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No próximo domingo, dia 10 de março, realiza-se em
Barcelos um cortejo bíblico, desde o Jardim Velho até
à igreja Matriz, com paragem e explicação dos
quadros no Largo da Porta Nova. Esta iniciativa
integra-se na IV Semana Bíblica de Barcelos.

i

No próximo dia 15, em vários locais da cidade de Braga,
vai decorrer uma encenação de rua intitulada “Ele vem
à Cidade. Anda!”. Esta iniciativa, integrada no programa
das Solenidades da Semana Santa bracarense, é organizada pelos alunos do Colégio D. Diogo de Sousa.

Percorrer os
passos de jesus
na arquidiocese

Arquidiocese
conselho pastoral reuniu
O Conselho Pastoral Arquidiocesano
esteve reunido, no passado sábado,
para preparar o próximo Ano Litúrgico,
que será dedicado à Fé Celebrada. O
encontro, que contou com a participação do Arcebispo Primaz, teve por base
um documento preparatório, onde se
evidenciam os aspetos ligados à liturgia.

PROCISSÕES DOS PASSOS
1.º Domingo Quaresma:
- Cambeses (Barcelos)

Cáritas

2.º Domingo Quaresma:
- Barcelos

direção tomou posse

“P’ra além das noites sem luar”
Decorreu, no passado sábado, a apresentação do livro “P’ra além das noites
sem luar”, da autoria do cónego José
Paulo Abreu, vigário geral da Arquidiocese. Esta iniciativa, que decorreu na
Sé Primaz, contou com a apresentação
do Bispo Auxiliar D. António Moiteiro.
O produto das vendas reverte em favor
do santuário do Sameiro.

V. N. Famalicão
realizou Semana Bíblica
O arciprestado de Vila Nova de Famalicão realizou, entre os dias 19 e 22 de
fevereiro, uma semana de formação bíblica, que teve como tema central “Da
Palavra à Fé”. Todos os encontros foram
orientados por frei Bruno Peixoto,
sacerdote franciscano. Estes encontros
foram muito participados e contaram
com fiéis provenientes das mais diversas paróquias do arciprestado.

ARCEBISPOS DE PARABÉNS
O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga,
e o Arcebispo Emérito, D. Eurico Dias
Nogueira, estão esta semana de parabéns. Por coincidência os aniversários
natalícios dos dois prelados sucedem-se
no calendário. D. Jorge Ortiga completou o seu 69.º aniversário
no passado dia 5 de
março enquanto que o
Emérito D. Eurico Dias
Nogueira assinalou a
passagem dos 90 anos
de vida a 6 de
março.
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repetição do caminho de Jesus, desde o
procissão dos Passos é uma das
Pretório até ao Calvário. Trata-se de uma
mais importantes e repetidas trareconstituição das ruas de Jerusalém, uma
dições quaresmais do nosso país.
Via Sacra mais imponente, em que o próInspirada na oração da Via Sacra, trazida
prio Cristo caminha com os devotos.
pelos cruzados para a Europa ao longo da
Em muitos lugares, a procissão inicia-se
Idade Média, mantém-se hoje como catecom o Sermão do Pretório e termina com
quese viva e apelo profundo à conversão.
o Sermão do Calvário.
_________________________________
Na Arquidiocese braO figurado processional
carense muitos são os
depende muito das tralugares que fazem questão
dições locais, mas geralde manter esta tradição. O
Encontro de Jesus com sua Padeceu grandes tormentos mente recorda passagens
Mãe, bastante solenizado,
Duros martírios na cruz evangélicas da Paixão,
trechos do profeta Isaías,
é o momento central desta
Morreu para nos salvar e as personagens que
procissão, cuja intensidaBendito seja Jesus!
marcaram a passagem
de dramática é assumida
(cântico tradicional)
terrena do Messias. Bem
pelos fiéis que assistem.
_____________________________
presentes ainda, são os
O Senhor dos Passos,
penitentes.
levando a cruz às costas,
Os mais imponentes préstitos acontecem
atravessa as ruas, como outrora percorreu
em meio urbano, nomeadamente em Baras de Jerusalém. No meio do percurso,
celos, Braga e Guimarães, mas também se
realiza-se o Encontro de Jesus com sua
destaca, pelas encenações e criatividade,
Mãe, a “Senhora das Dores”.
as procissões que decorrem na paróquia
A procissão dos Passos, tradição implanbracarense de Celeirós e em Areias de
tada no nosso país pelos franciscanos ao
Vilar, em Barcelos.
longo do século XVI, é uma espécie de

4.º Domingo Quaresma:
- Amorim (Póvoa de Varzim)
- Real (Braga)
- Figueiredo (Braga)
- Manhente (Barcelos)
5.º Domingo Quaresma:
- Guimarães
- Póvoa de Varzim
- Celeirós (Braga)
- Lama (Barcelos)
- Belinho (Esposende)

“

Quaresma em Guimarães

Conferências Quaresmais

Uma vez mais, o JOB +, grupo de
jovens da Oliveira, sedeado na paróquia
homónima, localizada no coração de
Guimarães, faz propostas concretas para
a vivência quaresmal dos jovens cristãos
vimaranenses. Sob o lema “As melhores
noites estão para vir... Preparado?”, os jovens da Oliveira vão dinamizar três noites
com igual número de iniciativas, agendadas para os dias 9, 16 e 23 de março. A
primeira iniciativa intitula-se “O Presságio”
e vai decorrer a partir das 21h30, deste sábado. No auditório da paróquia de Nossa
Senhora da Oliveira vai ser representada
a história de Job, personagem do Antigo
Testamento, interpretado à luz dos nossos
dias. A segunda iniciativa é uma Via Sacra
e vai decorrer no dia 16 de março, pelas
21h30, na igreja de da Oliveira. Para o dia
23 de março está agendada uma oração
de Taizé, a decorrer também pelas 21h30,
na igreja da Oliveira.

