co-fundador do FC Marinhas

a Paróquia de Marinhas recebeu entre 19 e 24 de novembro a visita pas-
toral de d. antónio Moiteiro, envolvendo a visita às diversas instituições 
civis e religiosas, o encontro com a comunidade cristã e a celebração do 
sacramento do Crisma.

“Temos tido um certo 
cuidado em coordenar 

as actividades paroquiais 
com o desporto, para não 

haver conflito mas sim 
cooperação”



IGREJA VIVA 5Diário do Minho Quinta-FEiRa, 12 de Junho de 2014

ermida e organizou-se uma procissão à 
Senhora da Paz, com Eucaristia e Sermão, 
concluindo-se com um breve convívio. 
Ainda se tentou tornar essa prática numa 
festa normal, mais civil, mas eu defendi 
a sua matriz cristã. Infelizmente, no 
final da Guerra, a devoção esmoreceu 
um pouco e os jovens tornaram-se um 
pouco mais imprudentes, dando-se mais 
acidentes. Entretanto, no meu jubileu 
sacerdotal, pedi que fossem melhorados 
os acessos à capela de Senhora da Paz e 
temos, no primeiro domingo de Setembro, 
uma peregrinação a esse local. Uma 
outra devoção que foi muito cultivada 

foi a devoção ao Imaculado Coração de 
Maria. Em 1976, fizemos um curso da 
Mensagem de Fátima. No fim desse curso 
fizemos a chamada Festa da Senhora do 
Rosário, fazendo a consagração civil e 
religiosa ao Coração de Maria, o que não 
é habitual. A parte civil, representada 
pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
consagrou-se ao Coração Imaculado 
de Maria. Daqui a 2 anos celebraremos 
os 40 anos dessa consagração. Por fim, 
importa referir que recebi da minha mãe 
(que era natural de Marinhas) a devoção a 
Nossa Senhora. Há 2 anos, a minha mãe 
faria 100 anos de nascimento, e eu fiz 50 
anos de sacerdócio, e sonhei com uma 
homenagem. Há uma avenida, junto à 
escola, e pedi para dedicar aquela avenida 
a João Paulo II, pela figura ímpar que foi. 
No fundo da avenida há uma rotunda, e 
sonhei que se colocasse lá uma imagem 
de Nossa Senhora com os Pastorinhos. 
Confidenciei com o presidente da Junta, 
que aceitou, a Câmara também apoiou, 
encontrou-se um escultor de Marinhas que 
elaborou a estátua, e no dia 15 de Julho de 
2012 fizemos a inauguração da imagem. 
Por fim, todos os anos temos a festa da 
Senhora do Rosário, sempre no último 
sábado do mês de Maio.

faz parte do movimento dos focolares, 
fundado por Chiara Lubich. o que 
mais o fascina na espiritualidade desse 
movimento? 

É o Evangelho assumido e vivido. Recordo 
ainda quando o agora Senhor Arcebispo 
Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, na altura 
ainda presbítero e que estava a trabalhar 
na secretaria do Paço Episcopal, me 
convidou para ir a Fátima a um encontro. 
Integrei-me num grupo de sacerdotes 
ligados ao grupo. Há pessoas que 
aderiram ao movimento que nem sequer 
eram cristãs, mas que descobriram no 
grupo o encanto e o núcleo da mensagem 

entreviStA

na paróquia de Marinhas há uma 
grande devoção mariana, onde mar e a 
agricultura foram ao longo dos tempos 
dois grandes focos de empregabilidade. 
Como justifica e descreve esta 
particularidade mariana na comunidade 
paroquial de Marinhas?

