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Feira de Antiguidades
Desde
Abril
passado, continua a
realizar-se, conforme
cartaz junto, a Feira
M e n s a l
d e
Antiguidades, Velharias
e Artesanato, em
Areosa - V iana do
Castelo.
Esta iniciativa é
realizada sempre no 2.º
sábado de cada mês e
é u m a p ro m o ç ã o
conjunta entre a Junta
de Freguesia de Areosa
e a p ro d u çã o d e
JArtesãos com o apoio
da Fábrica da Igreja de
Areosa. Visa promover
uma iniciativa de
caráter inovador na
freguesia, promovendo, para além de uma atividade lúdica e
cultural, também comercial e de relacionamento interpessoal.
Visa ainda a recolha de fundos para a conclusão das obras
e apetrechamento do Centro Social e Paroquial de Areosa.
Do evento consta também a animação durante o dia de
diversas atividades musicais e etnográficas (queimada galega c/
conjuro), e de um sorteio de uma peça de arte entre todos os
visitantes da feira.
Vai ainda ter um espaço de alimentação e bebidas onde
durante o dia podem ser degustadas várias iguarias próprias da
freguesia.
Os vendedores/expositores inscritos, para cima de três
dezenas, vêm dos mais diversos pontos do norte do país e da
Galiza, nomeadamente Óbidos, Leiria, Ovar, Santa Maria da
Feira, Gaia/Porto, Braga, Vila verde, Valença, Vila Real, etc., e
da Galiza, de Vigo, Tui e Ourense. Vêm com o propósito de
transaccionar o mais diverso material, desde o coleccionismo
até móveis, passando por peças de automóveis, motos, bijutarias,
livros, artigos do campo, etc.
VINHA DE AREOSA
ANO LVI - N.º 496
JANEIRO 2015
DIRECTOR:
P.e Manuel José Torres Lima
Telemóvel: 936 322 123
E-mail: paroquiaareosa@sapo.pt
Redacção e Composição:
Pe. Manuel José Torres Lima
Telefone: 258 811 475
Colaboradores:
Amadeu Amorim Pereira, Ana Maria
Fernandes Lucas, António Jorge Pinto da
Cunha, António Martins da Costa Viana e
Apolinário Américo Araújo Alves
PROPRIEDADE E ADMINISTRAÇÃO:
Fábrica da Igreja Paroquial de Areosa
4900-813 AREOSA - Vianando Castelo
Depósito legal: 133 / 81
N.º Insc. Inst. Com. Social 101558
ASSINATURA ANUAL:
Sem franquia ou por email (pdf)- 5
Por correio para Portugal - 7,50
Por correio para fora de Portugal - 10
IMPRESSÃO:
TIPOGRAFIA SOUSA
E-mail: tip.jsousa@sapo.pt
Tel. 258822241
Tiragem: 700 exemplares

NOTÍCIAS BREVES
do Centro Social
O nosso Centro Social
Paroquial promoveu as
seguintes iniciativas:
Caminhada e AlmoçoConvívio de Natal, em 14 de
Dezembro
Convívio de Natal para os
seus colaboradores e utentes,
em 23 de Dezembro
C a nto d as J a n e i ras
durante todo o mês de
Janeiro, recebendo donativos
para as obras do Centro de
Dia e Lar.
Está a ser organizado um
Passeio Turístico de Comboio
ao Pocinho, no Douro, a
realizar-se a 1 de Maio,
também em favor do Centro.