OS PreladoS da ArquidiocEse continuam a efetuar conferências quresmais
pelos arciprestados. Este sábado, D. António Moiteiro vai promover reflexões em
Vieira do Minho, pelas 14h30 na igreja da
vila, e em Amares, pelas 21h00, na igreja
de Ferreiros. O Arcebispo Primaz deslocase este domingo a Esposende, onde vai
proferir uma catequese quaresmal. Este
encontro vai decorrer no centro paroquial
de Esposende, a partir das 17h00. No mesmo dia, mas a partir das 18h00, D. António
Moiteiro vai estar em Braga, na igreja de
Santa Cruz, onde vai proferir a conferência
quaresmal, que marca o encerramento do
lausperene. Ainda no domingo, o mesmo
prelado desloca-se ao arciprestado de Terras de Bouro, mais propriamente ao santuário de S. Bento da Porta Aberta, para uma
conferência quaresmal, a iniciar-se pelas
15h00. Por sua vez, D. Manuel Linda vai
estar, este domingo, na Póvoa de Lanhoso.

Domingo de Ramos:
- Braga
- Esposende (Quarta-Feira Santa)
- Cabeceiras de Basto
- S. João de Vizela
- Areias de Vilar (Barcelos)
- Fiscal (Amares)
- Mosteiro (Vieira do Minho)
- Vila de Prado (Vila Verde)
- Vilarinho (Vila Verde)
- Ruivães (V.N. Famalicão)
- Oliveira (V.N. Famalicão)
- Arnoso (V.N. Famalicão)
- Rates (Póvoa de Varzim)
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Braga

3.º Domingo Quaresma:
- Cabreiros (Braga)

©

José Carlos Pinto Dias vai continuar à
frente dos destinos da Cáritas Arquidiocesana de Braga mais quatro anos. No
órgão de vigilância continua o cónego
Roberto Mariz. A tomada de posse decorreu na passada semana, na sede da
Cáritas. Os membros, agora nomeados,
são voluntários que, de uma forma
gratuita, movidos por valores cristãos,
assumem a direção da instituição.
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No seu último adeus enquanto Papa, Bento XVI comoveuse na varanda de Castel Gandolfo e prometeu que
vai rezar pela Igreja. «Já não vou ser Sumo Pontífice.
Vou ser um peregrino que inicia a última etapa da
sua peregrinação na Terra», referiu o Papa emérito.

IGREJA está EM SEDE VACANTE
© DR

Durante este tempo, os cardeais reúnem-se em Congregações Gerais, preparando a sucessão do Papa

A

Igreja Católica encontra-se, desde
a passada quinta-feira, em Sede Vacante, o que significa que está sem
um líder espiritual em funções.
A marcar a solenidade deste momento, às
19h00 do dia em que Bento XVI se retirou

oficialmente, deu-se a retirada da Guarda
a Suíça, tendo sido seladas as portas da
residência pontifícia.
Em tempo de Sede Vacante, compete aos
115 cardeais eleitores escolher o sucessor
de São Pedro, num conclave que deve ser

convocado pelo decano do Colégio Cardinalício, o Cardeal Angelo Sodano.
Neste período as questões de governo da
Igreja são exercidas pelo camerlengo da
Igreja Romana, o Cardeal Tarcisio Bertone,
que foi Secretário de estado de Bento XVI.
Neste tempo, marcado pela reflexão, o
anel do Papa é destruído, sendo igualmente
substituídas todas as insígnias oficiais.
Ao contrário do que sucedia todos os
domingos, também não há recitação do
Angelus, momento que habitualmente
decorre na praça de S. Pedro, no Vaticano,
e é presidido pelo Santo Padre.
Os padres das dioceses católicas
estão a ser informados das alterações na celebração da missa até à eleição
do sucessor de Bento XVI, deixando de
fazer-se referência ao Papa na principal
oração da celebração [oração eucarística].
O início do período de Sé vacante trouxe
também o convite a introduzir uma prece
pela eleição do futuro Papa.

JOC manifestou-se nas ruas

Indonésia: quatro motos para duas comunidades

A Juventude operária católica
uniu-se, no passado sábado, ao protesto
“Que se lixe a troika, o povo é quem mais
ordena”, que reuniu centenas de milhares
de manifestantes em 40 cidades de Portugal
para contestar as políticas de austeridade.
O movimento juvenil refere que se juntou
à manifestação «para reverter o caminho e
sair da situação insustentável em que o país
se encontra», sublinhando a necessidade
dos jovens mostrarem «que a sua dignidade não pode ser posta em causa».

A ilha indonésia de Sumba tem 706.000 habitantes dos quais 160.000
são católicos. Apesar de o estado insular da Indonésia ser o país
islâmico do mundo com mais habitantes, em Sumba a maioria é
composta de cristãos e seguidores de uma religião tradicional. A capela
de São Paulo, em Karuni, tem 7.062 crentes distribuídos por dezasseis
localidades e, para chegar à mais longínqua, é preciso uma hora de moto. Muitas estradas
não estão asfaltadas e o território é acidentado. Quando a moto dos sacerdotes se avaria,
eles próprios têm que repará-la. A capela de Santo Afonso Maria de Ligório, em Kererobo,
tem mais de 8.000 crentes distribuídos por nove localidades. Ali, o terreno é plano mas,
na época das chuvas, as estradas estão cobertas de lodo e são escorregadias. Para que os
sacerdotes e catequistas das novas capelas tenham melhor acesso aos seus crentes, o bispo
local pediu quatro motos à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO EM JESUS REDENTOR DO PECADO
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Ano da Fé 20

