
VISO NEWS
BOLETIM DIGITAL PAROQUIAL

Número 7 - Julho 2022 

Nesta edição:
      Tópico 1
Catequese: Encontro a 24 de setembro 

       Tópico 2
Festeiros 22: São João

        Tópico 4
Agrupamento 1351: ACAVER 

Coordenação: José Dinis e Pedro Faro

       Tópico3 
Festeiros 22: Torneio de Sueca

      Tópico 5 
 Vida Paroquial

        Tópico 6 
Festeiros 22: Festa de Nossa
Senhora do Viso

        Tópico 7 
 Escola da Fé



EDITORIAL
POR PADRE MIGUEL ABREU

Puritanismos

Ao longo da história sempre houve os chamados “puritanos” com os seus movimentos puritanistas. E
em cada tempo, essa forma de pensar com a filosofia que lhe está subjacente, revestiu-se de
coloridos diferentes. No passado recente, pois ainda não passaram muitas décadas, teve a marca da
raça pura com os extermínios hediondos que ficarão para a história como um ponto muito negro (não
temos palavras mais adequadas e pesadas para o caracterizar) na vida da humanidade.
E dá pena que esse passado recente continue a suscitar seguidores aqui e acolá e, por estranho que
pareça, numa Europa que parecia ter aprendido a lição dos chamados “Campos de Concentração”.
Parece que não foi ouvido suficientemente o grito “nunca mais” do Papa Francisco.
O puritanismo, como se dizia atrás, esconde-se por detrás de muitas atitudes, comportamentos e
tomadas de posição.

Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

Frequentemente ouve-se e até se
promove a ideia de que agora sim, agora
tudo vai ser diferente, como se não
houvesse um passado donde se parte,
rumo a um futuro que se espera venha a
ser melhor.  A vida não se faz por saltos e
a humanidade vai fazendo o seu caminho.

Confesso que sou alérgico a “heróis” e a suprassumos, como se de deuses se tratasse. Sou igualmente
alérgico a um certo perfeccionismo de capa puritana em que os bons estão de um lado e os maus do
outro, como se não houvesse espaço para a complementaridade e a entreajuda que leva a reconhecer
as potencialidades de cada um, em favor do bem comum que é muito mais e maior que o “bem” de
quem se arvora puro, perfeito.
O melhor antídoto contra as várias formas de puritanismo é sentirmo-nos membros da fraternidade
universal em que cada um a constrói com as suas capacidades e diferenças, com as suas virtudes e
defeitos, dando-se as mãos.
Sim, dar as mãos, não tanto na bancada da vida, munidos de binóculos e microscópios, mas no
campo (umas vezes relvado, outros de terra batida e tantas vezes cheio de pedra) da vida.
A multiculturalidade é um valor a propor, a defender e a valorizar. Não temos que ser todos iguais,
mas sim todos, cada um à sua maneira com o que é e com o que tem, a deixar um pouco melhor o
mundo que é a Casa de todos nós.

Padre Miguel



Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

CATEQUESE

Caro amigo, votos de que te
encontres bem.
Vai realizar-se a 24 de Setembro, no
Monte de Santa Luzia, um encontro
de convívio e formação, que tem
como mote o lema e tema do
próximo ano pastoral, destinado,
especificamente, a catequistas,
podendo participar outros agentes de
pastoral. A organização é do grupo
arciprestal da pastoral profética, em
conjugação com o respetivo
Secretariado Diocesano.
Os catequistas das nossas paróquias
receberão também comunicação,
seja como for, podemos e, devemos,
incentivar á participação.
Segue um cartaz que pode ser
afixado nos lugares habituais ou
reencaminhado para as catequistas.
Boas férias/trabalho, com um abraço
amigo

José Henrique

Encontro de Catequistas
Vai realizar-se a 24 de Setembro, no Monte de Santa Luzia, um encontro de convívio e formação, que
tem como mote o lema e tema do próximo ano pastoral, destinado, especificamente, a catequistas,
podendo participar outros agentes de pastoral. A organização é do grupo arciprestal da pastoral
profética, em conjugação com o respetivo Secretariado Diocesano. 



Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

 

O São João na Paróquia do Viso 
No passado dia 25 de junho realizou-se mais
um evento organizado pelos Festeiros 2022,
dedicado a toda a comunidade da Paróquia
da Nossa Senhora do Viso. 

Pretendeu-se relembrar a efeméride de São
João, envolvendo a comunidade num almoço
comunitário e numa tarde de convívio, onde
não faltaram as tradicionais sardinhas
assadas e o “saltar da fogueira”, momentos
caraterísticos que muito fazem relembrar um
passado recente, que não se deve deixar
esquecer.
 
Os Festeiros 2022 agradecem a todos os que
nos agraciaram com a sua presença,
deixando dito que foi mais um momento que
ficará gravado, para memória futura da nossa
Paróquia. 
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                        “Torneio de Sueca”

No passado dia 23 de julho realizou-se mais um evento organizado pelos Festeiros 2022, dedicado
a toda a comunidade da Paróquia da Nossa Senhora do Viso. 
Pretendeu-se dinamizar um momento dedicado ao “jogo da Sueca”, um dos jogos tradicionais mais
populares junto da comunidade, atualmente jogado por todas as classes sociais e faixas etárias e
muito apreciado por todos aqueles que nele participam.
Apesar do período de férias em que decorreu, juntaram-se mais de três dezenas de participantes
que durante quatro horas disputa-

Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

 ram os prémios em jogo, em
concreto, um leitão assado para
o 1.º prémio – patrocinado pelo
“O Forno do Leitãozinho”; dois
queijos da serra e duas garrafas
de vinho – patrocinado pela
“Casa da Ínsua”; dois Packs de
Espumante Malvasia Fina para o

 3.º prémio – patrocinado pela
“Cooperativa Agrícola do Távora”
e duas garrafas de vinho com
Como não poderia deixar de ser, neste momento de convívio não faltou o caldo verde e a chouriça
assada para aconchegar o estômago e as bebidas típicas de um início de noite bem quentinho.
Os Festeiros 2022 enviam os parabéns aos justos vencedores e agradecem a participação de todos,
na esperança de que tenham gostado e que voltem na próxima edição.

duas Chouriças – patrocinado pela “Quinta dos Cedros”.
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Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

“Mas sem o coração, começou a desmoronar. Dando à luz uma terrível
escuridão. Mas um dia, o coração será encontrado por alguém que viajará além
do recife.”
Embalados pelo inconformismo e coragem da personagem Moana, os nossos
escuteiros partiram para o ACAVER que este ano se realizou em Touro, Vila
Nova de Paiva, de 7 a 10 de julho, com a presença de cerca de 100 escuteiros.
Sem as restrições que nos impediam de fazer o que mais gostamos, o último,
já tinha sido há muito tempo. E não tivemos dúvidas que o nosso lugar é ali,
junto da mãe Natureza. Raides, jogos de água, dormir ao relento, cozinhar em
patrulha, jogos noturnos… nada faltou!!
Tivemos ainda a oportunidade de realizar as promessas de pata-tenras,
aspirantes e noviços.
Tal como a Moana, fomos mesmo para além do recife, onde só os mais
corajosos vão! 

Agrup. 1351: ACAVER - O coração da Terra

Venha, agora o ACANAC, em Idanha, de 1 a 7 de agosto, onde juntos seremos “Construtores do Amanhã”!



