A CAPELA-JAZIGO OU CAPELA-MONUMENTO
ALGUNS DADOS PARA A SUA HISTÓRIA
(2)
O ano de 1927 foi de muita instabilidade política e social. Revoltas
militares, encerramento das sedes das principais organizações operárias e a
criação de corpos de polícias especiais, mostram a grande tensão política e
social com que se vivia em Portugal. No aspecto religioso estava em
marcha a substituição das Juntas de Paróquia pelas chamadas Comissões
Administrativas.
É neste ambiente de mudança e de insegurança que uma comissão de
homens bons, formada pelo Dr. Bento Carqueja e outros amigos de D.
António Barroso se desloca a Remelhe para solicitar à Junta de Paróquia a
autorização para a ampliação do cemitério, a fim de se edificar uma Capela
onde se guarde o cadáver do nosso saudoso conterrâneo D. António Barroso. A
comissão da capelinha prestar-se-á ao pagamento de todas as despesas, ou
seja, não só com esse alargamento mas com todas as obras que se liguem com esse
importante melhoramento, inclusivamente com a abertura duma avenida da estrada para
o cemitério.
A obra da capelinha era urgente e por isso se pediam as necessárias
autorizações para tais obras.
A Junta, que entretanto ainda se não havia transformado em Comissão
Administrativa, ponderando tudo, resolveu, por unanimidade, conceder autorização à
dita comissão para tudo quanto se prenda com tão simpático empreendimento,
aproveitando a ocasião para aqui deixar consignado o seu muito reconhecimento por tão
nobre e elevada iniciativa.
O certo é que a Comissão de obras, chefiada pelo influente Dr. Bento
Carqueja e pelo seu credenciado jornal O Comercio do Porto, e pelas inúmeras
ajudas que chegavam de todo o lado, deu início imediato aos trabalhos, de
modo que, em 5 de Setembro de 1927, aniversário do seu nascimento, e
após exéquias públicas e solenes, na Igreja, presidas pelo Arcebispo de
Braga D. Manuel Vieira de Matos, e pelo Bispo do Porto, D. António de
Castro Meireles, a urna de D. António Barroso foi colocada na sua capela –
a Capela-Jazigo ou Capela-Monumento.
*
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A ESTRELA DA NOVA EVANGELIZAÇÃO
Escreveu o Papa Francisco:
“À Mãe do Evangelho Vivo pedimos que interceda a fim de que este
convite para uma nova etapa da evangelização seja acolhido por toda a comunidade
eclesial. Ela é a mulher de fé, que vive e caminha na fé e a sua excepcional
peregrinação da fé representa um ponto de referência constante para a Igreja
(João Paulo II).
Maria deixou-se conduzir pelo Espírito, através de um itinerário de fé,
rumo a um destino feito de serviço e de fecundidade. Hoje fixamos nela o
olhar, para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de salvação e para
que os novos discípulos se tornem comprometidos evangelizadores.
Nesta peregrinação evangelizadora não faltam as fases de aridez, de
ocultação e até de um certo cansaço, como as que viveu Maria nos anos de
Nazaré, enquanto Jesus crescia. Este é o início do Evangelho, isto é, da Boa Nova, da
jubilosa nova. Não é difícil, porém, perceber naquele início um particular aperto
do coração, unido a uma espécie de noite de fé, para usar as palavras de São João
da Cruz. Foi efectivamente deste modo que Maria, durante muitos anos,
permaneceu na intimidade com o mistério do seu Filho e avançou no seu
itinerário de fé…
Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito de Deus tanto nos grandes
acontecimentos como naqueles que parecem imperceptíveis. É contemplativa
do mistério de Deus no mundo, na história, e na vida diária de cada um e de
todos”.
Francisco, Evangelii Gaudium, 287-288.

O Boletim Paroquial já está em MULTIMÉDIA. Oiça-o em www.remelhe.bcl.pt.
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Calendário Litúrgico-Pastoral dos meses:
Julho e Agosto /Setembro e Outubro
Os meses de Julho e Agosto são, habitualmente, meses de férias. Daremos
as actividades litúrgico-pastorais mais resumidas. Assim:
Em Julho:
6 – domingo XIV do Tempo Comum – peregrinação a Nossa Senhora do
Facho, em Oliveira.
13 – domingo XV do Tempo Comum – Eucaristia às 09.00 horas.
18 – dia de S. Marinha, padroeira da Paróquia. 500 anos do nascimento do
Beato Frei Bartolomeu dos Mártires. Eucaristia no convento de
S. Domingos, em Viana do Castelo.
20 – domingo XVI do Tempo Comum – ordenações no Sameiro.
27 – domingo XVII do Tempo Comum.
28 – S. Vitor, papa. XXXIX Encontro de Pastora Litúrgica em Fátima.
Em Agosto:
3 – domingo XVIII do Tempo Comum.
10 – domingo XIX do Tempo Comum.
15 – Assunção da Virgem Santa Maria ao Céu.
17 – domingo XX do Tempo Comum.
24 – domingo XXI do Tempo Comum.
31 – domingo XXII do Tempo Comum.
Os meses de Setembro e Outubro serão de reinício de novo A. Pastoral:
- Reinício da Catequese.

Em Setembro:
Em Outubro

- Celebração dos 135 anos de Ordenação Sacerdotal de D. António Barroso,
cujo programa genérico pode ver na página seguinte. Estamos fortemente
empenhados em fazer esta significativa celebração. D. António Barroso merece-a
e nós sairemos honrados com essa celebração.

HÁ 135 ANOS, NA IGREJA DE REMELHE

D. ANTÓNIO BARROSO
CANTOU SOLENE MISSA NOVA
*
Comemorações:
*
15 Outubro - 4ª feira - 20 h. – O QUE É UMA ORDENAÇÃO
SACERDOTAL
(Catequese 1)
*
16 Outubro - 5ª feira - 20 h. - O QUE É UMA MISSA NOVA
(Catequese 2)
*
17 Outubro - 6ª feira - 20 h. - JORNADA VOCACIONAL
(Secretariado Arquidiocesano das Vocações)
*
18 Outubro - Sábado - 21 h. - SARAU CULTURAL
(Orquestra e Banda)
*
19 Outubro - Domingo - 15 h. - EUCARISTIA SOLENE
(Senhor Arcebispo Primaz)
Seguida de
SESSÃO SOLENE NO SALÃO PAROQUIAL
(P. António Trigueiros)
*
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