Dário Pedroso, sj

Em tempo de Quaresma, vivendo em pleno Ano da
Deus e contra Jesus...Só nesta perspectiva vejo melhor
Fé, podemos abordar esta dimensão de Jesus, rezando-a e
a gravidade do meu pecado...Que drama!!! E eu tão pouco
fazendo-a nossa como ajuda à conversão pessoal.
generoso, tão infiel, tão pouco grato ao amor que foi à cruz...
1º Jesus veio para dar a morte ao pecado, para Se imolar, para
ver bem a minha história de infidelidade...tenho ido longe
remir o pecado do mundo...Ele é o Cordeiro de Deus que tira
demais...
o pecado do mundo...Por isso o Cordeiro foi feito pecado e
3º Rezar Jesus feito pecado no meio da humanidade pecadora.
maldito na cruz...Carregou as nossas culpas, foi ferido por
Aí onde existe crime, droga, fome, guerra, aborto, blasfémia,
causa das nossas iniquidades... Jesus foi tomado por louco,
injustiça, mentira, exploração, fraude, depravação moral, é
por blasfemo...feito maldito, foi verme da terra...maldito pela
Cristo a sofrer, a morrer, é Cristo crucificado no seio da Humahumilhação da cruz...É feito pecado, Aquele que é o Justo e
nidade...feito maldito no meio dos malditos...Que vou eu fazer
não conheceu o pecado...Vítima oferecida em holocausto para
por Cristo que sofre no meio do mundo de hoje...Como encarlibertar o mundo pecador...Assume as nossas culpas e as de
no no meu ser essas situações de pecado e de sofrimento...?
toda a humanidade...solidário com o mundo do
Como me sinto responsável...? Que faço para
pecado, vive essa solidariedade até ao dom da
as remediar...? Sou conivente e faço parte deste
«O sacramento da Reprópria viva...O pecado é traição ao amor, mas Ele
conciliação é o encontro mundo pecador...Que vou fazer por Cristo, Ele
ama infinitamente, para nos remir as traições, as
Crucificado no seio da Humanidade...?
entre a nossa miséria e a 4º “Queres ficar são?” (Jo 5,6)é a palavra connegações...e sofre-o na carne, na alma, no coramisericórdia de Deus»
ção...vítima em holocausto...Cordeiro imolado...
soladora de Jesus... a sua graça, o seu Espírito,
2º Solidário com o homem pecador, solidário com
os seus sacramentos, podem curar-nos...a
todos os homens, Ele continua crucificado, feito
graça de Deus é medicinal, não só perdoa mas
maldito em mim, no íntimo da minha liberdade pecadora...Que
cura, transforma...Rezar o pecado deve abrir-nos à graça da
drama!!! Que mistério!!! Eu, com o meu pecado, usando da mimisericórdia que perdoa e salva...deve abrir-nos à conversão,
nha liberdade, crucifico-O, faço-O maldito em mim mesmo, no
à mudança. Ele disse a Madalena: “Não voltes a pecar”...O
íntimo do meu ser...Rezar nesta perspectiva a história do meu
sacramento da Reconciliação é o encontro entre a nossa misépecado, do meu “cadastro”...as minhas negações, as minhas
ria e a misericórdia de Deus...encontro salvífico...encontro de
traições, as minhas faltas de generosidade, o meu pacto com
verdadeira alegria para Deus que nos quer perdoar...encontro
o mistério do pecado, contra Jesus, o Crucificado...ponho-me
de festa do perdão...Como aprecio este sacramento? Como o
do lado do Maligno, do pai da mentira, do homicida desde o
vivo? Como falo dele e sou apóstolo da misericórdia? Deus,
começo do mundo, do demónio, contra Jesus...entro no drama
como o Pai do pródigo, está sempre à minha espera e quer
do mistério da iniquidade, que não é o somatório dos pecaabraçar-me com a sua misericórdia... Vou dar “quatro vezes
dos, mas o elo de todos, na sua raiz mais profunda, contra
mais” como Zaqueu disse a Jesus?
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A seleção de padres portugueses, que integrava quatro sacerdotes provenientes
de Braga, classificou-se em 5.º lugar no
Campeonato Europeu de Futsal disputado na cidade de Celje, na Eslovénia.

Aveiro
A paróquia da Palhaça, em Oliveira do
Bairro, promove a 9 e 10 de março, uma
encenação da Paixão de Cristo. A dramatização em seis atos das últimas horas
da vida de Jesus conta com a participação de 70 atores. A peça volta a subir ao
palco a 16 de março no Centro Cultural
de Ílhavo, no âmbito da “Missão Jubilar”
que assinala os 75 anos da restauração
da Diocese de Aveiro. Em 2012, 1500
pessoas assistiram a esta encenação.

Santarém
A Liga Operária Católica/Movimento
de Trabalhadores Cristãos (LOC/
MTC) vai iniciar este domingo, em
Torres Novas, uma série de três
encontros interdiocesanos para debater
os principais problemas ligados à
desvalorização do mundo do trabalho.
A iniciativa insere-se na preparação do
XV congresso nacional da organização,
que se realiza em junho, e recolhe a
«reflexão que os grupos e militantes»
da LOC/MTC «fizeram sobre as
realidades de vida dos trabalhadores
e das suas famílias, nas comunidades
onde vivem e nos locais de trabalho».

Lamego
O Departamento Diocesano da Catequese promoveu, no passado dia 23 de
Fevereiro, o Dia Diocesano do Catequista, que decorreu na cidade de Lamego.
Este dia de encontro foi presidido por
D. António Couto, Bispo da Diocese,
e incluiu uma conferência a cargo do
padre Vasco Gonçalves, diretor do Departamento da Catequese da Diocese de
Viana do Castelo.

Leiria/Fátima
O Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil promoveu, no passado
domingo, em Fátima, o primeiro
encontro de preparação para os 197
voluntários portugueses inscritos
na equipa de serviço das Jornadas
Mundiais da Juventude 2013. Este
encontro permitiu a partilha de
testemunhos de jovens que já foram
voluntários, a exposição de expetativas
e dúvidas e um teste ao conhecimento
acerca da cidade do Rio de Janeiro.

Viana do Castelo
O Secretariado de Ação Social e
Caritativa da Diocese de Viana do
Castelo promove hoje uma jornada
sobre “Estado Social e Sociedade
Solidária”. Esta iniciativa, que se
vai realizar no Centro Paulo VI, em
Darque, vai ter como oradores o
presidente da CNIS, padre Lino Maia,
e Eugénio da Fonseca, presidente da
Cáritas Portuguesa.
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A Domingos da Silva Teixeira iniciou atividade no ramo da construção
civil na década de 40. Com um volume de negócios a rondar os 300
milhões de euros, este grupo bracarense atua em áreas de negócio
diversificadas para além da construção e engenharia, tais como as
energias renováveis, o tratamento de resíduos e as telecomunicações.

i
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A DST iniciou atividade com o desmonte
de pedra e sua transformação em cubos
e cantaria. A empresa chegou a fornecer
materiais para a construção do atual
estádio 1.º de Maio, em Braga.

“ É impossível o sucesso

se os trabalhadores
não gostam da empresa
Texto e Fotos Rui Ferreira

Numa semana em que 1,2 milhões de portugueses se
manifestaram nas ruas contra a austeridade, decidimos
entrevistar a pessoa que lidera uma das empresas mais
bem-sucedidas da região, de modo a perceber se a fé
pode realmente ser um ingrediente decisivo. José Teixeira
é o presidentedo conselho de Administração do grupo
DST. Reconhecido pelo apoio cultural e pela responsabilidade social, fala-nos de economia, de cultura e de fé.

