
Aprovadas as Contas das Festas
Estão já aprovadas pelas diversas Fábricas das Igrejas 

Paroquiais as contas das festas religiosas levadas a efeito 
este último Verão.

De acordo com a Nota Pastoral que nós recordamos 
no Boletim n.º 56, todas as sugestões que as Comissões 
fizeram chegar à Fábrica da Igreja foram satisfeitas.

No próximo Boletim divulgaremos as Comissões já 
constituídas para o próximo ano, agradecendo desde já 
a todos os que terminaram os seus mandatos o serviço 
prestado à comunidade.

Apresentamos, de seguida, o resumo das contas apro-
vadas. Os contribuintes para as mesmas, se pretenderem 
as contas mais pormenorizadas podem consultá-las junto 
da Fábrica da Igreja.

Festa da Sr.ª da Guia (Apúlia)
Receita  .................................................... 67.365,13 €
Despesa  .................................................. 62.103,91 €
Saldo  ......................................................... 5.261,22 €

Festa de S. Bento (Apúlia)
Receita  .................................................... 13.089,68 €
Despesa  .................................................. 12.986,00 €
Saldo  ............................................................ 103,68 €

Festa de S. João (Esposende)
Receita  .................................................... 12.539,92 €
Despesa  .................................................. 12.031,92 €
Saldo  ............................................................ 508,00 €

Festa da Senhora da Saúde (Esposende)
Receita  .................................................... 29.794,83 €
Despesa  .................................................. 29.787,23 €
Saldo  ................................................................ 7,60 €

Festa  de S. Sebastião (Fonte Boa)
Receita  .................................................... 32.283,26 €
Despesa  .................................................. 33.936,41 €
Saldo  ...................................................... – 1.653,15 €
Saldos anteriores  ................................... 11.540,10 €
Saldo final a 01/10/2016  .......................... 9.886,95 €

Festa do Bom Jesus (Fão)
Receita  .................................................... 39.078,53 €
Despesa  .................................................. 38.373,53 €
Saldo  ............................................................ 705,00 €

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Receita  .................................................... 55.692,73 €
Despesa  .................................................. 53.240,57 €
Saldo  ......................................................... 2.452,16 €

Peditórios de Confrarias 
Confraria das Almas de Fonte Boa informa que 

vai realizar o seu peditório anual no próximo dia 19 de 
Novembro.

No próximo domingo, dia 20, após a missa, a Con-
fraria do Santíssimo Sacramento de Rio Tinto inicia 
também o seu peditório, estando já a decorrer o da Con-
fraria das Almas.

Taxa do Cemitério (Rio Tinto)
A Junta de Freguesia, informa que está á cobrança 

o pagamento da taxa do cemitério de acordo com o Re-
gulamento do mesmo. Assim, solicita-se a pagamento 
daquela Taxa  na secretaria da Junta.

Recolha de Sangue em Apúlia
No próximo domingo, dia 20, das 9h00 às 12h30, 

acontece mais uma recolha de sangue no Salão Paro-
quial de Apúlia.

33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Mal 3, 19-20a;
Salmo – Sal 97, 5-6. 7-8. 9
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12
Evangelho – Lc 21, 5-19.
A liturgia deste Domingo reflete sobre o sentido da 

história da salvação e diz-nos que a meta final para onde 
Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da felicida-
de plena, da vida definitiva. Este quadro (que deve ser o 
horizonte que os nossos olhos contemplam em cada dia 
da nossa caminhada neste mundo) faz nascer em nós a 
esperança; e da esperança brota a coragem para enfrentar 
a adversidade e para lutar pelo advento do Reino. 

Na primeira leitura, um “mensageiro de Deus” 
anuncia a uma comunidade desanimada, céptica e apá-
tica que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O Deus 
libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que 
oprime e rouba a vida e vai fazer com que nasça esse 
“sol da justiça” que traz a salvação. 

A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto 
esperamos a vida definitiva, não temos o direito de nos 
instalarmos na preguiça e no comodismo, alheando-nos 
das grandes questões do mundo e evitando dar o nosso 
contributo na construção do Reino. 

O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o 
percurso que a Igreja é chamada a fazer, até à segunda 
vinda de Jesus. A missão dos discípulos em caminhada 
na história, é comprometer-se na transformação do 
mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e 
nasça o Reino. Esse «caminho» será percorrido no meio 
de dificuldades e perseguições; mas os discípulos terão 
sempre a ajuda e a força de Deus. 

