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POR FAVOR, AJUDE 
A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOSSA IGREJA ! 

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Sentido de pertença
Desde o início e ao longo destes anos de  vida da nossa pa-

róquia, tem sido uma preocupação constante despertar e avi-
var nos paroquianos a consciência de pertença à paróquia da 
sua residência. Basta ter presentes os temas ou lemas pastorais 
propostos para cada ano e lembrados constantemente, por 
exemplo, em homilias, em reuniões, no Boletim Paroquial, em 
contactos pessoais e em outras iniciativas concretas.

Se antes se tornava muito difícil devido às mais variadas 
proveniências dos que para aqui vêm morar e à falta de um 
único centro de reunião e de  culto,  agora, com a construção 
da igreja paroquial, deveria tornar-se mais fácil congregar os 
cristãos da Paróquia.  E, de facto, são muitos os que se man-
têm unidos à Paróquia, a amam e nela dão a sua melhor co-
laboração. Mas continuam a ser muitos, certamente a maior 
parte, que vivem normalmente desligados da sua Paróquia de 
residência. É certo que um bom número de pessoas, ao sábado 
e domingo, sai para as suas terras de origem. Como é certo 
que tantas outras andam à procura de outras igrejas, também 
devido a uma maior mobilidade nos centros urbanos. São em 
grande número aqueles que aparecem na igreja e ao Pároco 
da sua Paróquia apenas para pedir algum documento de que 
precisam. Se se tratar de atestar a idoneidade moral e cristã de 
alguém, como é que o Pároco poderá fazê-lo com verdade se 
nunca o viu nem o conhece?...

Além disso, se os paroquianos não participam na vida da 
“sua” Paróquia (nas suas celebrações, em  certas reuniões e em 
outras actividades), como poderão contribuir, a seu modo, 
para as suas necessidades e para o  seu crescimento ? Como 
poderão sentir-se membros vivos  e ativos da Paróquia?

Já o Concílio Vaticano II a� rmou, num dos seus documen-
tos: “Não pode haver comunidade cristã, se esta não tiver como 
raiz e  vértice a celebração da Eucaristia, a partir da qual se 
inicia toda a formação do espírito comunitário” (P.O. 6). Ou 
seja, di� cilmente alguém poderá ter este sentido de pertença à 
comunidade cristã, se não participa sobretudo, de preferência, 
na Eucaristia (dominical) dessa comunidade cristã, de modo 
a sentir-se cristão com os outros cristãos da mesma Paróquia.

A este propósito, preocupa-nos muito o facto de a generali-
dade dos pais não participarem, com os seus � lhos, desde pe-
quenos,  regularmente, aos domingos e dias santos,  na Euca-
ristia da Paróquia.  O que é feito, por exemplo, das dezenas de 
crianças que, este ano, � zeram a sua “primeira” comunhão (ou 
outra festa de catequese)? Quantas continuaram a ir à missa 
e a comungar? … Precisamos de  ser coerentes na nossa vida 
cristã e no modo de educar na fé.

Se foi criada esta nova Paróquia da Sagrada Família e cons-
truída a sua igreja paroquial foi para que  a Igreja se tornasse 
mais próxima das pessoas onde elas residem (sem que tenham 
de deslocar-se para mais longe) e todas formem uma grande 
“Família de muitas outras famílias”.

Bem gostaria que a celebração do jubileu dos 25 anos da 
criação canónica da nossa Paróquia pudesse levar, pelo me-
nos, uma grande parte dos paroquianos a crescer muito mais 
neste “sentido de pertença” à comunidade paroquial de que  
fazem parte. É o desa� o que é lançado a todos.

Continua na pág. 4

Senhor Bispo,
Ex.mas Autoridades,
Senhores Arquitetos e sr. Escultor Bruno Marques, 
Caros Familiares,
Estimados Paroquianos, colaboradores, convidados, ami-
gos e benfeitores:

Inserida no Jubileu dos 25 anos da criação canónica desta 
Paróquia, celebramos, hoje, em clima de festa e de comunhão 
eclesial, a Dedicação do altar e da igreja da Sagrada Família.

A minha palavra é de saudação a todos quantos quiseram 
vir associar-se à nossa alegria e é sobretudo de louvor a Deus 
e aos homens.

Esta igreja é um verdadeiro milagre e, por isso, obra de 
Deus, que con� rmou (a), com a Sua graça, o trabalho das nos-
sas mãos. Perante tantas di� culdades para conseguir o terreno 
(ao longo de dez anos), tantas vicissitudes e adversidades du-
rante e depois da sua construção, só com a ajuda de Deus tal 
foi possível. Pessoalmente, dou graças a Deus por me ter per-
mitido chegar a este dia, embora com anos de vida aqui consu-
midos. Creio que, apesar das minhas limitações, tudo � z para 
merecer a grande con� ança e amizade do senhor D. António  
Cardoso Cunha, que, há trinta anos, me enviou para aqui com 
a difícil tarefa de iniciar a construção desta comunidade paro-
quial e desta igreja, e do senhor D. Joaquim Gonçalves, que, 
há vinte e cinco anos, me nomeou como seu primeiro pároco. 
Recordo-os, hoje, em especial, com saudade e gratidão.