Beato Frei Bartolomeu dos Mártires nasceu há
500 anos
A 3 de Maio de
1514 nascia na
freguesia dos
Mártires, em Lisboa,
B a r t o l o m e u
Fernandes, filho de
D o m i n g o s
Fernandes e de
Maria Correia. O
apelido Mártires
recorda a igreja de
Santa Maria dos
Mártires onde foi
baptizado.
O Arcebispo
Santo, como o povo
de Viana lhe
chamava, viveu os
seus ultimos anos e
faleceu no Convento
de Santa Cruz
(actual Convento de
S. Domingos), por
ele
mandado
construir.
O seu túmulo é
venerado na Igreja
Paroquial
de
Monserrate ou Igreja de de S. Domingos, em Viana do
Castelo.
Declarado Venerável em 1845, vem a ser beatificado em
2001 pelo Papa S. João Paulo II.
Ao celebrar os 500 anos do seu nascimento, a nossa
Diocese de Viana, bem como as outras dioceses que então
formavam a extensa Diocese de Braga, da qual foi Arcebispo,
evocam-no de uma maneira especial e pedem ao Papa
Francisco a sua canonização.
Para promover o seu culto e pedir a Deus um milagre que
sirva de prova para a sua canonização, o seu túmulo foi
aberto e retiradas algumas relíquias, que estão a percorrer
a nossa Diocese durante este ano Bartolomeano.
Areosa recebeu as relíquias do Arcebispo Santo a 18
e 19 de Junho passado. Na pequena urna podiam ver-se
ossos do braço direito do santo, com o qual abençoou e
crismou muita gente do seu tempo, inclusive da nossa
paróquia de Areosa, pois foi uma das paróquias que visitou.
O ano Jubilar Bartolomeano terminará a 18 de Julho, dia
da sua festa litúrgica.

*******

NOTÍCIAS BREVES
No início do ano, o pároco informou não haver ainda este
ano uma Comissão para a Páscoa e pediu voluntários, mas ainda
ninguém se disponibilizou.
Começaram os Encontros de Preparação para o Crisma, em
16 e 23 de Janeiro. O próximo será a 13 de Fevereiro.
A Novena e a Festa de S. Sebastião realizaram-se nos moldes
habituais, entre 16 e 25 de Janeiro. Parabéns à Comissão
Fabriqueira, que a organizou.
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SACERDOTE DE CRISTO

Em 8 de Dezembro, a nossa paróquia
alegrou-se com um novo passo do nosso
amigo areosense Renato Oliveira a
caminho do presbiterado. Na Sé de Viana
do Castelo, juntamente com mais 2 colegas,
o Renato foi ordenado diácono pelo nosso
Bispo D. Anacleto Oliveira, recebendo assim
o 1.º grau do Sacramento da Ordem,
imediatamente antes do presbiterado.
A Sé estava repleta de fiéis, sobretudo
das paróquias de origem dos 3 diáconos,
mas também das paróquias onde eles estão
já a estagiar. O Renato está a estagiar na
paróquia de N. Sr.ª de Fátima - Viana, o
Carlos nas paróquias do Senhor do Socorro
e Areosa, e o Joel na paróquia da Meadela.
Foi uma celebração muito bela e muito
sentida por todos os participantes. A alegria
que os novos diáconos deixavam
transparecer era contagiante e augura para
todos eles um trabalho pastoral alegre e
entusiasmante, na linha do Papa Francisco.
A ordenação dos 3 novos padres está
prevista para 18 de Julho, no encerramento
do Ano dedicado ao Beato D. Frei
Bartolomeu dos Mártires.
Parabéns Renato!

