
ANO 01 N.º 5 PUBLICAÇÃO MENSAL ABRIL 2018INFORMATIVO DA PARÓQUIA DE RIO TINTO

Folha de Rio Tinto

   

   Peregrinação a Fátima - 29 Abril

D. MANUEL LINDA
BISPO DO PORTO

ORGÃO DE TUBOS NA CRIPTA
8 de Abril às 16h

-  - Presidida por D. AntónioBenção
                  Augusto, Bispo Auxiliar do Porto

- Concerto de orgão com solista e coro
                        Organista: Filipe Veríssimo



ENTRARAM PARA A FAMÍLIA CRISTÃ

Fevereiro (Final)
André Silva Moutinho - 25/02

Março
Margarida Carvalho Monteiro - 03/03
Vasco Sousa Santos - 04/03
Rodrigo Filipe Ribeiro Pinto - 11/03
Sara Miguel Cardoso Saraiva - 11/03
Bianca Sofia da Silva Quintas - 18/03
Afonso Oliveira de Andrade - 20/03

NOVAS FAMÍLIAS
20/03  Marco José Pires Carrasco Andrade 
 Ligia Graziela Baía Oliveira

PARTIRAM PARA O PAI

Fevereiro (Final)
Ana Pereira Azevedo Rocha - 86 anos
Reinaldo Dias de Sousa - 86 anos
Emília Ribeiro Correia - 90 anos
Maria Célia Alves Pinto Bateira - 82 anos
António Teixeira da Mota - 91 anos
Isabel dos Santos Marques - 69 anos

Março
Mário Fernando Martins de Oliveira - 77 anos
Deolinda Oliveira da Silva Ferreira - 80 anos
Margarida M. do Couto S. Carvalho - 77 anos
Artur Ferreira Taveira - 90 anos
Jorge Fernando Tavares da Silva - 56 anos
José Alberto Ferreira Ribeiro - 84 anos
Maria Adelaide de Oliveira - 87 anos
António da Silva Lameirão - 81 anos
Domingos Alves de Moura Bastos - 89 anos
Laurinda Marques Correia - 85 anos
Carlos Bernanrdo dos S. Oliveira - 88 anos
Alice da Silva - 93 anos

Vida Comunitária

PÓRTICO

Paróquia de Rio Tinto
Rua da Lourinha, 33
4435-308 Rio Tinto
Telefone - 22 489 02 85
Telemóvel - 96 018 14 88
Email - geral@paroquiariotinto.pt
www.paroquiariotinto.pt
Pároco Avelino Jorge
avelinojorge63@gmail.com

  Vamos viver o tempo pascal.

 Durante 50 dias celebramos a passagem de 
Cristo à vida nova. A Páscoa é vida nova. O 
tempo pascal é o alegre, festivo, novo por 
excelência.

 Assim em comunidade somos convidados 
a acolher e a viver esta vida nova , esta alegria.

 O tempo pascal infunde-nos dinamismo, 
chama-nos à liberdade, enche-nos da 
verdadeira vida porque acolhemos o Vivente, 
Aquele que estando no meio de nós nos enche 
da sua vida.

 Neste  tempo pasca l  temos t rês  
acontecimentos relevantes.

 No dia 8 de Abril iremos fazer a benção e a 
inauguração de um órgão de tubos que 
adquirimos para a Cripta. Foi uma oportunidade 
pois a universidade Católica tinha-o à venda. O 
novo órgão é para o servico da liturgia e a 
cultura. No dia 8 de Abril presidirá a benção D. 
António Augusto, Bispo Auxiliar do Porto que 
muito nos honra com a sua presença.

 No dia 15 de Abril entrará na Diocese D. 
Manuel Linda recentemente nomeado Bispo do 
Porto. D. Manuel é natural de Resende, Lamego 
e foi Bispo Auxiliar de Braga e era até agora o 
Bispo das Forças Armadas. Pedimos a Deus que 
o ajude e ilumine na missão de ensinar, santificar 
e governar a nossa Diocese.

 Finalmente no dia 29 realizaremos a 
Peregrinação paroquial a Fátima. Iremos como 
comunidade agradecer e colocar no coração  da 
Mãe os nossos projetos e sonhos. 

 Que este tempo pascal seja vida nova para 
todos.                                            

  A.J.
 Adquirimos um órgão de tubos para a Cripta 

no valor de 15.500€. Ainda falta o valor da 

montagem e adaptação à Cripta. No entanto 

recebemos algumas ofertas. Quem quiser 

colaborar daremos aqui contas. O nosso 

agradecimento.