Mas esta igreja é também obra dos homens: daqueles que a 
projectaram, que acompanharam de perto a sua construção  e 
os seus acabamentos (e eles bem sabem quanto os estimo e lhes 
estou grato) e dos que nela e para ela trabalharam com mais ou 
menos brio e empenhamento; mas é obra sobretudo daqueles  
que, conforme as suas possibilidades, foram contribuindo com 
os seus donativos e se empenharam na sua angariação. Não 
tivemos grandes apoios vindos de fora, mas que foram uma 
grande ajuda e, por isso, agradecemos.  A maior parte das ver-
bas, aqui investidas, são fruto de pequenas dádivas sobretudo 
de gente simples e humilde. E, por isso, � z questão que, hoje, 
estivessem aqui. Muitos, a quem o Senhor já  chamou para 
junto de si, estão de certeza também em comunhão connosco 
e continuam a oferecer-nos a ajuda da sua intercessão. Não 
esqueço nunca a alegria daqueles paroquiano(a)s  quando vi-
nham entregar o produto das ofertas que conseguiam angariar 
para a igreja , sinal bem  expressivo  do seu amor à Paróquia. 
Os seus nomes, ainda que anónimos, estão escritos a letras de 
ouro no coração de Deus. Como não esqueço a atitude daque-
le jovem, que veio oferecer para a igreja, o primeiro ordenado 
que recebeu quando arranjou emprego. É, assim, a partir do 
pouco partilhado com alegria e amor e abençoado por Deus, 

Presidida pelo bispo da diocese de Vila Real, D. Amândio 
Tomás, realizou-se a celebração da dedicação do altar e da 
Igreja da Sagrada Família. Foi uma celebração cheia de beleza 
e carregada de signi� cado.

Ricardo Rebelo orientou a assembleia com breves moni-
ções no desenrolar da celebração.

Depois da procissão de entrada, o senhor Bispo saudou 
a Assembleia e a Comunidade Paroquial. De seguida, dois 
membros da Comissão da igreja � zeram a entrega simbólica 
ao Senhor Bispo dos documentos jurídicos da posse da igre-

ja. Depois de os analisar, o Bispo felicitou todos os paroquia-
nos, louvando, na pessoa do Pároco, todo o esforço feito ao 
longo de vários anos para tornar possível este sonho.

Numa breve intervenção, o senhor Arquiteto João Luís 
Marques explicou o que a nova igreja pretende expimir com a 
sua arte e forma peculiar (ver na página 4).

Os ritos iniciais concluiram-se com a bênção da água e as-
persão da assembleia, da igreja e do altar.  

Na homilia, o Senhor Bispo felicitando a comunidade e o 
Pároco pela obra realizada, apelou a uma vida cristã em coe-
rência com a mensagem do Evangelho e o exemplo de Cris-
to.  A propósito, apontando a imagem de Cristo Ressucitado, 
lembrou que, apesar das nossas faltas, o Senhor vem ao nosso 
encontro e está sempre de braços abertos para nos acolher.  

À Liturgia da Palavra seguiu-se a Oração da Dedicação da 
igreja, precedida do canto da Ladainha dos Santos, e a unção 
e incensação do altar, da igreja e da assembleia. O rito da ilu-

CELEBRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO ALTAR E DA IGREJA
DA PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA

quial e desta igreja, e do senhor D. Joaquim Gonçalves, que, 
há vinte e cinco anos, me nomeou como seu primeiro pároco. 
Recordo-os, hoje, em especial, com saudade e gratidão.

projectaram, que acompanharam de perto a sua construção  e 
os seus acabamentos (e eles bem sabem quanto os estimo e lhes 
estou grato) e dos que nela e para ela trabalharam com mais ou 
menos brio e empenhamento; mas é obra sobretudo daqueles  
que, conforme as suas possibilidades, foram contribuindo com 
os seus donativos e se empenharam na sua angariação. Não 
tivemos grandes apoios vindos de fora, mas que foram uma 
grande ajuda e, por isso, agradecemos.  A maior parte das ver-
bas, aqui investidas, são fruto de pequenas dádivas sobretudo 
de gente simples e humilde. E, por isso, � z questão que, hoje, 
estivessem aqui. Muitos, a quem o Senhor já  chamou para 

Intervenção do nosso PárocoNo dia 22 de Abril de 2018 celebrámos a Dedica-
ção do altar e da igreja da Sagrada Família.