José Teixeira
A imagem que temos em Braga dos empreiteiros aponta-nos para pessoas sem
grande formação cultural, mais sensíveis
ao cimento que propriamente às artes. O
José Teixeira é diferente. Porquê?
R_ A indústria da construção é produto,
aqui nesta região, do trabalho infantil. Os
empresários fizeram um percurso que foi
o de entrar cedo no mercado de trabalho.
Resultaram então níveis de empreendedorismo relativamente elevados. Por isso
mesmo, está feita a desculpa da pouca sofisticação nestas áreas ligadas às literacias
da beleza. Simultaneamente este afasta-

mento foi um dos grandes contribuintes
para a perda de competitividade dessas
empresas. A razão da falta de proximidade é essa e não propriamente uma opção
individual voluntária e determinada. Foi
um processo natural. Essa geração, que
começou a laborar nos anos 50 e 60,
atravessou dificuldades para crescer e fez
muito na criação de um verdadeiro cluster
da construção civil nesta região. Hoje o
momento é caótico, mas por outras razões.
A economia devia falar mais de cultura?
R_ Com certeza absoluta. Eu costumo di-

zer que o Governo na identificação das limitações à competitividade deveria chegar
à conclusão que o problema é de design
económico. É um problema de cosmopolitismo e de sofisticação. Não há nenhum
país bronco que venda. Não há nenhum
empresário bronco que venda. É absolutamente impossível. Hoje os produtos têm
uma complexidade maior para penetrarem
nos mercados, pois competem uns com os
outros de uma forma global em mercados
globais. Um dos grandes problemas é
subvalorizar a importância da cultura no
sentido lato. Estamos a falar da sociologia, da filosofia, da antropologia, de um
reforço das humanidades e das artes na
formação dos trabalhadores. A DST dá
aos seus funcionários formação complementar em filosofia, artes e humanidades.
Um funcionário não deve ter apenas um
conhecimento tecnocrático. A maior parte
das funções que os engenheiros desempenham é de gestão de conflitos, gestão
de equipas ou de relações humanas com
os clientes e de outros racionais que não
são dados pela matemática. É preciso dar
mundo a estas mulheres e a estes homens.
A subvalorização das humanidades na
formação dos gestores é uma das grandes
falhas do nosso país e por consequência
das empresas da nossa região.
A DST apoia a Companhia de Teatro de
Braga, a Feira do Livro, os Encontros de
Imagem, ou o Grande Prémio de Literatura. Que retorno existe deste investimento?
R_ Acrescento os livros que oferecemos
aos agrupamentos de escolas de Palmeira,
de Nogueira e de Lamaçães. Acredito que
existirá um número significativo de alunos
que podem começar a ler a partir desta
iniciativa. Isso mudou a minha vida – no
tempo em que a carrinha da Gulbenkian
nos emprestava os livros para ler – e
acredito que possa mudar hoje a vida de
muitos miúdos. Isto corresponde a uma
estratégia. Não se trata de caridade. Nós

entendemos que, sem uma marca e sem
uma imagem, não há produto no mercado
que venda. Nós quisemos, durante este
período de turbulência dos mercados
na construção, sair do “status quo” e da
norma. Alguns negócios que fazemos
hoje devem-se a esta proximidade com
as causas sociais, ambientais e culturais
que promovemos. A DST grupo, neste
caos em que vivemos, em que houve um
ajustamento do mercado, continua a ter
um desempenho económico forte, porque
conseguimos ter negócios em várias
origens e em áreas onde a sofisticação e o
saber fazer são mais elevados. Claro que
esta estratégia só resulta se todos cumprirem a sua função. Este investimento nas
causas culturais, ambientais e sociais constrói a tal imagem que tem a capacidade de
capturar mais negócio do que as empresas
que optaram por uma via menos próxima
da cultura. Nós hoje estamos em áreas
como as energias renováveis, o ambiente
ou as telecomunicações, precisamente
porque estávamos preparados para tal.
Como é que a DST se tornou uma grande
empresa?
R_ Há uns anos, entendemos que devíamos focar-nos em produtos e serviços que
tivessem clientes. Outras empresas têm
sucessos não planificados, porque não
se olha para o futuro e não se mobiliza a
empresa para o que no futuro vai ser consumido. Se não fizermos isso, estamos a
produzir produtos e serviços que ninguém
compra. Como o mundo estava a girar
em torno da sustentabilidade, seguimos o
sentido do mercado. Decidimos apostar
na economia do ambiente, como as águas,
resíduos e energia. Podemos diminuir
a velocidade de convergência com a
sustentabilidade por razões financeiras
mas não podemos inverter o sentido em
que o mundo global está a girar. Podemos deixar a determinado momento de
apostar e investir nas renováveis mas não
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No âmbito cultural, a DST promove anualmente, desde 2010, o Prémio
Internacional de Fotografia - Emergentes DST e, desde 1994, um Prémio de
Literatura no valor de 15.000 euros. É o principal patrocinador da Companhia de Teatro de Braga e da Feira do Livro de Braga, apoiando também a
Bienal de Cerveira e a associação Comédias do Minho, entre outros.

podemos de seguida dizer que o fazemos
porque queremos energia de origem fóssil.
Assim como não podemos contribuir para
a poluição dos rios ou para o buraco do
ozono. Então a nossa aposta na colagem
a este tipo de opção estava e está certa.
Isso permitiu-nos sair do mar sangrento,
para um mar azul parafraseando o Livro da
Estratégia do Oceano Azul. Demos o salto
para a inovação, saindo de uma competição feroz do mercado onde outros já se
encontravam. Só se consegue saltar para
estes produtos com níveis de sofisticação
e preparação adequados. E nós fizemos
isso atempadamente. Estes novos produtos
e estes mercados sofisticados deram-nos
mais oportunidades. Hoje, mais de 50%
do nosso volume de negócios já vem do
ambiente e das energias renováveis. Outra
área onde apostamos foi a comunicação
de alto débito e redes de nova geração.
Só a nossa sofisticação nos permitiu ter
esta ousadia. Quero que os trabalhadores
tenham na sua cabeça a pergunta “por que
não eu?”. Somos todos feitos da mesma
massa, temos é que estudar e trabalhar
para conseguirmos atingir as nossas metas.
Recentemente a DST foi considerada uma
das melhores empresas para trabalhar
em Portugal. Qual a importância deste
reconhecimento?
R_ No estudo do Diário Económico, fomos
a 10.ª global e a 1.ª empresa do ramo da
construção. Isso é muito importante para
nós. Nunca podemos ter os trabalhadores
contra nós, como o Governo não pode ter
o povo contra ele. É impossível governar
contra o povo e é impossível uma empresa
ter sucesso se os trabalhadores não gostam
da empresa. Todos têm que estar satisfei-
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A DST apoia regularmente diversas Instituições de Solidariedade
Social. Desde 2001 apoia o projeto da Associação Humanitária
Habitat, bem como as atividades do Banco Alimentar Contra a
Fome. Apoiou ainda oito Associações Sociais e Recreativas do
concelho de Monção.

