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BOLETIM COM O PATROCINIO DA TIPOGRAFIA ESPERANÇA  

   Há imagens que ilustram melhor uma 

ideia do que mil palavras, mesmo assim 
arrisco a escrever algumas: 
 

   Tu que fostes batizado, fazes falta na 
Paróquia, porque ninguém pode ocupar o 
teu lugar, se não o ocupares ele fica 
vazio, mesmo que não pareça. 

QUEM  DISSE QUE UM  NÃO FAZ FALTA?! 

UM  ANO.. .  UM A OPORTUNI DADE. . .  UM  GRAÇA DE DEUS!  

   Por isso, neste inico de Ano Pasto-
ral, neste ano em que vamos redes-
cobrir a fé (esclarecendo, celebrando 
e testemunhando)  lanço o desafio a 
todos e a cada um dos batizados que 
fazem a Comunidade Paroquial de 
Santa Cruz, para a tomarem o seu 
lugar...  
 

  Como? 
 

   Cada qual sabe como, mas abro 
algumas janelas que  te podem aju-
dar a decidir:  
 

na Catequese,  

no Agrupamento de Escuteiros, 

no Grupo de Jovens,  

no Rancho de Romeiros, 

no Grupo Paroquial de Romeiros,  

no Apostolado de Oração,  

no Grupo de Leitores,  

no Grupo de Ornamentação,  

no Grupo de Acólitos,  

no Grupo Coral N. S. Conceição,  

no Grupo Coral Juvenil,  

no Conferencia Vicentina, 

no Grupo Som do Vento.  

   Não há que ter vergonha, nem 
receios, em espreitar por alguma 
destas janelas, na certeza de que é 
mais agradável e enriquecedor, 
viver  e testemunhar a fé em grupo, 
ainda que nem sempre seja fácil. 
 
   Todos os interessados podem 
contactar com o Pároco ou com os 
Responsáveis dos Grupos e Movi-
mentos Paroquiais para obterem 
mais informações e manifestarem 
a sua vontade em integrar alguma 
destas realidades eclesiais.  
 
   Não tenhas medo!  
 
   A Porta da Fé está sempre 
aberta para quem vier de boa von-
tade. 

   Porquê agora?  
   Para assinalar dois aniversários 
importantes da Igreja: 
   - Os 50 Anos da abertura do Con-
cilio Vaticano II 
   - Os 20 Anos da promulgação do 
Catecismo da Igreja Católica. 
 
 

   Qual o objetivo?  
   Redescobrir os conteúdos da fé:  
   - Conhecer e estudar a fé;  
   - Celebrar e saborear a fé, 
   - Viver e Testemunhar a fé. 
 
 

   Saibamos nós aproveitar este 
não para crescermos na Fé! 
 
 

ABERTURA DO ANO DA FÈ 
Matriz de Lagoa 
 
5 OUTUBRO I sexta 
 

18h00 Eucaristia 
 

18h30 Adoração Eucarística, com 
reflexões da Carta Apostólica 
«Porta Fidei» do Santo Padre Bento 
XVI. 
 

20h00 Bênção do Santíssimo 

6 OUTUBRO I sábado 
 

18h00 Abertura da MULTITECA 
 

18h30 Apresentação da NOVENA 
DE SANTA CRUZ do Pe. João 
José Tavares pelo Pe. Nuno e pela 
Historiadora D. Susana Goulart 
Costa. - Inicio das comemorações 
dos 150 anos do nascimento do 
padre João José Tavares. 
 

19h00 Eucaristia Solene de Aber-
tura do Ano Pastoral com a presen-
ça de todos os grupos e movimen-
tos paroquiais  e em sufrágio da 
alma do padre João José Tavares.  
 

 

   Nesta Eucaristia prestaremos 
homenagem ao senhor sacristão, 
José Augusto Oliveira, que 
recentemente se aposentou. 
 
 
7 OUTUBRO I domingo 
 

11h30 Eucaristia Solene no Inicio 
do Ano Catequético e Escutista. 
 

12h30 Apresentação dos grupos 
de Catequese e  Inscrições no 
Agrupamento 1290 CNE. 
 

