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anterior, em nota pastoral, o Pa-
triarca de Lisboa, D. José Poli-
carpo, havia-se referido ao novo
Santo com estas palavras:

Incentivava ao "realce dos va-
lores da santidade, em detri-
mento de axaltações patrióticas".

Também nós, em Palmeira e
Curvos, vivemos este dia espe-
cial, lembrando a sua acção a fa-
vor da Pátria, comparando as difi-
culdades de então com as que
vivemos hoje, e terminámos a
Eucaristia com uma apoteose
patriótica a São Nuno, cantando
em uníssono o "Herói e Santo/
Nuno imortal/ Valei á terra/ de
Portugal".

Por sua vez, o Presidente da
República, Cavaco e Silva, que
enviou uma mensagem ao Va-
ticano, mostrou-se orgulhoso
com a canonização de Nuno Ál-
vares Pereira, referindo-se a ele
nestes termos:

O "forte D. Nuno", como lhe
chamou Camões, é um exemplo
para todos nós e, muito em
particular, para as nossas
Forças Armadas"

Também o Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Dr. Luis Ama-
do , presente na cerimónia, con-
siderou a canonização o re-
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4.º Domingo de Páscoa - Ano B

Imitai a sua fé
Foi com estas palavras que

Bento XVI, no passado domingo,

dia 26 de Abril, declarou Santo a

Nuno Álvares Pereira, beatificado

no final da 2.ª Grande Guerra por

Bento XV que era o Papa dessa

altura.

No decorrer da sua homilia, e

referindo-se ao Santo português,

canonizado com mais 4 beatos

italianos, o Papa disse:

" Um óptimo militar e um grande

chefe, que nunca deixou os dotes

pessoais sobreporem-se à acção

suprema que vem de Deus".

Mais adiante acrescentaria:
"Sinto-me feliz por apontar à

Igreja inteira esta figura exemplar,

nomeadamente pela presença de

uma vida de fé e oração, em con-

Continuação da 1.ª página

textos aparentemente pouco favo-

ráveis à mesma, sendo a prova de

que em qualquer situação, mes-

mod e carácter militar e bélico, é

possível actuar e realizar os valo-

res e princípios da vida cristã, so-

bretudo se esta é colocada ao ser-

viço do bem comum e da glória de

Deus".

Nesta altura, as palavras do Papa

arrancaram um forte aplauso dos

3 mil peregrinos portugueses que

se deslocaram a Roma de propó-

sito para assistir às cerimónias da

canonização.

O papa terminou o seu discurso

dizendo ainda que o novo Santo

deixou-nos "uma nobre lição de

renúncia e partilha".

Já no dia...//.(continuação  pág.1)

conhecimento pelo Vaticano de
"um santo do povo".

Por sua vez o General Valença
Pinto, chefe do Estado-maior
das Forças Armadas , também
presente em Roma nas cerimónias,
adiantou que o Condestável foi "um
exemplo" como "militar". Nós
acrescentamos..."e como santo"....

Também o bispo de Leiria-
Fátima, D. António Marto,  na
Eucaristia que celebrou no recinto
do Santuário, nesse dia, se referiu
a S. Nuno nestes termos:

"È possível ser santo na política
vivendo valores" como "a honra, a
palavra, a responsabilidade social,
o amor pelo bem comum, pelo
próximo e pela Pátria". Mais
adiante, disse que : " o apelo dei-
xado por S. Nuno vai no sentido no-
bre da política e da arte de
governar, para que haja mais e
melhor democracia".

4.º Domingo da Páscoa
O Bom Pastor

Todos os anos a liturgia propõe,
neste domingo, um trecho do
capítulo 10 do Evangelho segundo
João, no qual Jesus é apresentado
como “Bom Pastor” . É, portanto,
este o tema central que a Palavra
de Deus põe, hoje, à nossa re-
flexão (continua nas páginas interiores)
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 05: na Igreja , às 19h45:
terço; às 20h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Laura Vale Lima  m.c. filha
Angelina

- Aniv. João Silva Gonçalves  m.c.
irmã Fernanda

5.ª F - 07: às 18h45:  na Rateira ,
terço; às 19h00, por:

- Almas  m.c. Associação
- Aniv. Mário Rui Barbosa Dias

m.c. mãe
Sábado – 09:   Às 19h15 por:
- Aniv. Januário Rodrigues Martins

m.c. filho Francisco
- Aniv. Manuel M. Dias Faria e

esposa  m.c. neta Céu
Domingo – 10:   Às 9h15  por:
- Pedre Ângelo Faria Venda e Maria