Este número do Boletim Paroquial é especialmente 
dedicado a esse acontecimento.

Continua na pág. 3
Unção do altar
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Vida da Comunidade

Colabore para o crescimento
 da sua Paróquia!

♦ Para isso:
 Marque presença. Apareça.
 Participe.
 Leve outros a participar.
 Mostre interesse.
 Ofereça os seus serviços.
 Dê as suas sugestões.
 Contribua com as suas ofertas.
 Leia e difunda o jornal 

paroquial.
 Reze pelas suas intenções e 

necessidades.
 Dê bom testemunho.

AS NOSSAS ALEGRIAS 
 E AS NOSSAS TRISTEZAS

Serviço de Acolhimento na igreja

Feito por voluntários leigos, funciona regularmente, de Segunda 
a Sábado.

Assim, a abertura da igreja e o atendimento às pessoas é das 
15:00h às 17:00h ou das 16:00h às 18:00h, hora da missa, no 
horário de inverno ou de verão, respetivamente, e no fi nal das 
missas da semana (Terça a Sábado)

O Pároco atenderá também as pessoas a outras horas por 
marcação prévia.

AUTO ALBINO PIRES, LDA.
COMÉRCIO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇO 
PERMANENTE DE
PRONTO SOCORRO

BATE-CHAPAS 
PINTURA

Telef. 276 342 380 - Telem. 917 548 157
Bairro da Trindade - Estrada do Seara

HOTEL GERIÁTRICO
DE 

CHAVES

JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE Nº2
A MELHOR QUALIDADE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

Visite-nos!!!

ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO

No último domingo de cada 
mês, às 16h00 (hora de Inverno) 
ou às 18h00 (hora de Verão).

“Não pode haver comunidade  cristã, se esta não tiver como raiz 
e vértice a celebração da Eucaristia, a partir da qual se inicia 
toda a formação do espírito comunitário”. (P.O. 6)  

Participe, de preferência, na Missa da sua Paróquia!

Receberam o Batismo:
• Iara Filipa Almeida Mota, fi lha  de Bruno  Miguel Ferreira Mota e de 

Dália Filipa Rodrigues Almeida;
• Ricardo Ferreira Mesquita, fi lho de Ricardo Jorge Chaves Mesquita e 

de Natália Carriço Ferreira;
• Francisca Rodrigues Fonseca,  fi lha de Júlio Augusto da Conceição 

Fonseca e de Nicole Rodrigues Fonseca;
• Carolina Rodrigues Carvalho, fi lha  de Marcelo  Duarte Carvalho e de 

Leonor Alves Rodrigues;
• Afonso Ramos Pona,  fi lho de Tiago Miguel Pona da Costa e de Tânia 

Sofi a Teixeira Ramos.
Parabéns!

Celebraram o seu Casamento Católico:
• Vasco Manuel de Frias Amaral e Marta Sofi a Alves Esteves 

(26/05/2018). 
Parabéns e felicidades!

Celebraram as suas Bodas de ouro  matrimoniais:
• José Lima e D. Maria Gaspar (06/05/2018). 

Por muitos e bons anos!
Faleceram:
• Edite Augusta Chaves, de 73 anos de idade, da Av. da  Trindade 

(03/04/2018);
• Paulo Jorge  dos Santos Magalhães, de 34 anos de idade, França 

(17/04/2018);
• António Guerra, de 79 anos de idade, da Av. Tâmega/B.º Caixa de Pre-

vidência (05/05/2018);

• Manuel João do Rio, de 74 anos de idade, Lar idosos (12/05/2018;

• Arminda Nogueira, de 76 anos de idade, do Bº Branco Teixeira 
(18/06/2018).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

CONFISSÕES
Ao longo do ano: por ocasião das 

missas da semana (3.ª feira a sábado).
***

“Há muitas pessoas – e, em grande 
número, jovens – que estão  a aproximar-
-se do sacramento  da Reconciliação e 
que, frequentemente,  nesta experiência, 
reencontram o caminho para voltar ao Se-
nhor, viver um momento de intensa oração 
e  redescobrir o sentido da sua vida. Com 
convicção, ponhamos novamente o Sacra-
mento da Reconciliação no centro, porque 
permite tocar sensivelmente a grandeza da 
misericórdia. Será para cada penitente, 
fonte de verdadeira paz interior” (Papa 
Francisco, M.V. 17).

“Que a palavra do perdão possa chegar 
a todos e a chamada para experimentar a 
misericórdia não deixe ninguém indiferen-
te” (M.V. 19).

“A celebração  da misericórdia tem 
lugar, de uma forma muito particular, 
no Sacramento da Reconciliação” (Papa 
Francisco, Misericordia et Misera, n.º 8).