A agricultura actualmente já não tem uma 
expressão muito significativa, mas temos 
é muitos emigrantes. E nesta paróquia 
houve sempre muita devoção a Nossa 
Senhora. E porquê? Deu-se, na altura 
em que fui para Marinhas, a questão do 
Ultramar: muitos jovens foram, ou para a 
Guerra, ou para a Emigração. As pessoas 
escreviam para os soldados, através de 
aerogramas, e pedia-se a Nossa Senhora 
pelos soldados e pelos emigrantes, que 
saíram do país em condições muito 
precárias. Numa Assembleia paroquial, 
disseram-me: e se em todos os dias 13 
fosse celebrada uma missa em intenção 
pelos soldados e pelos emigrantes? 
Então, a partir dos anos 60, passou a 
ser normal celebrar a missa de Nossa 
Senhora de Fátima todos os dias 13 de 
cada mês, numa prática que se mantém. 
E, curiosamente, de todas as centenas de 
jovens que foram para a Guerra, apenas 
um jovem (que havia emigrado antes), 
sofreu um acidente em Moçambique e 
desapareceu. Sentimos uma protecção 
de Nossa Senhora. Temos um monte, 
chamado de Senhora da Paz, onde há uma 
ermida construída em 1946 por ordem 
de um sacerdote originário de Marinhas 
por agradecimento de Portugal não ter 
participado na II Guerra. Durante a Guerra 
colonial, alguns soldados regressados 
pediram-me para reparar a capela na 

Como descobriu que deus o interpelava 
a uma vocação sacerdotal?

Felizmente, na minha família houve 
antepassados meus que foram 
sacerdotes. Tive inclusivamente um 
tio padre, que foi pároco em Laúndos, 
Póvoa de Varzim. Na minha paróquia 
havia seminaristas, tive primos que 
foram para o Seminário, de tal modo 
que me senti envolvido neste ambiente 
sacerdotal. Pensava em ir para o 
Seminário, mas não me decidi logo 

pois o meu pároco, já de uma certa 
idade, não me incentivou muito. 
Foi a minha mãe que me sugeriu. O 
tempo passou, pensei em ir para o 
liceu na Póvoa de Varzim e preparei-
me para o exame de admissão. 
Nessa altura, a professora que nos 
preparou – e que recordo com muitas 
saudades – mandou-me preparar uma 
composição sobre o que gostaríamos 
de ser no futuro. Instintivamente 
escrevi que gostaria de ser padre. A 
professora disse à minha mãe que eu 
deveria ir para o Seminário e assim 
foi. Iniciei em 1950 os 12 anos de 
preparação, tendo-me ordenado em 
1962 e começado a trabalhar aqui em 
Marinhas.

foi ordenado presbítero nas vésperas 
do Con. Vaticano ii. numa análise 
temporal, como vê o actual estado 
da igreja após aquele sonho conciliar 
e quais as principais mudanças que 
regista?

Tem-se dado a conhecer mais a 
Sagrada Escritura e tem-se visto uma 
abertura por parte da Igreja diante da 
sociedade. Sabemos que a Igreja existe 
para santificar o mundo, deve ser uma 
presença que não oprime, mas sim que 
liberta e orienta. Tudo o que vem nessa 
linha é bom. Hoje vemos menos pessoas 
na prática religiosa (liturgia), em Igreja, 
mas que têm o seu sentido cristão. 
Quando vim para o Seminário em 1950 
havia cerca de 500 alunos e no fim do 
curso fomos ordenados 43 sacerdotes. 
Hoje é diferente. A Igreja precisa de 
preparar e formar leigos, e graças a Deus 
isso está a acontecer, para que os leigos 
tomem funções na Igreja. Digo muitas 
vezes aos noivos: “se a vossa vida não é 
um ‘acto de sacerdócio’ como louvor a 
Deus e como expressão do amor divino 
que se humaniza e projecto, então há 
uma falha. A vossa missão é tão nobre 
como a minha!” Sem família não haveria 
sacerdotes. Cada um tem a sua missão, 
a Igreja tem a necessidade de formar 
leigos para assumir algumas tarefas, 
deixando para os sacerdotes o específico 
da sua missão.

i i
o Movimento dos focolares teve o seu início em 1943, na 
altura da Segunda Guerra Mundial, na cidade de trento 
(norte de itália), por Chiara Lubich e as suas primeiras com-
panheiras, estando actualmente presente em todo o mundo, 
envolvendo famílias, religiosos, leigos e sacerdotes.