Amélia Faria Venda  m.c. Lúcia Faria

 Servir altar 09/10 Maio
 Sábado - 09: acólitos:  grupo 5 +

2 do 6.º ano. Leitores:  Patrícia
Valverde, João Filipe Vale Sá e
Andreia Silva Faria

Domingo- 10:  Às 9h15:  Acó-litos:
Jovens META  Leitores: Manuela
Viana, Rui Sameiro e Manuela
Barroso

Vacina do gado
Da Cooperativa Agrícola pedem

para a visar que os dias 4 e 5 de
Maio são os destinados para vacinar
o gado bovino com mais de 6
semanas de vida. Editais afixados
nos locais habituais.

Paróquia de Curvos
Dia da Mãe

Hoje, domingo, dia 3, dia da

mãe, às 15h45 , no auditório,

conferência sobre o papel da

mãe na educação dos filhos ,

por um casal de Marinhas,

ambos licenciados em Ciênci-

as Religiosas.

Entradas livres e destinadas

sobretudo para pais e avós.

Comparece.

Intenções de Missas
2.ª F- 04: às 18h45: terço; às

19h00: por
- Pais (Angelino e Maria) e

sogros (Manuel e Valentina) de
Manuel Sá Silva

- Vitor Manuel Martins Neiva
m.c. mãe

4.ª F- 06: às 18h45:  terço; às
19h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Idalina Azevedo Boa-
ventura  m.c. filhas

- José Lima Dias  m.c. neta Vera
6.ª F- 08:  às 18h45:  terço; às

19h00:  Eucaristia por:
- Aniv. Carolina Gonçalves

Marques  m.c. filho José Maria
- Aniv. Angelina Fernandes da

Cruz  m.c. filha Rosa
- Aniv. Pais de Alice Afonso
Às 21h00: 3.ª e última semana

do CPM no auditório.

Sábado – 09:  Às 18h00: Eucaristia
por:

- Por Abílio Nogueira e pais
(Baltasar e Conceição)  m.c. Maria
Manuela Nogueira

- Pais (António e Carolina) de
Justina Chaves

Às 22h00:  missa do encerramento
do CPM, na Igreja. Pode vir quem
quiser.

 Domingo – 10:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h15: Mês de Maria; às

10h30, por:
- Almas do purgatório  m.c. Rosa

Maria Loureiro
- Abílio Martins do Vale  m.c. viúva

Servir altar 09/10 Maio
 Sábado- 09: Às 18h00: acólitos:
Grupo n.º 8 do 10.º ano + 2 do 6.º
ano (da Luisa Maciel); Leitores: San-
drina, Tiago Santos e Sílvia Sousa
Domingo- 10:   Às  8h00:  leitores:
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Às 10h30: Emília Correia,
José Matos e Sara Dias

Peditório para a festa
Da comissão de festas de S. António
pedem para avisar que o peditório
para a mesma pela freguesia será
iniciado neste domingo, dia 3.
Quem tiver "promessas" de andores,
sermões, missas e outros, fazem o
favor de comunicar à Comissão

Câmara Municipal - Idosos
A Câmara ..(continua na página 3)
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Câmara Municipal - Idosos
Ver início do aviso na Página anterior,

(subordinado ao mesmo tema.

Continuação da página 2)
....Municipal pede para avisar que, no
âmbito do programa "Conviver para viver"
vai organizar no dia 3 de Junho uma
iniciativa "Santos Populares" na Quinta
da Malafaia, com partida da Igreja de
cada freguesia, às 10h30,  e regresso
às 18h00. A referida iniciativa contempla
Almoço, actuação dum Rancho
Folclórico e desfile de marchas aos
Santos Populares.
Destinada aos idosos com idades iguais
ou superiores a 65 anos, ou pessoas
com deficiências físicas, devem fazer
a inscrição nas respectivas Juntas

Mês de Maria
Em Palmeira:
Todos os dias às 20h45. Só às
segundas, quartas e sextas-feiras
haverá Eucaristia
Em Curvos:
Todos os dias às 19h45, na Igreja. Só
às terças e quintas feiras hvaerá
Eucaristia.
Aos sábados e domingos:
Numa e noutra paróquia será rezado o
terço antes da Eucaristia, sendo o de
Palmeira antes da Eucaristia das 10h30
(portanto às 10h15).
Hoje, dia 3, é ordenado de Diácono
o Jovem Paulo (Paulinho) de Vila
Chã, às 15h30, na Igreja do
Seminário. Felicidades Paulinho


