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Editorial

De todas as vezes que esta equipa reúne para preparar cada número de O Poço, 
temos o hábito de consultar os números anteriores. Este quase ritual cumpre vários 
objetivos: não repetirmos temas que já saíram, analisarmos o que de bom e menos 
bom conseguimos fazer no número anterior, e confirmarmos os procedimentos e 
temáticas que são sazonais. 

Um dos benefícios colaterais desta espécie de revisitação do passado é a 
constatação do caminho que, todos nós, enquanto comunidade paroquial, fomos 
fazendo. No início – e o início já tem largos anos – tudo era novidade numa paróquia 
que então tinha o tumulto como normalidade. Passávamos uns pelos outros na rua 
sem nos reconhecermos e, muito menos, nos cumprimentarmos, apesar de na 
próxima eucaristia sermos capazes de nos darmos o “abraço da paz”. E quando nos 
reconhecíamos era frequente o ressentimento, a mágoa, provavelmente fruto de 
uma tomada de posição mais vigorosa numa paróquia que se encontrava 
profundamente dividida e extremada. Vão já longe esses tempos e não deixaram 
saudades nenhumas, mas é bom que façam ainda parte da memória para que não 
se ousem repetir.

Hoje vivemos dias de normalidade. Parece que já não há novidade. As missas são as 
mesmas, a catequese vai funcionando bem - apesar de termos cada vez menos 
crianças (e catequistas) - temos uma Pastoral Familiar a funcionar em pleno, e 
escuteiros e leitores e coros e zeladoras e um grupo de jovens inconformados, e 
tudo aquilo que, hoje, sabemos que faz parte de uma paróquia viva e organizada e 
que antes nem sequer sabíamos que existia. Pode acontecer que a memória tenha 
dado já lugar ao esquecimento e não saibamos valorizar como, com a Graça de 
Deus, os mais novos têm hoje como garantida uma comunidade onde podem viver a 
fé sem outros sobressaltos que não aqueles que são próprios da fé. 

É comum estranharmos a normalidade. Batalhamos anos a fio, trabalhamos no duro, 
gastamos dias e noites conjeturando, programando, procurando incessantemente as 
melhores soluções possíveis para as complicações e, quando as resolvemos nem nos 
apercebemos das conquistas. Preferimos, como é nosso hábito, olhar para o imenso 
que ainda nos falta fazer, nem que seja à procura de motivo de queixa.

Numa comunidade viva, como a nossa pretende ser, há sempre algo que falta, algo 
para melhorar, algo para acrescentar, para crescer. Mas tem também o dever de 
olhar para trás e apreciar o seu percurso e a sua história. E dar Graças. Sobretudo 
dar Graças a Deus! Pelo imenso que já caminhamos e conseguimos. É importante 
que o saibamos fazer. 

Zé Armando

ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D. VITORINO JOSÉ PEREIRA SOARES

No passado dia 29 de setembro a nossa diocese do Porto passou a ter mais um bispo 
auxiliar: D. Vitorino Soares. Era até então pároco em Paredes, mais precisamente em 
Castelões de Cepeda e Madalena. 
Natural de Penafiel, nascido a 19 de outubro de 1960, foi ordenado sacerdote a 14 
de julho de 1985. É o mais velho de cinco irmãos, sendo um deles também padre, 
que é o atual vigário da nossa vigararia de Gondomar, o padre Avelino Jorge Pereira 
Soares, pároco de Rio Tinto. 
D. Vitorino foi nomeado pelo Papa Francisco para auxiliar o nosso bispo diocesano, 
D. Manuel Linda, encarando esta nova missão como «dom» e «desafio» de guiar e 
acompanhar todas as pessoas, na vocação universal de «tomar conta uns dos 
outros».  
Atualmente é também reitor do Seminário Maior da Sé, onde já foi antes perfeito e 
aluno. Além disso, já trabalhou no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, depois 
foi capelão militar e em seguida diretor do Secretariado diocesano da juventude.
Nós paróquia de S. Pedro da Cova saudamo-lo desejando-lhe as maiores bênçãos de 
Deus no exercício do ministério episcopal.
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 AGENDA