“Instintivamente escrevi que 
gostaria de ser padre”

na arquidiocese de Braga estamos a 
dedicar um ano pastoral à Liturgia. que 
sugestões apontas para que tornemos as 
nossas celebrações litúrgicas mais belas e 
atraentes para os fiéis, sobretudo para os 
jovens?

Se conseguíssemos integrar mais os jovens 
e adolescentes seria bom, para poderem 
descobrir o que a liturgia é e o que dá. 
Mas é difícil, às vezes os jovens até que-
rem vir à missa mas os pais já estão mais 
“arrefecidos” na fé, não dando o apoio e o 
estímulo. Se formos capazes de distribuir 
tarefas aos jovens na liturgia, será possível 
mostrar-lhes que a missa “é uma festa, não 
é uma seca”. Se eu estou a viver e a parti-
cipar, veremos a beleza dos cânticos e da 
mensagem. Temos de fazer tudo o que é 
possível para integrar as crianças e jovens 
na liturgia, para descobrirem que estão 
numa fase muito bela e que é necessário 
preparar o futuro. Por exemplo, também 
chamei a atenção há pouco tempo para 
a necessidade da inscrição nas aulas de 
religião e moral, para ter outra visão do 
mundo, ver os problemas da humanidade 
sob a perspectiva do Evangelho. É por isso 
necessário investir na formação hoje, moti-
var os jovens, investir neles para assegurar 
um futuro melhor para todos. 

o futebol Clube das Marinhas foi fundado em 1967 e o seu actual presidente é 
Manuel Coutinho. actualmente o clube disputa a iii divisão - Série a. a eq-
uipa disputa os seus jogos em casa no Complexo desportivo das 
Marinhas, inaugurado em 2002, com uma capacidade para três mil 
e quinhentos espetadores.

“Numa Assembleia 
paroquial, disseram-me: e 

se em todos os dias 13 fosse 
celebrada uma missa em 
intenção pelos soldados e 

pelos emigrantes?”

    GOSTOS 

joão PauLo ii
Personalidade

BrAgA
Lugar

BenfiCa, fC MarinhaS
Clube

arroZ de CaBideLa 
Gastronomia

arte de Ser feLiZ”, 
De i. LArrAnAgA   
Livro

CLáSSiCa, BeethoVen
Música

do amor ao próximo. O amor exige 
corresponsabilidade, pois amo quando 
dou e sou amado quando recebo. É este 
amor partilhado que nos traz a felicidade. 
Nós, cristãos, muitas vezes não somos 
delicados, compreensivos, temos medo 
de nos esvaziarmos para podermos amar 
e acolher o irmão que vem. Tenho muito 
apreço e estima pelo movimento, pois 
é um movimento concreto e preciso. 
Dou graças a Deus por ter conhecido o 
movimento, também graças a D. Jorge. 
Dou bem empregue todo o tempo que 
tenho dedicado, por tudo o que recebo. 
(DACS)

“Sem família não 
haveria sacerdotes”
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LitUrgiA
SantíSSiMa trindade

I LEITURA Ex 34, 4b-6.8-9
Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, Moisés levantou-
-se muito cedo e subiu ao monte 
Sinai, como o Senhor lhe ordena-
ra, levando nas mãos as tábuas de 
pedra. O Senhor desceu na nuvem, 
ficou junto de Moisés, que invocou 
o nome do Senhor. O Senhor pas-
sou diante de Moisés e proclamou: 
«O Senhor, o Senhor é um Deus 
clemente e compassivo, sem pressa 
para Se indignar e cheio de miseri-
córdia e fidelidade». Moisés caiu de 
joelhos e prostrou-se em adoração. 
Depois disse: «Se encontrei, Senhor, 
aceitação a vossos olhos, digne-Se 
o Senhor caminhar no meio de nós. 
É certo que se trata de um povo de 
dura cerviz, mas Vós perdoareis 
os nossos pecados e iniquidades e 
fareis de nós a vossa herança».

Salmo Responsorial: Dan 3, 
52.53.54.55.56 (R. 52b)
digno é o Senhor
de louvor e de glória para sempre.

Bendito sejais, Senhor, Deus dos nos-
sos pais:  digno de louvor e de glória 
para sempre. Bendito o vosso nome 
glorioso e santo: digno de louvor e de 
glória para sempre. 