“O sacramento da Reconciliação pre-
cisa de voltar a ter o seu lugar central na  
vida cristã” (M. et M., n.º 11).

de João Padrela dos Santos Monteiro

GRELHADOS NA BRASA
PRATOS      REGIONAIS

Bairro da Trindade - 5400-443 CHAVES
Telef. 276 342 191 - Telem: 969 400 208

e-mail: restaurantetalha@hotmail.com

PROCISSÃO DE VELAS
Realizou-se, na noite de 12 de maio, a tradicional Procissão de Velas, em comunhão com os peregrinos de Fátima.
Este ano, teve uma novidade e um brilho especial. Contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Salvação Públi-

ca, da sua Direção e Comando, que se empenharam na sua 
organização e participação ativa, bem como de um grupo de 
escuteiros e da PSP, a quem estamos muito gratos. Participou 
uma  grande multidão de � éis. As fotos, que se publicam, 
são uma pequena amostra desta grande e bela manifestação 
pública de fé e de amor a Nossa Senhora, Mãe e Modelo da 
nossa fé.

Iniciou-se junto ao Quartel dos Bombeiros, com uma 
breve intervenção do Pároco e o rito da luz (bênção das ve-
las). À frente do andor com a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima seguiam três crianças vestidas com o traje dos pasto-
rinhos e de candeeiros  acesos na mão. Desceu toda a Ave-
nida da Cocanha até à igreja da Sagrada Família, que � cou 
cheia. Aí o Pároco dirigiu uma Saudação a Nossa Senhora, 

intercalada por um refrão cantado, propôs a recitação de umas preces marianas e a oração jubilar de consagração à Sa-
grada Família, própria deste Jubileu dos 25 anos da criação canónica da Paróquia. Antes da Bênção � nal e despedida, fez 
alguns agradecimentos. Os cânticos foram animados pelo Grupo Coral da Paróquia.

No rosto das pessoas notava-se um semblante de contentamento e a pedir para que se  continue a realizar de maneira 
semelhante.

Oxalá tenha contribuído para a maior honra e glória de Deus e o maior bem espiritual de todos nós.
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Aproveitando a oportunidade da celebração da dedicação do altar 
e da nossa igreja, foi preparada uma exposição em que se pretendia 
lembrar o percurso da Paróquia da Sagrada Família desde a sua cria-
ção a título experimental em 1988.

A exposição consta de quatro painéis de1,5 m por 1,0 m, cada um 
relativo a uma etapa do desenvolvimento da Paróquia.

O primeiro painel lembra a fase do “Funcionamento da Paróquia 
a título experimental”. Com recurso a fotogra� as, documentos e no-
tícias publicadas, podemos ver as condições precárias de que a nos-
sa comunidade dispunha e, ao mesmo tempo, a vitalidade com que, 
através de iniciativas diversas, mostrava a sua fé e abraçava a causa da 
construção da casa da comunidade, a igreja.

O segundo painel, sob o lema “Crer para Ver”, lembra os esforços 
e as muitas di� culdades que se tiveram de ultrapassar desde a criação 
canónica da Paróquia em 1993 para conseguir terreno e apoios para 
a construção da igreja. Foram anos de muita persistência que � zeram 
jus ao lema: “Para ver é preciso acreditar”.

O terceiro painel, sob o lema “Construindo a igreja construindo 

Coro Paroquial

EXPOSIÇÃO: “Paróquia da Sagrada Família /ANO JUBILAR DA PARÓQUIA - 2018”
Igreja”, através de fotogra� as e cópia de notícias, lembra a etapa da 
construção da igreja casa da comunidade, desde o lançamento da pri-
meira pedra, em 2004, até aos nossos dias. E não se esqueceram as 
di� culdades.

O quarto painel, sob o lema “Construindo a igreja construindo a 
Igreja – Tempo de bene� ciar e agradecer”, mostra as excelentes con-
dições de que actualmente a nossa Paróquia dispõe para serviço da 
comunidade. Espaço belo e adequado ao serviço religioso, e não só. 
Sem esquecer: é sobretudo obra da nossa comunidade e para a co-
munidade.

Lembrando as condições de que a paróquia dispunha, como mos-
tra o primeiro painel, temos o dever de a saber utilizar e agradecer a 
todos quantos contribuíram para que esta obra fosse uma realidade. 
E dar graças a Deus!

Para ver a Deus, é preciso acreditar. Com a nossa igreja aconteceu 
o mesmo: só a podemos ver porque muitos acreditaram.