tos com a sua posição relativa e têm que
se identificar com os nossos projetos que
são resultado da contribuição do maior número de trabalhadores. O grande problema das empresas na relação com os seus
trabalhadores é um problema de comunicação e valorização. Temos que ter um
processo de comunicação que chegue limpo aos trabalhadores. Não pode haver uma
diferença entre aquilo que eu digo e aquilo
que chega aos trabalhadores. Depois temos que apostar na formação dos trabalhadores a todos os níveis. Também gostamos
de ouvir as pessoas, queremos que deem a
sua opinião. Privilegiamos reuniões físicas

A DST apoia inúmeras causas sociais.
Sente que a responsabilidade social ainda
é pouco valorizada no tecido económico?
R_ Hoje há uma preocupação das empresas em introduzir a responsabilidade
social. Existe é uma desproporção entre o
que parecemos e o que somos. Neste tempo de dificuldades, muitas empresas fogem
destes temas. O negócio sem investimento
na responsabilidade social é uma contradição. Trata-se de uma opção de valor que
nos permite dormir descansados. Uma
empresa não pode fugir a isso. Por outro
lado, a responsabilidade social dá sempre
uma imagem amiga da empresa e isso vai
gerar mais possibilidade de negócio.

«Quero que os
trabalhadores tenham
na cabeça a pergunta
“por que não eu?”»

Num momento de crise como o que atravessamos, a DST continua a ser notícia
por garantir mais empregos para jovens.
Há uma aposta deliberada nos jovens?
R_ No último trimestre do ano passado admitimos 33 jovens e já este ano admitimos
mais 15. Nós precisamos sempre de preencher a base da pirâmide. Por outro lado,
como nós estamos a aumentar o volume
de negócios e estamos num processo de
internacionalização que exige mais gente,
precisamos de formar novos talentos. Mas
estamos a admitir pessoas num processo
de investimento. Como ninguém está a
empregar, os melhores estão livres. Estamos a formar talentos numa oportunidade histórica e tenho a certeza que estes
jovens vão dar frutos no futuro da DST.
Vamos formá-los e vamos ficar muito
mais poderosos daqui a seis ou sete
anos. O mercado vai disputá-los no
futuro, mas quero que eles continuem
aqui. Estamos a cumprir a cumprir o
nosso dever no processo social.

com as várias equipas, dispensando os emails e a comunicação escrita. Entretanto,
disponibilizamos um camarote no Theatro
Circo para que as pessoas possam ter acesso aos espetáculos. Temos a certeza que
contribui para a formação com qualidade
dos nossos trabalhadores. As pessoas gostam de trabalhar connosco. Sem pessoas e
sem promoção do talento não há construção da imagem que resolva a equação da
economia de uma empresa. É certo que
primeiro está o que o cliente consome e o
cliente. Mas sem interlocutores alinhados
e formados a base da pirâmide desistirá de
suportar o corpo.

«Foram os escuteiros que me ensinaram o gosto pelo teatro»
É um homem de fé?

que a fé faz a diferença.

R_ Clarissimamente. Um dos locais onde gosto mais de estar só é
nas igrejas. Adoro estar em igrejas ou numa catedral. Esses locais
transmitem-me paz e possibilitam-me um regresso à matriz.

Em que é que isso o ajuda no seu quotidiano e o define como pessoa?

Como vê o papel da Igreja na NOSSA região?
R_ A minha opinião pessoal - dado que aqui o credo é livre – é que
a fé é essencial. Nós podemos ter um saber fazer técnico fantástico, podemos ter um espaço para cultivar as literacias, podemos
ser comparadamente muito competitivos mas um trabalhador que
tenha fé tem outro poder. O poder da fé é um poder brutal. Há
muitas coisas que nos acontecem porque há ambiente para acontecer. Não há modelo nenhum matemático que possa prever alguns
acontecimentos. Por exemplo, nós temos bons negócios, como as
renováveis. Na área do ambiente nós somos líderes. Na área das
telecomunicações ninguém previa que nós tivéssemos este protagonismo. Este querer, este “por que não eu?” implica uma grande dose
de fé. Há aqui um papel claríssimo da Igreja na minha formação.
Somos produtos do que fomos e ninguém pode apagar o passado.
Se tiver que encontrar a causa das coisas da minha vida, recordo o
primeiro discurso que fiz aos nove anos na comunhão solene. Foi
na igreja. O meu gosto pelo teatro, por exemplo, vem dos escuteiros. No meu dia-a-dia tenho que representar diversas personagens,
dependendo dos contextos, sem perder o meu eu. Foi a fazer teatro
nos escuteiros de Fraião que nasceu este gosto e é esta arte que
me guia e ajuda a ganhar alguns complicados negócios. Todo este
percurso que fiz ajuda-me a ver que este sucesso tem uma causa. O
meu eu tem uma grande contribuição da fé. Por isso mesmo, acho
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R_ Na formação variada que faço aqui, eu construo personagens.
Por vezes o feitio de cada pessoa faz-nos colidir e destruir valor.
Este feitio pode condicionar relações e negócios. Estes personagens,
desta narrativa que nós controlamos tem em vista “fabricar” boas
pessoas. Nós temos que ter boas pessoas a trabalhar connosco.
Pode ser um talento poderoso, mas se for uma má pessoa não vale
nada. Isso nós não queremos. Os nossos trabalhadores têm de participar na comunidade. Têm que pertencer aos escuteiros, a um grupo de baile, ao folclore, ao condomínio ou a outro grupo qualquer.
Nesse aspeto, acho incrível a capacidade de agregação da Igreja.
No outro dia estava na inauguração da igreja de Fraião e vi tantas
crianças, algo que nos dá esperança. Esse domínio que nós temos
nos processos de narrativa, ajuda-nos a valorizar as boas pessoas.
Sente-se reconhecido pelo papel que tem tido?
R_ Esse é o ponto que não tem interesse nenhum. Quero fazer
o meu trabalho e não estou a fazer mais do que o meu dever.
Geralmente, nas entrevistas, fujo das perguntas que são pessoais.
Se é sobre a empresa tudo bem, porque é isso que devo fazer.
Comparado com o que os outros fazem o que faço é quase nada. O
que tenho para fazer é tanto, quando comparado com o que tantos
governantes fizeram ou com o que Bill Gates construiu, que o que
fiz é nada. Eu estou aquém do meu papel. Não me esqueço que
tenho gravado na testa a frase “por que não eu?“.