Bendito sejais no templo santo da 
vossa glória: digno de louvor e de 
glória para sempre. Bendito sejais 
no trono da vossa realeza: digno de 
louvor e de glória para sempre. 

Bendito sejais, Vós que sondais os 
abismos e estais sentado sobre os 
Querubins: digno de louvor e de 
glória para sempre. Bendito sejais no 
firmamento do céu: digno de louvor e 
de glória para sempre. 

II LEITURA 2 Cor 13, 11-13
Leitura da Segunda epístola do após-
tolo S. Paulo aos Coríntios

Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela 
vossa perfeição, animai-vos uns aos 
outros, tende os mesmos sentimentos, 
vivei em paz. E o Deus do amor e da 
paz estará convosco. Saudai-vos uns 
aos outros com o ósculo santo. Todos 
os santos vos saúdam. A graça do Se-
nhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

EVANGELHO Jo 20, 19-23
evangelho de nosso Senhor jesus 
Cristo segundo São joão

Naquele tempo, disse Jesus a Nicode-
mos: «Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Porque Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo 
por Ele. Quem acredita n’Ele não é 
condenado, mas quem não acredita 
n’Ele já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigéni-
to de Deus».

i 13 de Junho: Santo António de Lisboa
nasceu em Lisboa (Portugal) no final do século Xii. 
franciscano, exerceu em frança e itália com grande fruto 
o ministério da pregação e converteu muitos hereges. 
escreveu vários sermões, cheios de doutrina e de unção 
espiritual. Morreu em Pádua no ano 1231.

Sugestão de Cânticos

ent: o amor de deus foi derramado / f. Santos
ofer: Pai filho espírito Santo / f. Melro / a. Cartageno
CoM: já não vos chamo servos  / M. Luís
aG:  hinos de glória / f. haendel
finaL: ao deus do universo / j. Santos

A Solenidade que 
hoje celebramos 
não é um convite a 
decifrar o mistério 
que se esconde por 
detrás de “um Deus 

em três pessoas”; mas é um convite a 
contemplar o Deus que é amor, que é 
família, que é comunidade e que criou 
os homens para os fazer comungar 
nesse mistério de amor.
Na primeira leitura, o Deus da comu-
nhão e da aliança, apostado em esta-
belecer laços familiares com o homem, 
auto-apresenta-Se: Ele é clemente e 
compassivo, lento para a ira e rico de 
misericórdia.
Na segunda leitura, Paulo expressa – 
através da fórmula litúrgica “a graça do 
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco” – a realidade de um Deus 
que é comunhão, que é família e que 
pretende atrair os homens para essa 
dinâmica de amor.
No evangelho, João convida-nos a 
contemplar um Deus cujo amor pelos 
homens é tão grande, a ponto de enviar 
ao mundo o seu Filho único; e Jesus, o 
Filho, cumprindo o plano do Pai, fez da 
sua vida um dom total, até à morte na 
cruz, a fim de oferecer aos homens a 
vida definitiva. Nesta fantástica história 
de amor (que vai até ao dom da vida 
do Filho único e amado), plasma-se a 
grandeza do coração de Deus. 
João é o evangelista abismado na 
contemplação do amor de um Deus 
que não hesitou em enviar ao mundo 
o seu Filho, o seu único Filho, para 

apresentar aos homens uma proposta 
de felicidade plena, de vida definitiva; 
e Jesus, o Filho, cumprindo o mandato 
do Pai, fez da sua vida um dom, até à 
morte na cruz, para mostrar aos ho-
mens o “caminho” da vida eterna… No 
dia em que celebramos a Solenidade da 
Santíssima Trindade, somos convidados 
a contemplar, com João, esta incrível 
história de amor e a espantar-nos com o 
peso que nós – seres limitados e finitos, 
pequenos grãos de pó na imensidão das 
galáxias – adquirimos nos esquemas, 
nos projectos e no coração de Deus.
O amor de Deus traduz-se na oferta 
ao homem de vida plena e definitiva. 
É uma oferta gratuita, incondicional, 
absoluta, válida para sempre; mas Deus 
respeita absolutamente a nossa liberda-
de e aceita que recusemos a sua oferta 