JC

Coral Kurto do Agrupamento de Escolas Dr Júlio Martins, com o 
Pároco Monsenhor José Guerra Banha e o Maestro Professor Fonseca

ECOS DO DIA DA DEDICAÇÃO

Hoje associei-me com particular gosto à cerimónia de come-
moração do 25.º aniversário da Paróquia da Sagrada Família, em 
Santa Cruz-Trindade, Chaves, uma belíssima celebração festiva de 
dedicação da Igreja e do Altar. A celebração foi presidida por S.ª 
Exa. Reverendíssima o Bispo da Diocese de Vila Real D. Amân-
dio Tomás, concelebrando com o nosso querido Pároco Monsenhor 
José Guerra Banha. Um grande momento para esta comunidade 
católica manifestar a alegria e a � rmeza da sua fé, neste ano ju-
bilar da Paróquia que tem como lema “Caminhar na alegria e na 
esperança impelidos pelo amor de Cristo”. Constituiu igualmen-
te ocasião para partilhar com entidades convidadas, familiares e 
amigos a enorme alegria da conquista deste belo espaço de culto 
e de oração que foi construído com o esforço e colaboração desta 
comunidade crente, humilde e determinada. Parabéns ao nosso 
querido Monsenhor Guerra Banha e a todos quantos colaboraram 
para que esta obra fosse possível e para que a Paróquia da Sagrada 
Família tenha muitas “pedras vivas” do templo do Senhor, desde 
os Párocos, aos membros das diversas ComissõesFabriqueiras, aos 
Acólitos, Catequistas, Catequisandos e Famílias da comunidade 
com quem partilho a fé, a determinação e a esperança.

Bem hajam!
Manuela Tender  (Vereadora Municipal e Deputada na AR)

A Paróquia de Santa Cruz-Trindade, assinalou no pas-
sado dia 22 de Abril o 25º Aniversário da sua criação. A 
cerimónia foi presidida por D. Amândio Tomás, Bispo da 
Diocese de Vila Real e serviu igualmente para homenagear a 
� gura do seu Pároco, Monsenhor José Banha Guerra, grande 
obreiro da construção da Igreja da Sagrada Família.

Altamiro Claro
Presidente da Assembleia Municipal

Igreja da Sagrada Família, Chaves | 
Arq. Agostinho Ricca

“Fique em silêncio, cultive o seu próprio poder interno.”
É na ligação íntima entre a experiência espacial e a expe-
riência espiritual que a conceção do espaço sagrado toma 
uma dimensão universal. A nossa casa, a Igreja da Sagrada 
Família, responde ao propósito de uma maior aproximação 
ao modelo de igreja-casa de uma forma integrada na cultu-
ra atual, manifestando a abertura da Igreja não só a nível 
artístico, como cultural e institucional. Aqui, contemplamos 
um espaço bem iluminado, visualmente “limpo”, protegido, 
aberto à “criação de Deus” e acolhedor, apresentando-se 
como uma “pausa” do mundo exterior, proporcionando um 
ambiente expressivo de transcendência, e oferecendo a opor-
tunidade para uma experiência espiritual e religiosa.
Luminosidade, silêncio visual/ depuração, permeabilidade 
e envolvência, tudo isto nos leva numa viagem às fontes do 
cristianismo, à sua essência e autenticidade.

Carlos Augusto Castanheira Penas, Arqº.
Vereador Municipal

Tuna da USAF

A exposição continua por mais algum tempo. Não deixem de a visitar.

FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

Receitas
Transporte (do n.º 146) ...............................................   309,90
Ofertas (do n.º 147)  ..................................................... 604,30

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 20,70; D. Alcina Alves: 
120,00; D. Arminda Nogueira: 40,00; D. Áurea Trino: 
7,00; D. Hermínia/D. Vitória: 31,33 D. Fernanda Peixo-
to: 10,00; D. Luzia Martins: 260,00; D. Olinda Marante: 
17,00; Sr Cândido Vaz: 27,00; Outros/D. Luzia: 95,00)
Dª Rosa Leite ........................................................ 20,00
Matrichaves .......................................................... 20,00
Prof. Júlio Brás ..................................................... 20,00

     Total ........................................................... 887,93
Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Cartazes .............................................................................. 3,00
Correio .............................................................................. 22,30
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 350,00
     Total ............................................................. 575,30
     Saldo a transportar ..............................  312,63

Liga dos Amigos .........................................................  755,50 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................... 350,00
Hotel Geriátrico ........................................................... 200,00
Idalina Alves................................................................... 30,00
António Joaquim Pires ............................................ 150,00
Oferta ao Grupo Coral (Sra das Brotas)  .................... 50,00
Anónima ....................................................................... 20,00
Manuel João Trinta ................................................... 50,00
Casa de Santa Marta ................................................. 300,00
António Castanheira Gonçalves ................................. 500,00
Hermínia Pinheiro ........................................................ 30,00
Marta So� a Alves Esteves ............................................ 100,00
Anónimo ....................................................................... 800,00
Ondina Areias Teixeira ................................................ 10,00
Família de Maria Morais Felizardo ............................. 80,00
Óscar Ricardo Dias Santos ........................................... 100,00

minação festiva do altar e da igreja foi um dos mais tocantes para 
grande número de pessoas da assembleia. De início, só esteve aceso 
o Círio Pascal.