   O Santo Padre, o Papa Bento XVI pro-

clamou um ANO DA FÈ (de Outubro de 
2012 a Novembro de 2013) 
 

   Para quê?  
   Para que todos os fieis compreendam 
mais profundamente que o fundamento da 
fé cristã é uma Pessoa, Jesus Cristo; para 
contribuir para a conversão pessoal e 
comunitária de todos  e os levar a ser tes-
temunhas credíveis e alegres do Senhor! 
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   Fiz a visita Pastoral à Paró-
quia de Santa Cruz de Lagoa, de 
1 a 4 de Julho de 2012. 
 
 
   1) A visita teve início, na tarde do 
dia 1 de Julho (Domingo), com um 
grande cortejo do Passal para a 
Matriz, onde houve celebração 
Eucarística, com Crismas, uma 
celebração muito bem animada 
pelo Grupo Coral Juvenil e pela 
intervenção dos próprios Crisman-
dos, em encenações alusivas ao 
Sacramento do Crisma. 
 
   Foi um bom inicio da Visita Pas-
toral, e teve o seu seguimento no 
dia 2 de Julho, com o encontro, 
na parte da manhã, com a Mesa e 
os idosos da Santa Casa de 
Misericórdia de Lagoa, em cujo 
lar celebrei a Eucaristia, com o 
sacramento da Unção dos Enfer-
mos. 
 
   Com o apoio do Padre Nuno 
Maiato, os idosos participaram ati-

vamente no canto litúrgico.  
   No almoço com a Mesa e os Ido-
sos seguiu-se a festa do encontro. 
 
   Na parte da tarde, passei alguns 
momentos com as responsáveis e 
utentes do Lar Social de Nossa 
Senhora do Rosário que contri-
buem para o apoio de raparigas sem 
família ou filhas de famílias deses-
truturadas. 
 
   No final do dia, houve a Eucaris-
tia com bênção de casais e idosos. 
Á noite, realizou-se a reunião do 
Concelho Pastoral Paroquial.  
 
 
   2) Nesta reunião do Concelho 
Pastoral, procurou-se pôr em relevo 
algumas luzes e sombras dos Ser-
viços e Movimentos eclesiais, 
pondo-se em relevo o seguinte: 
 
   - A população da Paróquia, 
segundo o recenseamento de 
2011, aumentou. Mas a paróquia 
respondeu, com uma boa organi-
zação da catequese e o envolvi-

mento das crianças, numa missa 
Dominical. 
 
   - No âmbito da Pastoral Juvenil, 
há o CNE, com a sede, agora, nos 
Remédios e o famoso grupo “ 
Som do Vento”,  que se tornou na 
“ Associação Juvenil”, mas man-
tém a sua ligação e colaboração 
com a Igreja. Precisaria de sede 
própria. 
 
    - No âmbito da Liturgia, há a 
colaboração de vários grupos. 
Saliento o numeroso grupo dos 
acólitos, uma iniciativa feliz, que 
é preciso continuar e consolidar. 
Saliento igualmente a existência e 
funcionamento dos cinco grupos 
de ornamentação da Igreja, que 
realizou um precioso serviço à 
comunidade. Os ilustres Extraor-
dinários da Comunhão são pou-
cos. Conviria que fossem mais, 
para poderem alargar a sua acção 
também às famílias, com idosos e 
doentes acamados. 
 
   - No âmbito da acção Sócio 

VIS ITA PASTORAL À PARÓQUIA DE SANTA CRUZ  EM JULHO DE 2012  
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CARTÒRIO E ARQUIVO PAROQUIAL 
 

Quarta-feira e Sexta-feira  
das 17h00 às 19h00. 

Caritativa, apraz-me mencionar a 
conferência Vicentina, que, com 
grande generosidade, se encarre-
ga do sector. Precisa é de um 
espaço, para atendimento ao 
público. Convém Também que 
procure articular-se com os 
outros serviços do sector, dentro 
ou fora da Igreja.  
 