Jesus recorda-nos que a nossa existência é breve. 
Àqueles que se encantavam com o aspecto majestoso 
do Templo, o Senhor recordou que tudo passa. Isto é 
válido ainda hoje para a nossa casa bonita, para o nosso 
carro, para o nosso dinheiro, para a nossa profissão, para 
as pessoas que mais amamos, os projetos que temos, a 
nossa própria vida: «Vós admirais estas coisas? Dias 
virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será 
destruído!» Aqui, o Senhor não deseja ser um desman-
cha-prazeres, não nos quer arrancar o gosto de viver; 
deseja apenas recordar que a nossa vida deve ser vivida 
na perspectiva da eternidade, daquilo que é definitivo. 
Haverá um momento final, haverá um juízo do Senhor 
sobre a história humana e sobre a história de cada um 
de nós, quando, então, ficará claro o que serviu e o que 
não serviu, o que teve valor aos olhos de Deus e o que 
não passou de ilusão e falsidade. 

A história humana será passada a limpo e o que foi 
pecado, desamor, maldade, será destruído; a criação 
será transfigurada: passará a figura deste mundo como 
é agora e, no Espírito do Cristo, haverá um novo céu 
e uma nova terra; os discípulos serão examinados pelo 
Senhor de acordo com a sua perseverança na fé verda-
deira, sem se deixarem levar pelas novidades religiosas, 
pura falsificação, como as que vemos hoje em dia...
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Jubileu da Misericórdia
Maria – Porta da Misericórdia

São Luís Maria Grignion de Montfort ensina que 
“o procedimento que as três Pessoas da Santíssima 
Trindade tiveram na Encarnação e primeira vinda 
de Jesus Cristo, têm-no ainda todos os dias, duma 
maneira invisível, na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a 

consumação dos séculos, 
na última vinda de Jesus 
Cristo”. Deus Pai juntou 
todas as águas e chamou-as 
mar; juntou as suas graças, 
as suas misericórdias, e 
chamou-as Maria. “Deus 
Filho comunicou à sua Mãe 
tudo o que adquiriu pela 
sua vida e morte, os Seus 
méritos infinitos e as suas 
admiráveis virtudes. Fê-la 
tesoureira de tudo o que o 
Pai lhe deu como herança. 
E assim é por meio de Ma-

ria que aplica os Seus méritos aos Seus membros, que 
comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. 
Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde 
faz passar, suave e abundantemente, as suas misericór-
dias”. “Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua 
fiel esposa, os Seus dons inefáveis, e escolheu-a para 
dispensadora de tudo quanto possui”. 

A Santíssima Trindade quis começar e terminar 
as suas maiores obras pela Santíssima Virgem e não 
mudará de procedimento 
em todos os séculos, pois 
Deus não muda nos seus 
sentimentos nem na sua 
conduta. Isto significa 
que, se por Nossa Senho-
ra recebemos Jesus Cristo 
na sua primeira vinda, e 
com Ele a misericórdia 
divina, por ela continua-
remos a receber seu Filho, 
e com Ele as suas miseri-
córdias, até à Sua vinda 
gloriosa e definitiva no 
fim dos tempos. 

Por outras palavras, 
Nossa Senhora é a Porta 
da Misericórdia, pela qual 
recebemos Jesus Cristo, a graça incriada, e com Ele 
todas as graças de Deus, ou seja, as Suas misericórdias, 
até à consumação dos tempos. 

Nossa Senhora recebeu abundantemente estas 
misericórdias para se tornar Trono da Misericórdia 
de Deus para nós. 
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.com

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende) .............................  17h00 – 18h00
Quinta (Esposende) ............................. 19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Augusta Miranda Gonçalves, pais, sogros e 

família
— Maria Glória Dias Branco, Pai e avós
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
Quarta-feira 16 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
— Dina Queiroga
— Violante Nogueira Dias e Paulino Eiras Ribeiro
18h15 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Amadeu Domingues da Venda e esposa
— António Torres da Silva
— Armindo Catarino Santil ,irmão Manuel e pais
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel António Portela Gonçalves,pais e esposa
— Manuel Martins Carreira , irmão  José e pais
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Fernandes Vasquinho  
— Maria Maurício Pereira e filho 
19h00 – igreja Paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
— Franclim Gaifém de Campos
— Delfino da Silva Couto
— Maria Ermelinda da Costa Lata
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva
— Ana Agostnha Alves e marido
— Luís Miguel da Costa Sá Pereira (pais)
— Manuel da Cruz Pimenta e família
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros, irmãos e 

restante família
— Maria Angelina Pereira da Lage
— Teresa Martins Alves Felgueiras e Almas
— Teresa Martins Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
— Amândio Pereira Casais e Maria Dialina Gomes 

Ribeiro
— Angelina Barros Gonçalves Real, marido e genr
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Carolina Carvalho Machado
— Felismina Gonçalves Lopes
— Laurentina Lopes  Amorim, sogros e cunhado António
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Manuel Alves da Cunha e Alice Dias dos Santos
— Rosa Gonçalves da Costa
Quinta-feira    17 de novembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Cândida Augusta da Silva, marido, filho David e nora 

Virgínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos
— Teresa Moreira Gomes, irmão, cunhada e sobrinha 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira Azevedo

— Arminda Martins Alves Ferreira (neta)
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laurinda da Silva Lage (António Maciel Nogueira)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Silva Lopes e esposa (filha Maria)
— Teresa dos Santos Alves e tio Manuel José Alves
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Dina Queiroga
— Francisco Barbosa de Melo
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da SIlva, filho e pais
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Beatriz Gonçalves de Sá, marido e nora
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— Joaquim Gonçalves Júnior, esposa e família
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa, filho, pais e sogros
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Gonçalves Jorge, esposa e filhos
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
Sexta-feira     18 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Álvaro de Barros Loureiro
— Lucília Ferreira Agante e marido
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Alcinda Fernandes Mouquinho,marido e filhos
— Almas e Manuel Joaquim Vasquinho Catarino
— Ana Gonçalves do Cabo e Familiares
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho
— Joaquina Azevedo Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Manual da Cruz Pontes
— Manuel Fernando Sá Lima e Josá Domingues Torres
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria da Graça Cruz Torres ,marido e pais
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Maria Fernandes Vasquinho
— Ramiro da Cruz Torres ,esposa e filho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (mc Confraria)
— Franclim Gaifém de Campos
— Raimundo Rolo Pereira
— Maria de Marcos Fradique
— João José Teixeira e Maria Azevedo Felgueiras
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)

Segunda-feira 14 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Dina Queiroga
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Familiares de Arminda e Vitorino Nunes da Silva
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Ação de Graças ao Bom Jesus
— Almas
— Albano Alves Monteiro e esposa
— Amadeu dos Santos e Manuel da Costa Santos
— António Gomes Viana, pais e irmãos
— Arménio Gonçalves da Silva, pais e avós
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Gomes de Amorim
— Franclim Gaifém de Campos e António Domingues 

da venda e família
— Joaquim do Norte Miranda
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
19h00 – Capela de Nossa senhora do Amparo (Apúlia)
— António José Hipólito e Família
— António Lopes Santos e Família
— António Miranda Domingues
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia e Marido
— Maria  Fernandes Faria e Familia
Terça-feira 15 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Alves da Cruz
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albino Faria Azevedo, esposa e nora Fernanda
— António Brito Gomes, João Miranda Faria e pais
— António dos Santos Carvalho da Cruz e Serafim Go-

mes Pereira e esposa
— António Rodrigues Azevedo, irmã, cunhado e filho
— Carolina Machado Gomes, marido, filhos, genros e netas
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Daniel Francisco Barros, esposa, filhos e nora
— Hilário Ribeiro Guimarães, esposa, filho e Eduardo 

da Silva Cachada, esposa e filhos
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Maria Pimenta Guimarães e pais
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria (14)
— António Pereira Azevedo
— Deolinda Ferreira da Silva (17)
— José Alves da Lomba (26)
— José Gonçalves Neiva 
— Laurinda Martins de Sá e pais (filho António)
— Maria Alves de Faria (29)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almas do Purgatório
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Beatriz Pinheiro Neto
— Bernardina Gonçalves Rossas, marido e filho
— Carlos Alberto Couto da Quinta, mãe e irmãos
— Carlos AlbertoGonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Carolina Matias da Rocha, filhas e genro
— David da Silva Sampaio
— Gumerzinda de Jesus Rodrigues
— Juca Araújo Vieira, filho, sogros e família
— Manuel Pereira da Costa Cardante e sogra

— Adelino Torres Silva e família e Delfina Fernandes Ribeiro
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Fernando Rodrigues Escrivães
— Maria Alice Filipe Dias, irmão Sergio e avós
— Maria Belmira Alves Sousa e Arminda Marques Almeida 

e marido
— Maria de Sousa Gonçalves Farinhas, marido, filho, 

genro, pais e sogros
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto Fer-

nandes Martins
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Josefina Amélia Azevedo Felgueiras e irmãos 
Sábado 19 de novembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel Martins Ferreira  (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Alves Ferreira Neves e Maria José Lima Neves 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim Carvalho (7.º Dia)
— Ação de Graças nas Bodas de Ouro Matrimoniais de 

António Brás Barbosa e Maria Dolores Lopes Araújo 
Barbosa

Domingo   20 de novembro
Encerramento do Ano da Misericórdia

08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia

Jubileu das Almas
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Cofr.ª do Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
—  Pais, irmãos e restante família de Ana Rodrigues
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Luzio Campino
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Daniel Ferreira do Vale
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Júlia Fernandes Cardoso Magalhães