Com o ofertório deu-se início à Liturgia Eucarística, a que se se-
guiu a inauguração da Capela do S.mo com a procissão do Santíssimo. 

Seguidamente, o seminarista Fernando (que foi o mestre de  ceri-
mónias) fez a apresentação do Quadro com o Pergaminho da Bênção 
Apostólica do  Papa Francisco cujo conteúdo foi lido pelo Diácono 
Matos e que foi aplaudido, de pé, por toda a assembleia. (página 4).  

Antes de terminar a Eucaristia, o Escultor Bruno Marques e o Pá-
roco � zeram breves intervenções (ver nas páginas 1 e 4). 

Finalmente, foi descerra-
da uma  placa comemorativa 
no hall da entrada principal 
da igreja a que se seguiu uma 
visita livre às dependências 
da igreja e exposição.

No � nal da celebração um 
grupo de jovens distribuiu 
uma Pagela de recordação 
deste dia.

CELEBRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO ALTAR E DA IGREJA
DA PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA

Continuação da pág. 1

ALMO Ç O DE C ONFR ATERNIZAÇÃO E C ONVÍVIO
Terminada a parte religiosa das celebrações, seguiu-se um 

almoço e convívio no Centro Escolar de Santa Cruz - Trindade. 

Mais de duzentas e cinquenta pessoas, em clima de festa e 
alegria, saborearam o excelente almoço preparado sob a coor-
denação do Bruno Videira e para o qual muito contribuíram 
muitas ofertas de particulares (sobretudo bebidas e sobreme-
sas variadas) e de várias empresas como Padaria da Trindade, 
Pastéis Jacinto, Carina, Munível, Pires & Fernandes e  Fruti-
Tâmega. 

O convívio durou várias horas. 
A animação cultural foi oferecida graciosamente por qua-

Almoço  -  Vista Geral

Toda a celebração foi abrilhantada pelo Coro Paroquial dirigi-
do por Fábio Videira e Carlos Pires. Acompanhado pelos magní� -
cos sons do órgão e da trompa, o Coro executou primorosamente os 
cânticos, animando os diferentes momentos da Liturgia e ajudando a 
comunidade a sentir no coração o amor de Deus e elevar o seu sen-
timento de fé.

Coral Canto Alegre

tro coros que, mesmo com algum sacrifício das suas vidas pes-
soais, deliciaram os presentes.

A todos a Paróquia agradece o excelente apoio e colaboração.
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Cumprimento com especial apreço
o Senhor Dom Amândio José Tomás, bispo de Vila Real
e o Monsenhor Reverendo José Banha.

Um cumprimento a todos os demais presentes.
É motivo de orgulho poder estar cá na vossa companhia.
O Monsenhor Pe. José Banha pediu-me para proferir umas bre-

ves palavras acerca da imagem do Cristo Ressuscitado.
Monsenhor José Banha, a minha gratidão pela oportunidade que 

me concedeu ao poder participar com a minha obra no alimento da 
fé das gentes desta paróquia.

A criação de uma obra como esta é e continuará a ser um desa� o 
para os artistas.

No meu caso em particular, um desa� o a vários níveis, pautado 
pela busca de um equilibrio formal  entre elementos que representam 
dois momentos distintos da Paixão, A Cruci� cação e a Ressureição.

Muitas considerações podem ser feitas sobre a peça, umas de or-
dem técnica, outras de carácter histórico ou conceptual, ambas fruto 
de um exercício assente nas disciplinas de Estética ou de Crítica de 
Arte ou ainda da História da Arte.

Dada a necessidade da brevidade da minha intervenção destaco 

aquilo que julgo essencial para o momento, a premissa basilar que 
atravessa as várias considerações, a obra de Arte Sacra tem que ser 
capaz de servir o culto.

É necessário que um autor tenha a consciência que existem dife-
renças relevantes entre uma uma obra de carácter sacro e uma obra 
de carácter religioso. 

Ambas partilharão em comum o tema, contudo a obra de arte 
sacra tem como função primordial  a evangelização, deverá servir 
de, e para, o ensino do dogma cristão, trata-se de teologia a partir 
das imagens.

Suscitar nos � éis a atitude necessária e condizente com a Liturgia.
Re� ectir o mistério Divino  permitindo a elevação do espírito dos 

que a contemplam.
Neste sentido, assumindo esta responsabilidade, desenvolvi uma 

obra que nos mostra o modo de viver a mensagem revelada por Je-
sus Cristo. 

A � gura de Cristo que sai da Cruz e vem ao nosso encontro mos-
tra-nos a necessidade de vivermos Cristo no nosso dia-a-dia. 

Viver Cristo connosco, que cada um se permita viver no amor 
que Cristo nos revela.