CONSELHO PASTORAL
Depois de 2 anos de funcionamento como Comissão Instaladora, o Conselho
Pastoral Paroquial de Santa Maria de Vinha de Areosa é já uma realidade, agora também
a nível jurídico canónico.
Na verdade, ao ser aprovado pelo nosso Bispo
Diocesano, D. Anacleto Oliveira, o seu Estatuto, com data
de 8 de Dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora, o nosso CPP foi constituído como uma
instituição paroquial reconhecida e tutelada pela Diocese.
O Conselho Pastoral é, como diz o art.º 2.º do seu
Estatuto, o órgão representativo de toda a paróquia, que,
em união com o pároco e em comunhão com a Igreja
Diocesana, investiga e pondera o que se refere às atividades
pastorais e propõe linhas de ação em ordem à animação
da vida da comunidade paroquial, atendendo às realidades
humanas em que a mesma se insere.
Durante o mês de Dezembro decorreram as nomeações e eleições dos vários
representantes ao CPP, não só dos grupos paroquiais e associações da freguesia, mas
também dos representantes do povo católico em geral.
O CPP, cumprindo o art.º 4.º do Estatuto, ficou assim constituído para os próximos
3 anos de mandato dos seus membros:
Pe. Manuel José Torres Lima, Presidente
Pe. Manuel Barbosa de Miranda, como colaborador do Pároco
Rosa Meira da Costa Faria, pelos Ministros Extraordinários da Comunhão
Valdemar Fernando Figueiredo Mota, pelo Conselho Paroquial para os Assuntos
Económicos
Alexandre Manuel Martins, pelo Centro Social Paroquial de Areosa; Ângela da Cruz
Gomes do Rego Dantas, pelo Grupo de Catequistas; António Correia Quintas, pelo Grupo
de Leitores; Maria Viana Baganha, pelo Grupo Coral dos Adultos; Joana do Rego Diniz
Dantas, pelo Grupo Coral Juvenil; Eduardo Rodrigues da Fonseca, pelo Apostolado da
Oração; António Ramos Cerqueira, pela Conferência Vicentina; Olívia Afonso Gonçalves
do Rego, pelos Cursilhos de Cristandade; Amadeu de Amorim Pereira, pela Mordomia
das Almas e pela Mordomia da Sr.ª do Rosário; António Jorge Pinto da Cunha, pelo GIC
- Grupo de Informática e Comunicação
Irmã Adélia dos Anjos Teixeira, pelo Externato Maria Auxiliadora
Francisco Manuel Varela Rego (Grupo Desportivo Areosense), Sílvia Edviges Enes
Costa (Dadores de Sangue de Areosa), Giseli Marisa Borlido Jácome da Cruz (Grupo
Etnográfico de Areosa) e Jorge Manuel Esteves Martins Pinheiro (Grupo Etnofolclórico
Renascer de Areosa), pelas Associações civis da freguesia
Maria Celeste Afonso da Silva Baganha e Ibraim Moreira Borlido, pelo Lugar de Além
do Rio; Avelino Martins Barreiros, Armando Vieira da Cruz e Gaspar Carvalho da Cruz,
pelo Lugar do Meio; Cristina Maria da Costa Viana, pelo Lugar da Povoença
Hugo José Freixo Rodrigues, pelos Jovens
Domingos Baganha Fernandes de Carvalho, pelos Idosos
Abel Soares Ribeiro, Maria das Dores Martins do Carmo e Maria de Lurdes Gonçalves
Cerqueira, nomeados pelo Pároco
Desejamos a todos os elementos do CPP um frutuoso trabalho pastoral.
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MOVIMENTO RELIGIOSO
Filha de Deus pelo Baptismo
Tornou-se membro da Igreja

Luísa Pereira Ribeiro, filha de Luís
Alberto Cruz Ribeiro e de Maria
Elisabete Viana Pereira, residentes
em Areosa. O baptizado realizou-se
em 28 de Dezembro de 2014, na
Igreja Paroquial de Areosa.

Votos de felicidades para a neófita
e sua família.

Na mão de Deus

Partiram para a eternidade os
nossos irmãos:
Domingos Gouveia
Machado, de 84 anos
de idade, casado com
Maria do Carmo Tavares
da Cunha, natural e
residente em Areosa.
Faleceu a 15 de Dezembro de 2014.