              Informações Paroquiais
1 – Durante o mês de agosto não se publica a Folha “ Ao Domingo”.
2 – Durante o mês de Agosto não se celebra a eucaristia na tarde dos domingos.
3 – Nos dias 19 e 26 de agosto não haverá celebração da eucaristia.
4 – A partir do dia 20 de Agosto vai ficar on line um inquérito sobre a vida da paróquia. Igualmente
nessa data, poderá encontrar à entrada da igreja o mesmo inquérito em papel.
Pede-se a resposta por parte de quem se identifica com a Paróquia e, quem quiser assim dar a sua
opinião e contribuir para uma renovada Comunidade Cristã.
As respostas têm de ser dadas até ao dia 11 de setembro, dia da Festa da Padroeira, Nossa Senhora do
Viso.
5 – Embora ainda não definitivo, poderá encontrar noutro local da Newsletter o cartaz das festas em
honra de Nossa Senhora do Viso.
6 – Os Festeiros de Nossa Senhora do Viso andam a fazer o peditório de Rua para angariação de
fundos para a Festa. Os Festeiros agradecem a vossa colaboração!
7 – Pede-se a quem ainda não fez a inscrição na Catequese Paroquial que o faça quanto antes, pois
está a ser ultimada a constituição dos vários grupos, para o ano 2022-23.
8 – Se pretende inscrever alguém no Escutismo da Paróquia deve dirigir-se aos Chefes do
Agrupamento 1351!
9 – No dia 24 de Setembro haverá encontro Arciprestal para os Catequistas, no Monte de santa Luzia,
como poderá ver noutro local da Newsletter.
10 - Os Catequistas da Paróquia irão fazer a programação do próximo ano de catequese no dia 1 de
outubro. O programa vai ser elaborado.
11 – No dia 5 de Outubro, vai realizar-se uma Assembleia Paroquial para todos os paroquianos.
12 – O novo Ano Pastoral Paroquial terá início no dia 9 de outubro, na Eucaristia das 11.30h. Nesse
dia arrancam todas as atividades, catequese….

Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

VIDA PAROQUIAL

 

 Lembra-se a comunidade paroquial que a FESTA de NOSSA SENHORA do VISO
decorrerá em setembro, de 8 a 11, conforme o cartaz alusivo! 



Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

Estimados, Paroquianos do Viso
Caros, amigos desta nossa e vossa
paróquia de Nossa Senhora do Viso
 
A pandemia que a todos afetou nos
últimos dois anos impossibilitou a
realização da Festa da Padroeira tal
como era tradicional. Todos
compreendemos tais constrangimentos
e todos assumimos comportamentos
controlados no relacionamento
interpessoal numa tentativa colaborante
de evitar ou mitigar a propagação dos
malfadado Sars-cov2, vírus responsável
pela doença que afetou muitíssimas
pessoas, algumas das quais das nossas
famílias.
Este ano de 2022 os Festeiros em
exercício de funções vislumbram uma
realidade diferente uma vez que a
propagação está mais limitada e cada
pessoa já assumiu, quase
intrinsecamente, comportamentos de
contenção que minimizam os contágios.
Por isso, a Paróquia do Viso prepara-se
para as Festas da Padroeira na
modalidade tradicional!

Desde o peditório “porta-a-porta” até às múltiplas e inovadoras iniciativas que os Festeiros 2022
lançaram, eis que tudo aponta para um culminar de larga amplitude com três dias de Festa em honra de
Nossa Senhora do Viso, com as componentes religiosa e popular que todos estávamos habituados. 
Não esqueça, portanto, de colocar na sua agenda:  - para os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro todos os
caminhos e o seu empenho pessoal e de seus familiares, vão dar ao espaço paroquial do Viso, no Viso
Sul. Vemo-nos todos por essa altura! 
Boas férias!                                                                                       Festeiros 2022

Festa de Nossa Senhora do Viso



 

Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

A Escola da Fé na Paróquia de
Nossa Senhora do Viso, terá
lugar, no ano pastoral que
iniciará em Outubro, na primeira
Sexta-feira de cada mês.
Este espaço formativo, aberto a
toda a comunidade, direcionado
para os crismandos, candidatos
ao Sacramento da Confirmação,  
tem o objectivo de proporcionar
aos participantes a
possibilidade de se prepararem
para o Sagrado Crisma, e a
todos de aprofundarem a sua fé,
através de reflexões formativas
sobre os Sacramentos da
Iniciação Cristã, Batismo,
Eucaristia e Confirmação,
indissociáveis na sua essência,
caminhando assim no sentido
de poderem viver, na sociedade
e na comunidade, e de forma
mais esclarecida, mais
consistente e comprometida,
como verdadeiros cristãos, o
testemunho de Jesus Cristo.

Diácono Sérgio

Esperamos por si, inscreva-se já
pelo link:
https://tinyurl.com/9wyvpf7m

ESCOLA DA FÉ