Cristo ressuscita para estar connosco.
Monsenhor José Banha, permita-me felicitá-lo pela ousadia feliz 

com que tem pautado as suas escolhas nos projectos desenvovidos 
em prol de um bem ao próximo, revelador do amor de um pastor 
ao seu rebanho.

Monsenhor José Banha obrigado por me dar o privilégio de 
ser seu amigo.

que se conseguem realizar grandes obras. Foi assim que nós 
pudemos, pouco a pouco, com persistência, erguer aqui esta 
igreja, sinal visível da presença de Deus no meio de nós. Muita 
coisa falta ainda por realizar, de modo a torná-la ainda mais 
bela, capaz de re� etir a beleza do próprio Deus. Daí, não pode-
mos dar-nos completamente por satisfeitos.

É natural que uns gostem desta igreja: simples, sem sump-
tuosidades, espaçosa, funcional para nela se realizarem os di-
ferentes ministérios ou serviços litúrgicos, e expressão de uma 
Igreja-Comunhão com toda a assembleia celebrante próxima e 
em volta do altar, que é o centro de tudo, tal como preconizam 
as atuais orientações conciliares. Como é compreensível que 
muitos outros não gostem dela e não lhe dêem  a notoriedade 
que merece, habituados às igrejas antigas com muitos altares 
de santos e em talha dourada. Mas cada época tem o seu esti-
lo e com necessidades diferentes. Esperamos que, dentro em 
breve, as pessoas se concentrem no essencial e se habituem a 
apreciar a arte contemporânea com o seu conceito de beleza. 
A verdadeira arte, que devemos promover aqui nesta igreja, é, 
sem dúvida, uma das melhores formas de evangelização. Este 
é o esforço que já estamos a fazer, de acordo com as possibi-
lidades � nanceiras,  fugindo àquilo que é medíocre, banal e 
arti� cial.

A construção desta igreja material não nos impediu total-
mente de nos  preocuparmos com a construção da Igreja-co-
munidade de � éis. Sempre nos preocupámos, desde a primeira 
hora, em despertar nas pessoas o sentido de comunidade e de 
fazer da paróquia uma “família unida, fraterna e acolhedora”, o 
que se tornava muito difícil pelo facto de haver dois pequenos 
centros de reunião e de culto. Agora já não mais pode haver 
lugar para bairrismos ou para qualquer espécie de divisões. 
Queremos ser uma Igreja unida, aberta a todos, acolhedora e 
em saída ao encontro dos mais “afastados”, tal como nos pede 
o Papa Francisco. 

Resta-me agradecer em particular: ao Santo Padre, o Papa 
Francisco, pelo seu gesto de grande benevolência,  conceden-
do-nos a sua Bênção Apostólica, neste dia e neste ano jubilar 
da Paróquia; ao senhor D. Amândio por ter vindo presidir a 
esta celebração e estar hoje connosco (não lhe vamos cantar 
já hoje os parabéns pelo seu aniversário natalício, que ocorre 
amanhã, mas podemos, desde já, apresentar-lhe as nossas me-
lhores felicitações); à Câmara Municipal, na pessoa do actual e 
dos anteriores Presidentes e seus vereadores, por todo o apoio 
que têm dado à Paróquia; à Junta de freguesia com a qual sem-
pre temos procurado manter uma boa colaboração recíproca; 
aos técnicos e artistas; a todos quantos, de uma forma ou ou-
tra, colaboraram comigo na preparação deste dia de festa; aos 
responsáveis pela cedência de algumas instalações do Centro 
Escolar; aos senhores convidados e a todos quantos quiseram 
associar-se à nossa alegria.

Aos mais próximos colaboradores paroquiais deixo igual-
mente uma palavra de muita estima e gratidão e também de in-
centivo. Depois de tantos anos de trabalho em comum, e pen-
sando que já está tudo feito, compreende-se que passem(os) 
por situações de cansaço e tentações de abandono. Daí que, 
com a celebração deste Jubileu da Paróquia, se pretende incu-
tir em todos um novo fôlego e envolver, pelo menos, o maior 
número de paroquianos, nomeadamente os mais novos, tendo 
presente o lema que adotámos: “Caminhar na alegria e na  es-
perança, impelidos pelo amor de Jesus Cristo”. 

Para todos, o meu “bem haja” e muito, muito obrigado!
P. José Guerra Banha

Intervenção do nosso Pároco
Continuação da pág. 1

Intervenção do Arquiteto João Luís Marques
O evangelho de S. João faz eco: 

“NA CASA DE MEU 
PAI HÁ MUITAS 
MORADAS”

Lembro que em 
tempos conturbados 
da história de Portugal 
ouvimos um cardeal 
dizer:
“Não só ela [Igreja] 
não condena o moder-
no, mas o acolheu em 
todos os tempos. 