de vida. No entanto, rejeitar a oferta 
de Deus e preferir o egoísmo, o orgu-
lho, a auto-suficiência, é um caminho 
de infelicidade, que gera sofrimento, 
morte, “inferno”. Quais são as manifes-
tações desta recusa da vida plena que 
eu observo, na vida das pessoas, nos 
acontecimentos do mundo, e até na 
vida da Igreja?
Em resumo: porque amava a humani-
dade, Deus enviou o seu Filho único ao 
mundo com uma proposta de salvação. 
Essa oferta nunca foi retirada; continua 
aberta e à espera de resposta. Diante da 
oferta de Deus, o homem pode esco-
lher a vida eterna, ou pode excluir-se 
da salvação.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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oPiniãofLaSh

1º A Solenidade da Santíssima 
trindade que vamos celebrar no dia 
15 de Junho pode ser uma ocasião 
providencial para, com Maria e ao 
jeito da Senhora, vivermos mais a 
vida e a comunhão trinitária. Não 
podemos esquecer nunca que o 
desde o baptismo somos “templos da 
Trindade”, que Ela está em nós, vive 
em nós. Precisamos de viver n’Ela, 
em comunhão com Ela, ter com a 
Trindade uma comunhão pessoal cada 
vez mais profunda. Sabemos que tudo 
veio da Trindade como fonte de amor 
e de vida  e tudo nos deve conduzir à 
Trindade. Nós próprios caminhamos 
para Ela e já a levamos no coração e 
na vida.
 
2º oração trinitária. Temos que 
passar duma oração só cristológica 
a uma oração trinitária. Diálogo, 
intimidade com cada Pessoa divina. 
Seres trinitários em comunhão com a 
vida trinitária, com a Família Divina. 

Dar a cada uma das Pessoas, nossa 
atenção, nosso amor, nosso afecto. 
Desenvolver um diálogo cada vez 
mais pessoal como cada um d’Eles. Só 
assim nos realizamos como cristãos 
vivos, fecundos, actuantes. O simples 
gesto de nos benzermos, a oração do 
glória e tantas outras ocasiões devem 
levar-nos a dimensionar uma oração 
cada vez mais trinitária
 
3º eucaristia trinitária. A Eucaristia, 
que é cume da vida cristã, fonte e 
centro, é ícone trinitário, é dádiva 
da Trindade. O Pai oferece Jesus, a 
Vítima, o Filho entrega-Se a Si mesmo, 
o Espírito consagra, converte pão e 
vinho em Corpo e Sangue. Sacramento 
do amor trinitário. Que maravilha!!! 
E na Eucaristia nos oferecemos à 
Trindade, somos “hóstias vivas”, 
oferenda permanente. A Trindade dá-
nos a Eucaristia e nós na Eucaristia nos 
damos à Trindade. Oferta com Cristo 
ao Pai, movidos pelo Espírito.
 
4º adoração trinitária. Se é o Filho 
que está na Hóstia Santa, toda a 
Trindade está presente, como ensinou 
o Anjo em Fátima. Louvamos, 

bendizemos, glorificamos a Trindade, 
através de Jesus Eucaristia. “ Santíssima 
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 
eu Vos adoro…” Repetir muitas vezes 
esta oração. Mergulhamos na Trindade 
através de Jesus Eucaristia. Ele, Verbo 
que veio da Trindade, nos leva a Ela, 
nos faz viver a comunhão trinitária. É 
a vida trinitária que vem a nós quando 
comungamos.
 