26 de outubro – Procissão de velas em honra de Nossa Senhora
1 de novembro- Todos os Santos
2 de novembro – Fiéis defuntos
9 de novembro – Início do CPM
10 de novembro – Encontro diocesano de casais novos
23 de novembro – Plenário do Conselho Pastoral
1 de dezembro – Início do Advento
4 de Dezembro – Procissão de Santa Bárbara
8 de dezembro – Bênção das Grávidas

INÍCIO DO ADVENTO

É já no dia 1 de dezembro que começamos a caminhar a passos largos para receber o 
Menino Deus que nos é dado, isto é, entraremos no Advento. Depois de Cristo Rei a 
24 de novembro acompanhemos em especial o profeta Isaías e os pais de Jesus, 
Maria e José, até ao presépio em Belém. Para que o nascimento de Jesus tenha 
efetivo significado na vida de cada um de nós reunamo-nos todos os fins de semana 
para ouvir a Sua Palavra e aprender a Sua ternura, participando assim como atores no 
Sagrado Presépio.

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS

Como já é tradição entre nós, no dia 8 de dezembro, dia da Solenidade da Imaculada 
Conceição de Maria, faremos a bênção das grávidas. 
Deste modo convidamos todas vós que estais à caminho de ser mães (pela primeira 
vez ou novamente) a vir orar connosco (na missa das 11h) Àquela que não conheceu 
o pecado, de modo a que vós sejais exemplos de simplicidade e amor para os vossos 
filhos e filhas, e eles sejam tocados e abençoados por Deus. 
Estarão também connosco os Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, para 
honrar a sua padroeira, a Imaculada Conceição.
Que Nossa Senhora nos conduza a todos até Seu Filho Jesus, e nos proteja de todo o 
mal.   

ESCOLA DE MÚSICA DA PARÓQUIA DE S. PEDRO DA COVA 

No presente mês de outubro já iniciaram as lições da escola de música da nossa 
paróquia.
Como sempre estamos abertos a todos os que queiram aprender a cantar ou a tocar 
qualquer instrumento (piano, órgão, violino, guitarra, saxofone, violoncelo, flauta 
transversal...), começando pelas bases musicais gerais da formação musical para 
depois poder chegar-se à técnica. Portanto a formação é completa, e o tempo aqui 
investido é sempre agradável, proveitoso e saudável. Duas vezes por ano temos 
audições abertas a todos, em que os alunos apresentaram o resultado das aulas. 
Venham experimentar o encanto da música! Inscrevam-se através da secretaria 
paroquial.

PUERI CANTORES 

Estamos a formar um grupo coral composto apenas de crianças entre os 5 e os 10 
anos de idade.  Os ensaios são na nossa paróquia aos sábados, das 16:30h às 17:30h. 
Com esta iniciativa pretendemos envolver mais e melhor as crianças e seus pais na 
dinâmica da Eucaristia. Assim aprenderão a amar a música e com ela crescerão na fé 
e no louvor a Deus.
Tudo isto é para que os vossos filhos se tornem fortes e felizes, pois cantar é didático 
e divertido! Pais e avós, contamos com a vossa sensibilidade e capacidade de 
persuasão...e de vós mais pequenos esperamos a vossa presença e a vossa voz!
As inscrições estão abertas e são gratuitas. Dirija-se à secretaria paroquial



PLENÁRIO DO CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL

No próximo dia 23 de novembro, pelas 21:30h no Centro Pastoral da Igreja 
Matriz, teremos a reunião mais importante de toda a paróquia, pois nela estão 
representados todos os grupos paroquiais. Nela projetaremos o novo ano 
pastoral que ainda está a arrancar, ao discutir as propostas pastorais da diocese, 
propondo outras complementares e dando espaço a que todos os convocados 
possam dar a sua opinião e contributo, inclusive lançar outros assuntos à 
discussão. Deste modo procuramos a maior sintonia possível entre todos os 
paroquianos, e também da paróquia com a diocese aplicando à nossa realidade 
as diretrizes que dela nos chegam. Refletimos em conjunto para sermos cada vez 
mais uma comunidade cristã local e universal, para maior bem de todos.
vez ou novamente) a vir orar connosco (na missa das 11h) Àquela que não 
conheceu o pecado, de modo a que vós sejais exemplos de simplicidade e amor 
para os vossos filhos e filhas, e eles sejam tocados e abençoados por Deus. 
Estarão também connosco os Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, para 
honrar a sua padroeira, a Imaculada Conceição.
Que Nossa Senhora nos conduza a todos até Seu Filho Jesus, e nos proteja de 
todo o mal