“

Um dos grandes
problemas do país
e das empresas é a
falta de formação em
humanidades
e artes

DST em números

10.º

lugar no ranking das
melhores empresas portuguesas
para trabalhar em 2012, na opinião
dos trabalhadores. Entre as regalias
concedidas estão a oferta de livros e
bilhetes para espetáculos; centro de
saúde, complexo desportivo e cultivo
de hortas na “cidade” DST.

56

é número de empresas que
pertencem ao grupo DST ou nas quais
há uma participação no capital social.

300

milhões de euros é o
volume de faturação do conjunto de
empresas do grupo no ano de 2011.

928

é o número total
de colaboradores vinculados
profissionalmente às empresas DST.
Em 1984 eram apenas 66 e no ano
2000 eram 367.
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19 DE MARÇO é o dia em que a Igreja celebra a Solenidade de S. JOSÉ, esposo de Nossa Senhora e pai adotivo de Jesus. A Bíblia não fala muito dele,
porém refere que era um homem “justo”. A partir da Idade Média fortalece-se esta devoção, sendo recentemente associada à festa do Dia do Pai.
Para a Igreja, São José é modelo para o lar e, também, para o operário.

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos
ENTR: Deus vinde em meu auxílio (J. F. Silva, NCT 87)
OFER: Stabat Mater (NCT 123)
COM: Mulher, ninguém te condenou (A.F. Santos, BML 65, 51)
VIA SACRA: Bendita e louvada seja (NCT 684)

“Cristo e a mulher adúltera” (Rembrandt, 1644) In: National Gallery, Londres (Inglaterra)

DOMINGO V da quaresma - Ano C
17 de MArÇo de 2013
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas
recolhem com alegria.
À ida, vão a chorar,
levando as sementes;
à volta, vêm a cantar,
trazendo os molhos de espigas.
LEITURA II – Filip 3,8-14
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo
aos Filipenses

LEITURA I – Is 43,16-21
Leitura do livro de Isaías
O Senhor abriu outrora caminhos através
do mar, veredas por entre as torrentes das
águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros; e
todos caíram para não mais se levantarem,
extinguiram-se como um pavio que se
apaga. Eis o que diz o Senhor: «Não vos
lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas.
Olhai: vou realizar uma coisa nova, que já
começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir
um caminho no deserto, fazer brotar rios na
terra árida. Os animais selvagens – chacais

A

liturgia de hoje fala-nos (outra
vez) de um Deus que ama e
cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões
para chegar à vida nova, à ressurreição.
A primeira leitura apresenta-nos o Deus
libertador, que acompanha com solicitude e amor a caminhada do seu Povo para
a liberdade. Esse “caminho” é o paradigma dessa outra libertação que Deus nos
convida a fazer neste tempo de Quaresma e que nos levará à Terra Prometida
onde corre a vida nova. O nosso Deus é
o Deus libertador, que não Se conforma
com qualquer escravidão que roube a
vida e a dignidade do homem e que está,
permanentemente, a pedir-nos que lutemos contra todas as formas de sujeição. A
vida cristã é uma caminhada permanente,
rumo à Páscoa, rumo à ressurreição. Neste tempo de Quaresma, somos convidados a deixar definitivamente para trás o
passado e a aderir à vida nova que Deus

e avestruzes – proclamarão a minha glória,
porque farei brotar água no deserto, rios na
terra árida, para matar a sede ao meu povo
escolhido, o povo que formei para Mim e
que proclamará os meus louvores».
SALMO RESPONSORIAL – Salmo 125 (126)
Refrão 1: Grandes maravilhas fez por nós o
Senhor
Refrão 2: O Senhor fez maravilhas em favor
do seu povo.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.

Irmãos: Considero todas as coisas como
prejuízo, comparando-as com o bem
supremo, que é conhecer Jesus Cristo,
meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as
coisas e considerei tudo como lixo, para
ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não
com a minha justiça que vem da Lei, mas
com a que se recebe pela fé em Cristo, a
justiça que vem de Deus e se funda na fé.
Assim poderei conhecer Cristo, o poder da
sua ressurreição e a participação nos seus
sofrimentos, configurando-me à sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição
dos mortos. Não que eu tenha já chegado
à meta, ou já tenha atingido a perfeição.
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez que também fui alcançado
por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já
o tenha conseguido. Só penso numa coisa:
esquecendo o que fica para trás, lançar-

me para a frente, continuar a correr para a
meta, em vista do prémio a que Deus, lá
do alto, me chama em Cristo Jesus.
ACLAMAÇÃO EVANGELHO - Joel 2,12-13
Convertei-vos a Mim de todo o coração, diz
o Senhor; porque sou benigno e misericordioso.
EVANGELHO – Jo 8,1-11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo,
apareceu outra vez no templo, e todo o
povo se aproximou d’Ele. Então sentouSe e começou a ensinar. Os escribas e os
fariseus apresentaram a Jesus uma mulher
surpreendida em adultério, colocaram-na
no meio dos presentes e disseram a Jesus:
«Mestre, esta mulher foi surpreendida
em flagrante adultério. Na Lei, Moisés
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu
que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem pretexto para O
acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou
a escrever com o dedo no chão. Como
persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e
disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem
pecado atire a primeira pedra». InclinouSe novamente e continuou a escrever no
chão. Eles, porém, quando ouviram tais
palavras, foram saindo um após outro,
a começar pelos mais velhos, e ficou só
Jesus e a mulher, que estava no meio.
Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde
estão eles? Ninguém te condenou?». Ela
respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse
então Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e
não tornes a pecar».