Festa da Vida e Festa do Envio
No dia 21 de Junho, os jovens do 8.º
Ano celebraram a Festa da V ida e
receberam um crucifixo, símbolo da vida
nova de Jesus Ressuscitado. De facto, foi
na cruz da morte e ressurreição que Jesus
Cristo manifestou o máximo amor e abriu
para nós a nascente da vida verdadeira.
Desta forma, estes jovens assumiram viver
sempre unidos a Jesus, transformando
n'Ele todo o sofrimento, ampliando n'Ele
toda a alegria, amando todos como Ele
amou e vivendo cada instante da vida
como se fosse único. Foram eles: Ana
catarina Mota, Bárbara Borlido, Carolina Sargento, Cristiana Mota, Fábio Lopes, Helena
Afonso, Inês Borlido, Filomena Barreiros, João Correia, Margarida Senra, Sara Silva e Tiago
Couto.
Os Jovens do 10.º ano realizaram a Festa do Envio também nesse dia, onde receberam
o seu cajado como sinal de que chegou a hora de irem pelo mundo anunciar a Boa Nova.
Assim, passados 10 anos, a Diana Barros, Duarte Rego, Mário Felgueiras e Miguel Machado
chegaram ao fim da sua longa caminhada catequética. Foram anos inesquecíveis e decisivos
no crescimento e amadurecimento da sua fé. Aprenderam a conhecer e a amar a Deus
como o nosso Pai que está nos céus e, conscientes do rumo de vida que querem trilhar,
para além de serem enviados a serem profetas de um mundo novo, decidiram também
confirmar a sua adesão à Igreja, recebendo o sacramento do Crisma no dia 8 de junho.
A catequista do 8.º ano: Ângela Dantas
A catequista do 10.º ano: Irmã Rosa

Fernanda Martins
Gomes Maciel, de 87
anos de idade, viúva de
Belmiro Pereira, natural
ACAMPAMENTO MJS
e residente em Areosa.
No passado dia 21 de Julho, alguns dos
F a l e c e u a 2 7 d e pré-adolescentes, adolescentes, jovens e
Dezembro de 2014.
Deolinda Enes Morais,
de 84 anos de idade,
casada com Floriano dos
Santos Martins, natural
e residente em Areosa.
Faleceu a 31 de
Dezembro de 2014.

de 2015.

Joaquim Afonso
Barbosa, de 71 anos de
idade, casado com Rosa
Meira da Costa Faria,
natural e residente em
Areosa.
Faleceu a 8 de Janeiro

Manuel Machado, de 86
anos de idade, casado
com Maria Rodrigues da
Fonseca, natural de
Estela - Póvoa do Varzim
e residente em Areosa.
Faleceu a 16 de Janeiro de 2014.

de 2014.

Irene Gomes Maciel, de
92 anos de idade, viúva
de Manuel Enes
Baganha, natural e
residente em Areosa.
Faleceu a 20 de Janeiro

Aos familiares destes nossos irmãos
manifestamos a nossa solidariedade
e apresentamos sentidos pêsames.

catequistas da paróquia de Nossa Senhora
de Vinha participaram no Acampamento
Nacional do Movimento Juvenil Salesiano,
que decorreu até ao dia 25.
No campo dos pré-adolescentes, o tema
trabalhado rondou à volta do filme "O GruMaldisposto". O Gru, no filme, é um vilão
malvado que vai contra tudo e contra todos
para conseguir ser o melhor vilão do mundo,
mas no caminho aparecem 3 meninas que
o vão tornar na pessoa mais alegre,
carinhosa e bondosa de sempre. Tudo
através do amor, da alegria e dos valores que elas lhe transmitem. O objectivo deste tema
era concluir isso mesmo, que o salesiano é uma pessoa ALEGRE, DINÂMICA E SERVIÇAL.
Viu-se um espirito de equipa incrível entre os mais novos, e uma disposição, durante toda
a semana, alegre, divertida e de entusiasmo, que contagiou toda a gente.
O acampamento dos adolescentes teve por base o filme "As Crónicas de Nárnia 3 - A
Viagem do Peregrino da Alvorada." As setes espadas de Nárnia que os adolescentes foram
conquistando ao longo da semana em momentos de reflexão e tarefas correspondiam às
virtudes capitais (o contrário dos setes pecados capitais/mortais): diligência/determinação
(preguiça); pureza de coração (impureza); generosidade/desprendimento (ganância/avareza);
temperança/equilíbrio ou moderação (gula); paciência/serenidade (ira); caridade/compaixão
(inveja); humildade/modéstia (orgulho/vaidade)
O tema do acampamento dos jovens esteve relacionado com a série "Person of Interest"
ou em português "Sob Suspeita". Tal como na série, nós recebíamos casos de um individuo
X que tinha um problema, nós teríamos de refletir sobre o problema, olhando também para
nós, e arranjar uma solução para ele.
Os aventureiros que participaram nesta aventura foram: os pré-adolescentes Matilde
e Tomás; os adolescentes Cátia, Diana, Fábio, Francisca, Helena, Inês, Marta, Rodrigo e Sara;
o jovem André; todos acompanhados por Ângela, Hugo e Patrícia. Para além destes, tivemos
a companhia de duas adolescentes da Paróquia do Senhor do Socorro, a Vera e a Margarida.
Agradecemos a vossa companhia.
A todos muito obrigado pela vossa participação e exemplo que tiveram durante todo
o Encontro.
Grupo do Acampamento