5º Maria, mulher trinitária. Nossa 
Senhora é por excelência a mulher 
trinitária: Filha dilecta de Deus Pai, 
Mãe de Deus Filho, Esposa de Deus 
Espírito. A Senhora tem com cada 
Pessoa da Trindade uma vida íntima 
e uma particular união mística. Vive 
mergulhada na Trindade e na plena 
comunhão do amor. Pedir-Lhe muito 
a graça de vivermos ao jeito d’Ela, de 
A imitarmos, de sermos cada vez mais 
seres com vida e comunhão trinitárias. 
Maria é caminho para a Trindade. Ela 
nos conduzirá…

 
6º Missão trinitária. A nossa vocação e 
missão insere-se no mistério da missão 
trinitária, ou seja, foi o Pai que enviou 
o Filho para que o mundo não fosse 
condenado. É o Filho que nos redime na 
Cruz, mas tudo hoje na Igreja é acção 
santificadora do Espírito. Os Três se 
comprometem com o plano de salvação, 
cada um de seu modo. Nós inserimos 
a nossa missão n’Eles, continuamos a 
missão que o Pai deu ao Filho e que o 
Espírito nos ajuda a realizar. A nossa 
missão é revelar o amor trinitário, é levar 
o mundo ao Coração da Trindade.
 
7º ícone da trindade. A Igreja deve 
tomar cada vez mais a consciência 
que é ícone da Trindade, que deve 
reproduzir a comunhão e a vida da 
Trindade no meio da humanidade. Igreja 
unida, Igreja comunhão, Igreja ícone 
do amor trinitário. Mas cada família, 
como Igreja doméstica deve ser também 
ícone da Trindade, reproduzir no lar 
a comunhão e a vida da Trindade no 
amor, no diálogo, no perdão. Etc. E 
cada comunidade paroquial ou religiosa 
deve tender sempre para este ideal de 
comunhão trinitária

A Igreja deve tomar cada vez mais a consciência que é 
ícone da Trindade, que deve reproduzir a comunhão e a 
vida da Trindade no meio da humanidade. Igreja unida, 

Igreja comunhão, Igreja ícone do amor trinitário.

Trindade e Vida Cristã

 

 I Torneio Vocacional 
 Campo do Seminário Conciliar, 5 de Junho
 Equipas participantes: Seminário Conciliar, Seminário Menor, Seminário Interdiocesano
 Franciscanos/Espiritanos e Oficinas de S. José. (Fotos: Filipe Gonçalves)

Pe. Dário Pedroso
Secretariado Nacional do Apostolado da Oração
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título: A Consagração 
como Dedicação na Men-
sagem de Fátima

autor: Santuário de 
Fátima

Preço: 12,00 euros

resumo:”A consagra-
ção como dedicação na 
mensagem de Fátima” 
é o título da nova publicação editada 
pelo Santuário de Fátima, apresentado a 
12 de maio. Sob a coordenação de José 
Carlos Carvalho, da Faculdade de Teolo-
gia da Universidade Católica Portuguesa, 
o livro apresenta-se como uma breve 
antologia de contributos teológicos sob o 
tema da consagração a Nossa Senhora.

título: Comentario a la 
Primera Carta de San Juan

autor: S. Agostinho

editora: Sígueme

Preço: 15,00 euros

resumo: Neste comen-
tário elaborado no século V, S. Agostinho, 
bispo de Hipona (norte de África) e um 
dos maiores Doutores da Igreja, dedica-se 
ao comentário à Primeira Carta de S. João, 
centrada no Mandamento Novo do Amor 
ao Próximo. Uma reflexão profunda, dedi-
cada ao essencial da fé cristã: um Deus de 
Amor que se revela no Amor Fraterno.

Leituras

Não devemos desejar que 
haja pessoas na miséria para 
podermos exercer as obras 
de misericórdia. Dás pão ao 

faminto, mas melhor seria se não hou-
vesse famintos e se não tivesses de dar 
pão a ninguém. Vestes o nu, mas oxalá 
que todo o mundo estivesse vestido e 
não tivesse esta necessidade! Enterras o 
morto, mas esperemos que chegue em 
breve uma vida na qual a morte não 
reine sobre ninguém! Fazes a paz entre 
os que litigam; oxalá chegue o dia em 
que reine a paz da Jerusalém eterna 
onde ninguém estará em desacordo! 
Porque todos estes serviços respondem 
a determinadas necessidades. Que 
desapareça a miséria e desaparecerão 
também as obras de misericórdia. Desa-
parecerão as obras de misericórdia, mas 
extinguir-se-á também o ardor da cari-
dade? Quando amas a alguém que é fe-
liz e que não necessita dos teus dons, o 
teu amor é mais autêntico, mais puro e 
muito mais sincero. Mas quando prestas 
algum serviço a alguém infeliz, pode 
acontecer que o motivo da tua boa obra 
seja quereres elevar-te sobre ele e que 
ele se sinta em dívida para contigo. Ele 
tinha necessidades e tu deste-lhe parte 
dos teus bens. E, ao dar-lhe, sentes-te 
superior a ele pelo simples facto de lhe 
teres dado algo.  anseia que ele seja 
igual a ti para que ambos estejam sob 
aquele a quem nada se pode dar.