a Igreja alimenta-se da palavra
nos propõe. Cada Quaresma é um abalo
que nos desinstala, que põe em causa
o nosso comodismo, que nos convida
a olhar para o futuro e a ir além de nós
mesmos, na busca do Homem Novo.
A segunda leitura é um desafio a libertarnos do “lixo” que impede a descoberta
do fundamental: a comunhão com Cristo,
a identificação com Cristo, princípio da
nossa ressurreição. Neste tempo favorável
à conversão, é importante revermos aquilo que dá sentido à nossa vida. É possível
que detectemos no centro dos nossos
interesses algum desse “lixo” de que
Paulo fala (interesses materiais e egoístas,
preocupações com honras ou com títulos
humanos, apostas incondicionais em pessoas ou ideologias…); mas Paulo convida
a dar prioridade ao que é importante – a
uma vida de comunhão com Cristo, que
nos leve a uma identificação com o seu
amor, o seu serviço, a sua entrega. É preciso, igualmente, ter consciência de que

este caminho de conversão a Cristo é um
caminho que está, permanentemente, a
fazer-se. O cristão está consciente de que,
enquanto caminha neste mundo, “ainda
não chegou à meta”. A identificação com
Cristo deve ser, pois, um desafio constante, que exige um empenho diário.
O Evangelho diz-nos que, na perspectiva
de Deus, não são o castigo e a intolerância que resolvem o problema do mal e
do pecado; só o amor e a misericórdia
geram activamente vida e fazem nascer
o homem novo. A lógica de Deus não
é uma lógica de morte, mas uma lógica
de vida; a proposta que Deus faz aos
homens através de Jesus não passa pela
eliminação dos que erram, mas por um
convite à conversão, à transformação,
à libertação de tudo o que oprime e
escraviza; e destruir ou matar em nome
de Deus ou em nome de uma qualquer
moral é uma ofensa inqualificável a esse
Deus da vida e do amor, que apenas

quer a realização plena do homem. O
episódio põe em relevo, por outro lado, a
intransigência e a hipocrisia do homem,
sempre disposto a julgar e a condenar…
os outros. Na atitude de Jesus, torna-se
particularmente evidente a misericórdia
de Deus para com todos aqueles que a
teologia oficial considerava marginais.
Os pecadores públicos, os proscritos, os
transgressores notórios da Lei e da moral
encontram em Jesus um sinal do Deus
que os ama e que lhes diz: “Eu não te
condeno”. Sem excluir ninguém, Jesus
promoveu os desclassificados, deu-lhes
dignidade, tornou-os pessoas, libertou-os,
apontou-lhes o caminho da vida nova, da
vida plena. A dinâmica de Deus é uma
dinâmica de misericórdia, pois só o amor
transforma e permite a superação dos
limites humanos. É essa a realidade do
Reino de Deus.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

Diário do Minho

IGREJA VIVA

Quinta-FEIRA, 7 de março de 2013

IGREJA EM DESTAQUE

7

opinião
por Elias Couto (Apostolado da Oração)

RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO
Para que cresça o respeito pela natureza, obra
de Deus confiada à nossa responsabilidade.
[Intenção do Papa para o mês de março]

1

A primeira parte da Intenção
deste mês é um dado
adquirido por um número cada
vez maior de pessoas, pelo
menos como meta desejável, embora
não tanto como prática quotidiana.
A segunda parte da Intenção, pelo
contrário, vai sendo cada vez mais
ignorada, substituída por perspectivas
que consideram a natureza ou uma
realidade sacralizada, perante a
qual os humanos aparecem como
invasores nocivos, ou simples matéria
bruta disponível para ser explorada
e destruída em função dos interesses
económicos prevalecentes. Estas
concepções andam longe daquela
que o Santo Padre recomenda: olhar
a natureza como obra de Deus e
percebermo-nos como responsáveis
perante Deus pela sua obra.

2

A sacralização da natureza,
nalguns casos, significa
um regresso a formas de
religião pré-cristãs. Em
geral, são formas de religiosidade
que se traduzem em estilos de vida
simples, adoptados por pequenos
grupos. Mais difundida é uma forma
de sacralização da natureza de cariz
materialista, própria de movimentos
ecologistas radicais. Esta perspectiva
entende que só a natureza intocada
pelo homem responde à exigência da
sua preservação. E, por isso, promove
ideias como o excesso populacional,
o controle da natalidade humana,
mesmo forçado, a desindustrialização
e modos de vida ditos “amigos” da
natureza, que correspondem, de
facto, a modos de vida incapazes
de responder às necessidades do
desenvolvimento humano.

3
No passado domingo, decorreu a procissão dos Passos na paróquia de Cabreiros, em Braga.
O préstito, muito participado, foi o primeiro dos quatro que decorrem no arciprestado.
(Fotos: José Carlos Ferreira)

No extremo oposto – mas com
consequências semelhantes
no que diz respeito aos
humanos – apresenta-se a
redução da natureza a simples matéria
bruta para ser explorada segundo os
interesses de cada um. Este modelo,
também materialista, de relação com
a natureza promove a destruição
indiscriminada dos recursos naturais,
pondo em risco os equilíbrios que
tornam a Terra habitável – e, deste
modo, põe também em risco o próprio
homem e a sua sobrevivência no

planeta. Explorar a natureza e usála para os fins humanos sem cuidar
da sustentabilidade das actividades
levadas a cabo e sem ter em conta
que os recursos do planeta são
limitados não é desenvolvimento,
mas destruição. Trata-se de uma
manifestação de egoísmo que não olha
ao presente nem cuida do futuro, mas
apenas do lucro imediato.