   - Não posso deixar de mencio-
nar o Conselho administrativo e a 
Comissão das Festas, que presta 
um relevante serviço à comunida-
de, nestes tempos de crise que 
vivemos. Foi para mim uma agra-
dável surpresa a existência de 
uma secretária do Cartório, que 
marca presença duas vezes por 
semana, Parabéns! 
 
 
 
   3) A visita Pastoral prossegue, no 
dia 3 de Julho. 
 
   Toda a manhã foi dedicada à 
visita das famílias, com idosos e 
doentes acamados, terminando 
com o almoço, numa das famílias 
sorteadas para o efeito. 
 
   À tarde pude verificar os livros 
de registo dos Sacramentos. 
Estava tudo em ordem. O Cartório 
funciona bem e, como aludi acima, 
tem à sua frente uma secretária 
experiente e eficaz. 
 

   O dia teve o seu ponto culmi-
nante na Concelebração Eucarís-
tica, com bênção das crianças e 
dos jovens. 
   Após o Jantar, de novo numa 
família, houve um sarau cultural 
no Claustro do Convento dos Fra-
des, precedido por um breve 
espetáculo de Patinagem artísti-
ca, no ringue adjacente, em que se 
pôde verificar a alta qualidade de 
prestação do grupo respetivo, 
pertencente à freguesia.  
 
   De grande qualidade foram tam-
bém as acuações, no claustro do 
convento, do Grupo de karaté, da 
Banda “ Novos Criativos”, dos 
Grupos “ Som do Vento” e “ Can-
tores de Santa Cruz”, bem como 
a participação da filarmónica “ 
Estrela d´Alva”! 
 
   Congratulo-me, realmente, com a 
freguesia pela existência destes 
grupos, que já vão ganhando famas 
além fronteiras. 
 
 
   4) O 4 de Julho foi o último dia 
de Visita Pastoral. Na parte da 
manhã, ainda visitei as autarquias 
locais: Junta de Freguesia e 
Câmara Municipal. Agradável foi, 
igualmente, a visita à Biblioteca 
Municipal “ Tomás Borba Vieira”, 
a funcionar nas instalações do Con-
vento Franciscano.  
 

   À tarde, pude visitar a comuni-
dade dos Remédios, sempre 
muito acolhedora, entusiasta e 
colaboradora. 
   Passei pela casa dos poucos 
idosos e doentes acamados e 
tive um encontro com os poucos 
Serviços e Movimentos apostóli-
cos.  
 
    A população da comunidade 
ronda as 380 pessoas. Tem a 
catequese a funcionar com cer-
ca de 46 crianças, divididas em 
8 grupos. Há um rancho com 
cerca de 40 Romeiros e um gru-
po Coral. Funciona um “ Praesi-
dium” da Legião de Maria. Há 
um Zelador da Ermida e Presi-
dente da Associação Cultural 
(para as festas religiosas e não 
religiosas). 
 
   Levantei a questão da autono-
mia administrativa, que, neste 
momento, está a meias. Seria 
desejável, ou que passe tudo 
para a Paróquia, ou então fique 
tudo na comunidade dos Remé-
dios, que se encarregará tam-
bém de dar uma gratificação ao 
Padre. 

 
   Isso implicaria, que houvesse 
uma comissão administrativa, 
nomeada pelo bispo e presidida 
pelo Pároco, cujo nome deveria 
figurar também na conta bancá-
ria. 
 
   É uma questão em aberto, a 
ser estudada, com vista à solu-
ção mais adequada e conforme 
às leis canónicas. 
 
   O ponto culminante da visita 
foi a celebração da Eucaristia, 
com Crismas, cuja festa teve o 
seu prolongamento no Jantar-
Convívio que se seguiu. 
 
   Bem-haja a todos e que o 
Senhor a todos abençoe! 
 