S. Agostinho de Hipona (séc. V), 
“Comentário à Primeira Carta de João”,VII,7

título: Condição Humana 
sem Pecado Original

autor: Carreira das Neves

editora: Franciscana

Preço: 12,00 euros

resumo: “Todos gostamos 
de histórias. Por isso, não 
nos é difícil perceber a 
paixão que envolve o estudo dos textos 
bíblicos. Efetivamente, é de histórias que 
se trata. E todos gostamos que nos contem 
uma história. Gostamos de ler e estudar 
a Bíblia como livro de fé judaico-cristã e 
como “biblioteca”. Crentes e não crentes 
lêem a Bíblia, na expectativa de, a partir 
do homem, chegarem ao possível mistério 
de Deus.»

LiVRo

A entrevista desta semana será com o 
Prof. José Carlos Miranda, sobre a figura 

de Santo António de Lisboa

sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

domingo, 15.6.2014
- RONDA DA LAPINHA

Realiza-se a ronda da Lapinha, en-
tre a freguesia de Calvos e o centro 
da cidade de Guimarães.

- VISITA PASTORAL

D. Jorge Ortiga encerra a visita 
pastoral à paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, em Vieira 
do Minho.

sábado, 14.6.2014 

- CONSELHO ARQUIDIOCESANO 
DO CPM

Decorre o encontro do conselho 
arquidiocesano do CPM, no centro 
pastoral (9h30)

- CONSELHO ARQUIDIOCESANO 
PARA A PASTORAL CATEQUÉTICA

- DIA ARCIPRESTAL DO CATE-
QUISTA - TERRAS DE BOURO 

- RELAÇÃO PASTORAL DE AJUDA

inicia, no Centro Espírito Santo e 
Missão (Seminário da Silva – Barce-
los), um curso de Relação Pastoral 
de Ajuda, intitulado “Com a minha 
ajuda tu vais conseguir!”, a de 
correr até às 13h do dia 15.

- CRISMA

D. Jorge Ortiga preside à cele-
bração do sacramento do Crisma 
na Cripta do Sameiro (10h), em 
Palmeira (15h) e Tibães (18h)

Louvai a Deus,  
misericordioso, compassivo, 

rei, santo, pacífico, fiel, 
soberano, precioso, 

poderoso, grandioso, 
criador, artífice, autor. 

Oração da Comunidade Muçulmana,

Encontro de Oração pela Paz entre Papa Francisco, 

Patriarca Bartolomeu e Presidentes S. Perez e M. 

Abbas (Roma 08.06.14)

quinta-feira, 19.6.2014
- ARQUIDIOCESE DE TOLEDO

A convite do Arcebispo de Toledo, 
D. Jorge Ortiga participa nas cele-
brações do Corpo de Deus naquela 
arquidiocese espanhola.

sexta-feira, 23.5.2014
- DIA NACIONAL DA FACULDADE 
DE TEOLOGIA

Decorre em Braga o Dia Nacional 
da Faculdade de Teologia. 

quinta-feira, 12.6.2014
- BRACARA AUGUSTA

Conferência “Por Braga a Caminho 
de Santiago”, organizada pela Fun-
dação Bracara Augusta (Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva, 21h30)

A Paróquia de Marinhas, no Arciprestado de Esposende, está presente na internet através 
do seu site http://paroquiademarinhas.wix.com. No site é possível encontrar informações 
úteis sobre a vida da paróquia, agenda, fotografias de eventos, etc.

http://paroquiademarinhas.wix.com