4

A perspectiva cristã sobre a
natureza como criação e sobre
a relação dos humanos com
ela é a mais equilibrada e
aquela que melhor pode salvaguardar
o homem e a natureza. Por um lado,
não impede o homem de trabalhar
para conseguir modos de vida
mais independentes dos ritmos da
natureza e das ameaças que a mesma
apresenta. Ou seja, não impede o
homem de ser co-criador, antes o
leva a explorar, com confiança, as
possibilidades inscritas na criação. Ao
mesmo tempo, porém, sabe que não
é dono da criação nem das suas leis,
pois não foi ele quem criou aquela
nem definiu estas – recebeu-as como
dom. Além disso, reconhece-se como
criatura, logo, sem direito a dispor das
demais criaturas conforme lhe apraz,
antes estabelecendo com elas uma
relação de responsabilidade e serviço.
Este equilíbrio permite-lhe cuidar da
natureza, sem deixar de tirar proveito
dos recursos que a mesma coloca ao
seu dispor, segundo o plano de Deus.

5

Nas sociedades secularizadas
do Ocidente, a narrativa
cristã tem cada vez menos
relevância. Usando uma
linguagem económica, deixou de ser
competitiva, face a outras narrativas.
Este facto tem consequências em
todos os âmbitos da vida pessoal
e comunitária. Não se pode, por
isso, deixar de agir, também pela
oração, para recuperar o valor da
narrativa cristã sobre a criação e
sobre o papel do homem como
co-criador, se quisermos encontrar
equilíbrios que não ponham em causa
o desenvolvimento sustentado das
nossas sociedades nem o bem estar
das gerações futuras.

IGREJA BREVE

AGENDA
Sexta-feira 08.03.2013

Contos exemplares 25

> BRAGA: Concerto pelo
Portuguese Brass - Decateto de
Metais, na Sé Primaz (21h30).

U

m grupo de estudantes universitários, que frequentavam um
curso especial de relações humanas,
ouviram do professor o seguinte:
- Neste fim de semana cada qual deve
dar um longo e caloroso abraço ao
seu pai.
Um jovem protestou imediatamente:
- Não posso. O meu pai morria de
susto.
Um outro disse:
- Para quê dar-lhe um abraço? O meu
pai sabe que eu o amo.
O professor respondeu:
- Então, se é fácil, porque não o
fazeis?
Na segunda-feira seguinte, todos
comentavam a experiência. Um deles
dizia:
- O meu pai começou a chorar.
Um outro:
- O meu pai desfez-se em agradecimentos.
E ainda um outro:
- O meu pai ficou a saber que eu o
amo muito.

> BRAGA: “O papel dos recasados na Igreja”, com a exibição
do filme “O Fiel Companheiro”,
no auditório Vita (21h30).

Sábado 09.03.2013
> VIEIRA DO MINHO: conferência quaresmal, por D. António
Moiteiro, na igreja da vila
(14h30).

flash

> AMARES: conferência quaresmal, por D. António Moiteiro, na
igreja de Ferreiros (21h00).
> GUIMARÃES: representação
quaresmal “O Presságio”, pela
Job +, no auditório da paróquia
da Oliveira (21h30).

Domingo 10.03.2013
> PÓVOA DE LANHOSO:
conferência quaresmal, por
D. Manuel Linda.
> VILA VERDE: visita pastoral
a Aboim da Nóbrega, por D.
António Moiteiro (10h00).

Um grande educador, Dom Bosco,
dizia: «Não basta amar os jovens; é
preciso que eles se sintam amados».
Os outros necessitam das nossas
carícias para viver felizes.
In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

LiVRoS
Título: Só o pobre se faz
pão
Autor: Carlos Maria
Antunes
Editora: Paulinas
Preço: 9,90 euros
Resumo: O autor revela-nos o profético desafio de uma «mística de olhos
abertos», um itinerário espiritual acessível
a todos e apropriado aos tempos que
correm. Mas revela-se também como um
grande autor, com uma voz original e
própria, que constituirá uma grata surpresa para cada leitor. Escutemo-lo.

«Gostaríamos
que o Governo
fosse mais firme
perante a troika
e que soubesse,
em nome do povo,
dizer que já não há
lugar para exigir mais
sacrifícios»
Eugénio Fonseca,
presidente da Cáritas Portuguesa

No passado sábado, o Arciprestado de Vila Nova de Famalicão viveu o Dia do Acólito.

Título: Paciência com
Deus
Autor: Tomáš Halík
Editora: Paulinas
Preço: 14,90 euros
Resumo: Em Tomáš Halík
encontra-se uma rara
combinação de inteligência com o invulgar compromisso de não
trair nunca o genes que nos une a todos,
crentes e não-crentes, como filhos de
Deus. Como diz o autor: «Muitas vezes
também me sinto oprimido pelo silêncio
de Deus e pela sensação do seu afastamento. No entanto, a paciência é aquilo
que eu considero a principal diferença
entre fé e ateísmo.»

Título: Celebremos a
Via-Sacra
Autor: Jorge Novak
Editora: Paulus
Preço: 5,00 euros
Resumo: Esta obra
reúne seis esquemas
de meditação segundo a meditação
da Via-Sacra a partir
dos relatos evangélicos, tal como propunha o Papa João Paulo II. São propostas
de oração meditada que permitem descobrir que Cristo continua a ser crucificado
nos dias de hoje e convidam a seguir
mais fielmente o Seu caminho.

IGREJA.net
www.meloteca.com

O portal “meloteca.com” é um site ao
serviço da música e da cultura. Aqui
encontra-se toda a informação possível,
desde a biografia de compositores, a
apresentação de instrumentos, documentação especializada, até a agenda
diária de concertos. Na opção “Música
Sacra” é possível aceder a propostas de
cânticos adequadas ao calendário litúrgico. Este portal contém ainda jogos
para a disciplina de Música e Educação
Musical, diversos artigos sobre música,
a legislação do Magistério sobre Música, entre outros recursos.

> TERRAS DE BOURO: conferência quaresmal, por D. António Moiteiro, no santuário de S.
Bento da Porta Aberta (15h00).
> BARCELOS: cortejo bíblico,
desde o Jardim Velho até à igreja
Matriz (16h00).
> ESPOSENDE: conferência quaresmal, no centro paroquial de
Esposende, por D. Jorge Ortiga
(17h00).
> BRAGA: conferência quaresmal e encerramento do lausperene, por D. António Moiteiro,
na igreja de Santa Cruz (18h00).

Quinta-feira 14.03.2013
> GUIMARÃES/VIZELA: celebração penitencial para a zona
pastoral das Taipas, na paróquia
de Santa Eufémia de Prazins
(21h00).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00, o
programa “Ser Igreja“, da Rádio
SIM entrevista D. Eurico Dias Nogueira, Arcebispo Emérito.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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