 

+ António, Bispo de Angra. 
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FESTAS DA MATRIZ DE SANTA CRUZ DA LAGOA 2012 
         

RECEITAS  DESPESAS 

Peditório da Festa 4.090,04 €  Bombeiros 8,00 € 

Cortejo de Oferendas 3.117,67 €  EDA 603,78 € 

Arrematação do Gado 3.240,00 €  Polícia  374,37 € 

Mostra Gastronómica "Agosto" 2.309,40 €  Seguro Eletricista 82,00 € 

Chá e Artesanato 1.270,00 €  Licença do Fogo  105,10 € 

Bazar 740,00 €  Seguro do Fogo 118,64 € 

     Seguro do Fogueteiro 59,28 € 

Câmara Municipal de Lagoa 2.000,00 €  Licença da CML 5,00 € 

Junta de Freguesia Sta. Cruz 1.000,00 €  Sociedade Portuguesa Autores 369,58 € 

         

Central de Petisco (Hélder) 1.000,00 €  Eletricista 650,00 € 

Novos Criativos 300,00 €  António José (Grua) 300,00 € 

Agência Carvalho 250,00 €  Som Pedro Cymbrom 1.800,00 € 

Andrade e Irmão 100,00 €      

Bruno e Fernando Moniz 100,00 €  Electro Laranjo 682,66 € 

Farmácia Mantua 100,00 €  Stelaçor 317,95 € 

Marques LDA 100,00 €  Furmatec 141,76 € 

Canha e Filhos 80,00 €  STAL 30,43 € 

Pipocas O Silva 60,00 €  Costa Pereira 155,83 € 

Hot Dogs Martins 60,00 €  MaxMat 23,88 € 

Hot Dogs Gil Costa 50,00 €  Canha e Filhos 32,30 € 

Gilberto Rodrigues Furtado 40,00 €      

Dorvalino Ventura 40,00 €  Filarmónica Estrela D`Alva 1.500,00 € 

Furmatec 35,00 €  Filarmónica Lira do Rosário 650,00 € 

Restaurante O Carlos 30,00 €  Filarmónica Fraternidade Rural 650,00 € 

Carlos Augusto Furtado 30,00 €  Filarmónica Lira de São Roque 800,00 € 

Lar Modas 30,00 €      

Raimundo e Pereira 25,00 €  Pedro Estrela 100,00 € 

Hélder Ribeiro 25,00 €  Orquestra Ligeira Lagoa 300,00 € 

Sapataria Marta Furtado 20,00 €  Novos Criativos 300,00 € 

Isalumínios 20,00 €  Nova Geração 500,00 € 

Roberto Bulhões 10,00 €  Coriscos e Alegres 120,00 € 

Serragem José de Matos Madeira Medalhão  Magic Fungis Truxis 100,00 € 

Lurdes Narciso 4 cx sardinhas      

Padaria Pavão 22 Bolos de massa  Refecon 1.952,97 € 

Sicosta Transformados  Oleirense (Fogo da Festa) 573,20 € 

Cereia Modas 2 Camisas  Continente 74,83 € 

Foto Belarte Álbum de fotos  João Tavares 9,50 € 

Costa Pereira Lata de tinta    

Decoradora Chávenas de café  Liturgia (Gratificações e Material) 250,00 €  

André Móveis Jarrão   Flores (Igreja) 390,00 € 

José Teixeira 10 Dz ovos      

João Manuel "Eletricista" 50 lampadas  Caetano Raposo e Pereira 135,20 € 

Rei dos Queijos 3 garrafas      

Total Receitas 20.272,11 €  Total Despesas 14.166,26 € 

       

   Receita Liquida 6.105,85 € 

   As nossas Festas correram de uma forma digna e fraterna graças à boa vontade e generosidade de muita gente, a todos  o 

pároco e a Comissão de  Festas, mais um vez agradece.  

   O saldo foi positivo a todos os níveis! A nível de receitas, além de positivo, foi igualmente uma agradável surpresa, dado ao 

momento difícil que atravessamos. O que vamos fazer com o dinheiro? 5.000.00 euros será para investirmos no restauro do 

altar do Sagrado Coração de Jesus e o restante para despesas de algumas festas ao longo do ano, como a procissão do 

Senhor dos passos. Este valor, não será suficiente para restaurar o altar todo, mas só avançaremos no restauro, à medida que 

tivermos mais receitas ou ofertas para este fim. 