ANIVERSÁRIO DA MESA DE SÃO PEDRO

Dia 8 de setembro de 2019 completaram-se 7 anos de existência e 
funcionamento ininterruptos da MESA DE SÃO PEDRO. Todos os dias serviu-se 
jantar para quem tem fome. Sim, há vários casos cuja ajuda será sempre 
necessária, mas acima de todo temos a total certeza de já termos salvo e 
continuarmos a salvar e prolongar várias vidas, que sem esta iniciativa já teriam 
perecido ou pelo menos passado bastante mais mal. 
Damos os renovados parabéns a todos os voluntários, que formam as diversas 
equipas. O nosso MUITO OBRIGADO pelo trabalho, coragem e amor 
desinteressado e profundamente humano e humanizador. 
Pedimos mais pessoas para se juntarem a este grupo extraordinário, como 
voluntário(a) ou dando alimentos e/ou dinheiro para as refeições. 
Tudo isto é do agrado de Deus. Ele recompensar-vos-á.

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO EM S. PEDRO DA COVA

Como é já hábito, de dois em dois anos o grupo paroquial da Pastoral da Família 
assume o encargo de proporcionar uma série de encontros com noivos tendo em 
vista preparar o seu Matrimónio o melhor possível, através de formação sempre 
acompanhada de boa disposição! 
Trata-se de 6 encontros, um por semana, onde refletiremos sobre as principais 
temáticas da vida conjugal, desde o que implica uma vida a dois, o dom dos 
filhos, etc., até ao amor sem idade mas que sempre se transforma. Cada 
encontro terá uma vertente teórica, e outra mais prática/testemunhal dos casais 
organizadores. A partir deles encontraremos a beleza mas também as 
dificuldades do compromisso para sempre que é o Matrimónio, bênção de Deus 
mas também pacto com Ele. 
Começaremos dia 9 de novembro e terminaremos a 14 de dezembro. 
Convidamos a que participem todos os que pensam casar em breve, sejam da 
paróquia ou de outra qualquer. 
O que é necessário é inscrever-se na secretaria paroquial, por causa da logística.
Venham desde já connosco conhecer o amor de Deus na vossa vida!     
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PROCISSÃO DE VELAS – 26 de outubro

Foi no dia 26 de outubro, sábado, às 21h, que nos reunimos todos no adro da Igreja 
Matriz para subir juntos a Serra em direção à Igreja da Senhora de Fátima. Pelo 
caminho, acompanhou-nos Maria e, com Ela, rezamos juntos a Oração do Terço… Pela 
Paz nos nossos lares e no mundo.. em ação de graças… pela saúde dos mais frágeis… 
por nós mesmos e pelos outros…
Levamos nas mãos uma vela, sinal de que Cristo, nossa Luz, caminha connosco e vai à 
nossa frente, mostrando-nos o caminho… Como é tradição, muitos colocaram velas 
acesas nas varandas, nos passeios, nos muros, nos quintais… É assim mesmo: não 
devemos ter vergonha de manifestar a nossa Fé não só com obras, mas também com 
sinais, despojados de vaidades, claro, simples,  mas não menos válidos. Maria vela por 
todos!