Pois não foram modernas em seu tempo as obras consagradas 
do passado?”

Esta, onde hoje nos reunimos é uma delas! Uma igreja mo-
derna...

Em 2009, Bento XVI recordou as palavras de PAULO VI pro-
feridas na Capela Sistina, corria o ano de 1964:

“Nós temos necessidade de vós – disse ele –. O nosso ministério 
precisa da vossa colaboração. Porque, como sabeis, o Nosso 
ministério é pregar e tornar acessível e compreensível, aliás 
comovedor, o mundo do espírito, do invisível, do inefável, de 
Deus. E nesta operação... vós sois mestres. É a vossa pro� ssão, 
a vossa missão; e a vossa arte é extrair do céu do espírito os 
seus tesouros e revesti-los de palavra, de cores, de formas de 
acessibilidade”

Das 12 propostas apresentadas a concurso à nova igreja da 
Sagrada Família de Chaves, foi vencedora a proposta de Agos-
tinho Ricca  - experiente arquitecto com perto de 80 anos, que 
já projectara outras duas igrejas (Nossa Senhora da Boavista-
-Porto e Santuário de Santo António-Vale de Cambra)... todas 
elas perfeitamente  alinhadas com as novidades/directivas pro-
clamadas no Concílio Vaticano II...

Que fazem desta igreja a  - Casa de Todos e Casa de cada 
um: em primeiro lugar dos paroquianos, da paróquia – paroika 
– ou seja, daqueles que partilham a condição de estrangeiros e 
por isso esta é também uma igreja universal.

Aqui, sinto-me estrangeiro e ao mesmo tempo em casa! 
Recentemente, na exortação apostólica  “GAUDETE ET 

EXULTATE” o Papa Francisco partilhou algumas ideias que 
gostaria de aqui trazer:

Em comunidade 
“A vida comunitária, na família, na paróquia, na comunidade 

religiosa ou em qualquer outra, compõe-se de tantos peque-
nos detalhes diários. Assim acontecia na comunidade santa 
formada por Jesus, Maria e José onde se re� etiu de forma pa-
radigmática a beleza da comunhão.”

Esta grande casa [a da  Sagrada Família a quem dedicamos 
esta igreja] re� ecte semelhante atenção aos detalhes... e são tan-
tos e fruto de gentes de diferentes gerações! Vejam-se os tra-
balhos do arquitecto Agostinho Ricca (continuado pela � lha 
Helena), de Francisco Laranjo e de Bruno Marques... e claro, 
de todos os que executaram os trabalhos fazendo desta casa um 
lugar de Beleza, verdade e bem. 

Na mesma exortação apostólica, a propósito da oração indi-
vidual encontramos:

“são necessários também alguns tempos dedicados só a Deus, 
na solidão com Ele. Para Santa Teresa de Ávila, a oração é 
«uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas 
vezes a sós com Quem sabemos que nos ama».Gostaria de 
insistir no facto de que isto não é dito apenas para poucos pri-
vilegiados, mas para todos, porque «todos precisamos deste 
silêncio repleto de presença adoradora».A oração con� ante 
é uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, 
onde são silenciados todos os rumores para escutar a voz sua-
ve do Senhor que ressoa no silêncio.

Neste silêncio,
[que em arquitectura poderá ser entendido como vazio.... este 

grande  espaço onde nos reunimos] é possível discernir, à luz 
do Espírito, os caminhos de santidade que o Senhor nos pro-
põe. Caso contrário, todas as nossas decisões não passarão de 
«decorações».

Que esta casa seja realmente nossa, lugar de silêncio e de ale-
gria, aberta, tal  como o arquitecto certamente a desejou: aco-
lhedora e familiar. Uma igreja Viva.

Intervenção do Escultor Bruno Marques

 ECOS DO DIA DA DEDICAÇÃO
Prezado e estimado Padre José Banha,
É com imensa alegria que lhe dirijo estas palavras de fe-

licitação pela tão bonita cerimónia, na qual toda a sua Paró-
quia o aplaudiu de pé, em sinal de franco reconhecimento 
por todo o trabalho feito.

Ouvi com atenção a extraordinária explicação do Arqui-
tecto e emocionei-me com a imagem de Cristo que encerra 
em si mesma tantos detalhes e nos dá tanta proximidade com 
o altar. O coro foi soberbo e contribuiu signifi cativamente 
para a beleza da missa.

Toda a cerimónia foi para mim um momento de introspec-
ção e serenidade tendo, e admito-o, me emocionado algumas 
vezes.

Neste sentido, não podia deixar de lhe escrever, dando-lhe 
a minha opinião e os meus parabéns pelos feitos alcançados.

Um abraço amigo e até breve,
Filipe Castro

Capitão da GNR Quadro com pergaminho da Bênção Apostólica 