Encontro de Jovens MJS

Nos dias 25 e 26 de Outubro, os jovens
de Areosa, sendo eles André Dantas,
Carolina Campos, Letícia Ribeiro, Nélson
Pereira e Patrícia Afonso, acompanhados
por Andreia Ramos e Ana Lucas,
participaram num Encontro de Jovens MJS
em Mogofores, que envolveu jovens de
todo o país.
Este Encontro teve como tema "Dar
vida ao Sonho como Dom Bosco, conhecer
e viver a espiritualidade salesiana e
comprometer-se num serviço à sociedade
e à Igreja".
Ao longo destes dois dias, discutimos
o tema em pequenos grupos, participamos
em ateliês que, apesar de parecerem
apenas simples jogos, tínhamos sempre
algo a aprender, e percebemos que Deus
tem um sonho para nós e que temos que
confiar nele para que Ele nos guie na sua
concretização. Essa é a nossa missão
como Cristãos. "Ser missionário é espalhar
o sorriso de Jesus "
André Dantas

PARA REFLECTIR E TENTAR VIVER
Crítica
Só tem o direito de criticar aquele que pretende
ajudar (Abraham Lincoln)
Querer
Quem quer mais do que lhe convém, perde o
que quer e o que tem. (Padre António Vieira)
A mudança começa em mim: "Sede a mudança
que quereis ver no mundo". (Mahatma Gandhi)

Festa do Acolhimento
Possivelmente estamos
habituados a procurar Deus nas
grandes coisas da vida, boas ou
menos boas, e esquecemo-nos
de que a sua presença também
se manifesta nos aspectos mais
simples do nosso quotidiano.
Foi no dia 15 de Novembro,
na Eucaristia das 18:00 horas,
que os meninos e meninas do
1.º ano da nossa Catequese,
juntamente com seus pais e com
a comunidade, celebraram a
Festa do Acolhimento.
Deus escolheu o brilho dos
olhinhos das nossas crianças
para chegar até nós e nos
iluminar.
Acolhemos estas crianças
com todo o nosso amor e alegria de filhos de Deus, sabendo que, nelas,
é o próprio Deus que acolhemos.
Foram elas: Anamar Mesquita, Iris Carvalho, Inês Nunes, Judite
Assunção, Pedro Nunes, Marta Pinheiro, Riana Pereira, Ricardo Rocha,
Sara Lopes e Maria Beatriz Pinto.
Eles estão a começar este caminho de descoberta e de conhecimento.
A nossa comunidade, assim reunida, está muito feliz por vos receber.
Ana Lucas

Festa de Natal da Catequese
No passado dia 14 de
dezembro, pelas 15 horas,
celebrou-se na paroquia de
Areosa a Festa de Natal da
Catequese, dinamizada por
crianças, adolescentes, grupo
de jovens, catequistas, pais e
familiares.
Cada ano de catequese,
j u n ta m e n t e c o m o s e u
catequista, organizou uma
pequena apresentação para
mostrar na festa, onde o tema
era o Natal. Este espetáculo
foi
a p r e s e n ta d o p e l o s
membros do grupo de jovens,
que também fizeram questão
de atuar nesta celebração.
Alguns pais ficaram
encarregados do bar cujos fundos revertiam para a própria catequese.
No final, as crianças e adolescentes foram brindadas com a presença
dos Reis Magos que distribuíram chocolates a todos.
A Festa de Natal da Catequese de Areosa foi um sucesso, pois todos
os participantes mostraram alegria por fazer parte dela.

Ana Catarina Silva