REGRESSO À CATEQUESE

É bom regressar à Catequese! Por mais que o tempo passe, por mais que a vida me 
espartilhe, por mais que o cansaço ataque… Gosto sempre de regressar à Catequese e 
fico sempre surpreendida com a alegria que me invade…  É como se Deus me desse 
mais uma oportunidade para (re)inventar,(re)descobrir, transmitir  e aprender, 
transformar, partilhar um bocadinho de mim, do meu tempo, das minhas fragilidades 
e dos meus talentos… É como se Deus me dissesse que afinal não está zangado 
comigo e me abrisse mais uma vez a porta para eu tentar de novo…
Para mim, o ano não começa em janeiro… Pouco me diz o “réveillon”, as girandolas 
inúteis, as passas e os brindes… Para mim, é no Outono que tudo (re)começa… Sim! 
Com a chuva, com o vento a libertar as folhas secas pintadas de oiro; com o cheiro da 
terra revolvida nos campos; com o perfume do mosto que ainda se faz sentir pelas 
nossas bandas…  De tarde, ouço  o som dos meninos no recreio da Escola de 
Silveirinhos  enchendo o vale… subindo  até à minha varanda… É no Outono que limpo 
as folhas mortas, que arranco as ervas secas… que transplanto trepadeiras, bolbos, 
raízes que serão em breve ramos viçosos, botões, flor…

E a Catequese faz parte desse recomeço! E é bom voltar a ver os bancos da Igreja 
cheios dos seus sorrisos, do seu sono, da sua agitação… É tempo de semear para mais 
tarde colher… E em cada recomeço há sempre a esperança de uma boa colheita… 
Na Catequese, semeiam-se valores e afetos (Ai a falta que eles fazem!), conversa-se, 
partilha-se, escuta-se, pensa-se, reza-se… E, surpresa das surpresas: o telemóvel não 
faz falta! Aos pouquinhos, sobretudo quando a Família ajuda, a Fé vai nascendo e 
aprofundando raízes… No entanto, sabemos que vem aí o Inverno… As tempestades 
tropicais são cada vez mais frequentes! As raízes ainda são frágeis! Se não houver 
esteios fortes, com todas estas alterações climáticas que por aí grassam, caem as 
árvores, quebram-se os ramos e a videira não dá fruto… Por isso, todos são precisos 
para os amparar e guiar!

Pediram-me para escrever um artigo para o nosso “Poço” sobre o regresso à 
Catequese… Com números…  Aqui estão eles para a estatística. Mas a Catequese é 
muito mais do que uma grelha com números… E o quão é bom regressar à Catequese 
não se conta, nem se mede…
Neste Ano Pastoral de 2019/2020, a nossa Catequese vai guiar- se pelo seguinte lema: 
“Como os ramos na videira – Todos filhos de Deus”. Cuidemos, pois, da Videira, para 
que os seus ramos cresçam fortes e viçosos e os seus frutos sejam saborosos! 
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GRUPO DE JOVENS
 
No passado dia 21 de setembro, acolhemos os nossos novos membros e começamos as 
atividades deste ano em grande! 

"Tu que entraste hoje neste grupo, sê muito bem vindo!  Esperamos que estejas tão feliz 
por estar connosco como nós estamos por te receber.
Deverás saber, desde já, que este não é um grupo qualquer. Existimos há uma década e, 
tal como na fé, houveram avanços e recuos. Hoje, convosco somos mais de duas 
dezenas, mas já fomos 4, 6, 10 pessoas com sede de mais e esperança de ser demais.
Deves saber também que há uma década que lutamos por uma sala nossa no centro 
pastoral, que nas nossas reuniões há sempre comida, que começam fora de horas e 
nunca acabam à hora planeada e que 75% das vezes tem um fim nas roulotes.
Também deves saber que somos ambiciosos, que já fizemos retiros em Valença como em 
Vila do Conde, missão em Cabo Verde e peregrinações a Taizé ou Santiago.
Não podes esquecer que somos desorganizados e mestres do improviso. Não somos 
perfeitos e muitas vezes vais questionar o porquê de cá estares. Vais-te cansar dos 
momentos em que falamos por cima uns dos outros e das alturas em que parece que 
estamos sem rumo.

Mas prometo-te que aqui vais ao encontro: de ti, de Deus e dos outros.
"Deus é amor", apregoamos nós tantas vezes, por isso, TU, atreve-te a viver por amor e 
deixa que Deus faça o resto. Entrega-te a Ele e a nós, e acredita, serás tão feliz.
"Como os ramos da videira" queremos dar fruto contigo: justiça, diálogo, perdão, 
compreensão, solidariedade. É esta a missão que te damos e que todos temos, porque 
unidos a Cristo seremos +. "

Convidamos assim a comunidade a estar presente nos nossos eventos externos deste 
trimestre:
19 de outubro: Cinefórum;
23 de novembro: Noite de Oração;

ENCONTRO DIOCESANO DE CASAIS NOVOS
O Secretariado Diocesano da Pastoral da Família da nossa diocese do Porto convida todos 
os casais novos (até 10 anos de matrimónio, inclusive) para um encontro na Casa 
Diocesana em Vilar. Será no próximo dia 10 de novembro, das 14:30h às 18:30h, sobre a 
fecundidade do casal, ou seja, o que vem a ser a fecundidade...certamente tem que ver 
com a procriação mas será só isso? Para ajudar a responder a esta questão e a outras 
haverá um painel de testemunhos e partilha de experiências.
No final haverá uma bênção para os casais.
Para inscrever-se visitem o site pastoralfamiliarporto.pt
Não faltem, pois será um excelente momento de convívio e comunhão de vida com 
outros que partilham das mesmas alegrias e dificuldades

PICOS DA EUROPA

A atividade final dos pioneiros realizou-se em Espanha nos Picos da Europa, iniciou no dia 
10 e terminou a 16 de Agosto.
Foi uma experiência incrível uma vez que a comunidade esteve todos os dias em 
contacto com a nossa linda natureza. Realizamos atividades radicais memoráveis, pois 
conseguiram meter-nos à prova e muitos de nós superar alguns medos tais como o medo 
das alturas e tivemos também a  oportunidade de concretizar a Rota de Cares.
Com esta atividade conseguimos perceber devido às dificuldades físicas que Deus está 
sempre ao nosso lado, dando forças aqueles que mais precisavam.



ABERTURA DE AGRUPAMENTO

No dia 5 de outubro o nosso agrupamento retomou as suas atividades, após um 
período de férias.
Assim os nossos escuteiros reuniram-se na sede pelas 09:00 horas.
De seguida receberam uma mensagem de boas vindas da nossa chefe de Agrupamento 
(a mensagem baseou-se num pensamento muito famoso do nosso fundador Baden 
Powell e que de certeza estará sempre presente na vida de cada escuteiro“ A melhor 
maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros”); e as indicações dos 
chefes de secção para iniciarem o raid.
As nossas secções foram divididas por quatro pontos distintos desde a sede até Couce, 
as passagens dos elementos para as novas secções foram efetuadas durante o Raid no 
período de manhã. 
O almoço foi em Agrupamento.
De seguida foi apresentado o tema deste ano escutista “ Escutismo para Rapazes “bem 
como o livro de ouro do Agrupamento.
O “Escutismo para Rapazes “ foi escrito pelo nosso fundador Baden Powell e é um livro 
muito importante para todos os escuteiros.
Nesta atividade também foram apresentadas as novas equipas de animação.
Da parte da tarde as secções reuniram como habitualmente fazem.
Às 19 horas fomos á eucaristia, e a atividade terminou por volta 20 horas.

GRIÉBAL

Entre os dias 7 e 15 de agosto, os Exploradores do Agrupamento 892 de São Pedro da 
Cova realizaram a sua atividade de final de ano em Griébal, Espanha. 
Foi uma atividade para a qual trabalharam arduamente durante o ano escutista, 
realizando angariações de fundos, aprendendo e aperfeiçoando a sua técnica e o seu 
conhecimento escutista, enfrentando os seus medos... 
Lá chegados, instalaram-se no Centro Escutista de Griébal e não pararam um segundo 
nos 8 dias que lá estiveram. Realizaram atividades no campo, contactando com outros 
escuteiros e outras realidades; fizeram atividades radicais, como cannyoning, vias 
ferratas, rafting; visitaram a cidade e toda a sua envolvente montanhesca, sendo que o 
mais marcante foi a visita ao Valle da Pineta e todas as suas magníficas cascatas; foram 
a banhos em lagos gelados e outros não tão gelados assim... Viveram muitas aventuras, 
que ajudaram a fortalecer a união dos exploradores, quer entre eles, quer com a 
equipa de animação.
No dia 15, regressaram a suas casas cansados, mas com muitas histórias para contar e 
muitas memórias para partilhar, que com certeza jamais esquecerão!

ACAGRUP

Nos dias 27, 28 e 29 de julho, o Agrupamento 892 de São Pedro da Cova realizou o seu 
Acagrup, com o tema “Harry Potter”. Para o bom decorrer da atividade, os escuteiros 
foram divididos por equipas, compostas por elementos de todas as secções e 
distinguidas através de gravatas de diversas cores. 
No primeiro dia, dirigiram-se ao Castelo de Póvoa de Lanhoso, onde pernoitaram. Na 
manhã do dia seguinte, fizeram uma visita guiada ao Castelo e, de seguida, partiram 
rumo a Couce, onde realizaram diversos jogos e dinâmicas relacionados com o tema, 
nos quais tiveram a oportunidade de utilizar as vassouras e varinhas que haviam 
previamente feito. Na segunda noite, realizaram o seu fogo de conselho, ponto alto de 
qualquer atividade escutista, onde as equipas apresentaram peças e jogos ao restante 
grupo. Por fim, no último dia, tiveram o grande jogo, em formato de torneio, para 
decidir a equipa vencedora.

LOBITOS

Depois de tantos caçadas vividas a tentar ajudar as emoções presentes na mente da 
Riley, chegou a altura de descobrir o final desta história! Viajando até à Cidade Berço, 
de 1 a 4 de agosto os Lobitos foram convidados a descobrir qual o caminho escolhido 
pelas emoções da Riley, sendo também desafiados a descobrirem as suas próprias 
emoções e ilhas do pensamento. 

Durante esta atividade foi avaliado progresso dos lobitos e o nível de progresso do pata 
tenra, observando as suas atitudes, o modo como interagem entre si e se relacionam 
com os outros, consigo próprios e com a Natureza.
defesas, é o tempo semelhante ao tempo da ABORRESCÊNCIA/ ADOLESCÊNCIA. Este 
tempo, consideramos que se situe entre os treze e os dezoito anos, mais ou menos. É 
um tempo onde jovenzinhos começam a quererem afirmar-se dos mais diversos 
modos, começando por quererem largar as mãos dos pais… 
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Contas – 1º Trimestre 2019
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Contas – 2º Trimestre 2019
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Movimento Paroquial 2019

Mais informações em:

www.paroquiasaopedrodacova.org
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Movimento Paroquial 2019



SENHOR, QUE NADA NOS AFASTE DE TI

 
Deus de infinita misericórdia,
confiamos à tua imensa bondade
aqueles que deixaram este mundo para a eternidade,
onde Tu aguardas toda a humanidade
redimida pelo sangue precioso de Cristo,
morto para nos libertar dos nossos pecados.

Não olhes, Senhor, para as tantas pobrezas, misérias
e fraquezas humanas
quando nos apresentarmos diante do Teu tribunal,
para sermos julgados, para a felicidade ou a condenação.

Dirige para nós o teu olhar misericordioso
que nasce da ternura do teu coração,
e ajuda-nos a caminhar na estrada de uma completa purificação.
Que nenhum dos teus filhos se perca no fogo eterno do inferno
onde já não poderá haver arrependimento.

Te confiamos, Senhor, as almas dos nossos entes queridos,
das pessoas que morreram sem o conforto sacramental,
ou não tiveram ocasião de se arrepender nem mesmo no fim da sua vida.
Que ninguém tenha receio de te encontrar
depois da peregrinação terrena,
na esperança de sermos recebidos
nos braços da tua infinita misericórdia.

Que a irmã morte corporal nos encontre vigilantes na oração
e carregados de todo o bem realizado ao longo da nossa breve ou longa 
existência.
Senhor, nada nos afaste de Ti nesta terra,
mas em tudo nos dês o apoio
no ardente desejo de repousar serena e eternamente em Ti.

Amén.
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