 Oferta .............................. 250.00€

 Oferta ........... ................... 250.00€

 Oferta ........... ................... 125.00€

 Oferta ........... ................... 125.00€

 Anonimo ........ ................... 5.00€

 TOTAL ........... ................. 755.00€

Órgão de Tubos - Contas



Destaque

D. Manuel Linda: Mensagem à Diocese do Porto

O órgão de tubos é o instrumento por excelência da Liturgia

 Deixamos aqui alguns pontos da mensagem de D. Manuel Linda, 

como novo Bispo, à Diocese:

 3. Não é sem emoção que regresso ao Porto passadas quase 

quatro décadas depois da minha formação no seu Seminário Maior. Daqui 

surgi para a vida sacerdotal, aqui exerci o sacerdócio colaborando ma 

formação de novos padres, aqui volto como mais um de entre os 

muitíssimos que apostam tudo na evangelização e na promoção humana 

desta Diocese que sempre se distinguiu pela cultura dos seus membros, 

zelo missionário, santidade operante e sadia presença na sociedade. Tudo 

isto na fidelidade ao sopro do Espírito que nos manda edificar «um novo 

céu e uma nova terra», de acordo com os sinais dos tempos.

 6. Trabalharei no Porto como tenho feito até aqui: «com Pedro e 

sob Pedro». Mas também «à maneira de Pedro». Isto é, pretendo ser um «missionário da misericórdia», 

um pastor com «o cheiro das ovelhas», um pai dos Padres, um irmão dos mais pobres e um fomentador 

do espírito ecuménico e de diálogo. Procurarei reconduzir a igreja a uma tal simplicidade evangélica que 

a constitua referencial ético para o mundo actual.

 7. Ainda que numa visão global e apressada, no último século, chama a atenção uma forte 

semelhança entre o enorme timbre de grandeza dos Pastores da Diocese do Porto e os da Igreja 

universal. Numa e noutra, há mártires, profetas e santos. No caso desta nossa Diocese, legaram-nos um 

tal património histórico-moral que aqueles que constitui uma referência incontornável para a Igreja e 

para a sociedade portuguesas. Tendo presente, apenas, aqueles que conheci pessoalmente, não deixarei 

de me inspirar na determinação granítica de D. António, no zelo pastoral de D. Júlio, na arguta 

perspicácia de D. Armindo, na lucidez intelectual de D. Manuel e na afectividade pura e contagiante de D. 

António Francisco.

 Como disse o D. Júlio Tavares Rebimbas, na inauguração do Orgão da Sé. «Na Igreja, o rei 

dos instrumentos é, sem dúvida, o Órgão de tubos. Não apenas pelas suas qualidades sonoras, 

mas porque é a imagem do homem e da Igreja que rende a Deus, de corpo e alma, na unidade 

da diversidade, o culto que lhe é devido». Por isso, os Papas e, mais recentemente, o Concílio o 

têm, incessantemente, recomendado como o instrumento musical próprio da Igreja e da Liturgia. 

Pio XI chamava-lhe o «instrumento que pertence propriamente à Igreja e que nos vem dos 

antigos...»; Pio XII acrescentava que, nas igrejas, «o Órgão ocupa com razão o primeiro posto 

(entre os mais instrumentos musicais)... enche o coração de uma alegria quase celestial e eleva-o 

com veemência a Deus e aos bens sobrenaturais»; a Instrução de 1958 avança mais: «O Órgão 

clássico, ou de tubos, foi e continua a ser o principal e solene instrumento da música litúrgica da 

Igreja Latina»; o Concílio mais não fez do que retomar estas convicções (cf. SC 120 e MS 62) e 

consagrá-las.                           

 S.D.L.



  

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

   
   

 

 
 

   
   
   
   

 

Notícias

AGENDA
ABRIL

01. Dia de Páscoa

07. Concerto Orfeão Rio Tinto - 21,30h

08. Benção e Concerto do Orgão de Tubos

 Cripta - 16h

09. Secretariado da Catequese

10. Leitores

11. Reunião de Batismos

12. Secretariado Permanente

13. Direção do Centro Social

17. Conselho Económico

18. Sócio-Cartitativo - Vigararia

22. Encontro Litúrgico - Vigararia

24. Leitores

26. Ministros da Comunhão

27. Reunião responsáveis Per. a Fátima

29. Peregrinação a Fátima

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
 No dia 29 de Abril (Domingo) iremos 

realizar a peregrinação paroquial a Fátima. 

As inscrições terminam no final do mês de 

Março. A partida será às 7 horas dos locais 

da inscrição: Igreja Matriz, Centro da 

Ponte, Centro da Venda Nova, Capela de S. 

Sebastião.

 No dia 27 (sexta-feira) às 21,30h haverá 

uma reunião com os responsáveis dos 

vários autocarros.

FESTAS DA CATEQUESE

 CASAIS JUBILADOS: No dia 27 de Maio iremos 

realizar o Dia Diocesano da Família no multiusos de 

Gondomar. Os casais que este ano celebram 10, 25, 50 e 

60 anos de Matrimónio e queiram participar neste dia 

devem fazer a inscrição na Secretaria Paroquial.

  No CONCERTO DE PÁSCOA - Orfeão de Rio Tinto:

dia 7 de Abril (Sábado) às 21,30h o Orfeão de Rio Tinto 

fará na Igreja Matriz um concerto de Páscoa com o 

orfeão e o coro juvenil. Participe!

 VIAGEM ÀS REPÚBLICAS BÁLTICAS: De 2 a 9 de 

Agosto iremos realizar uma viagem às Repúblicas 

Bálticas (Lituânia, Letónia e Estónia) com visita a 

Helsínquia. Os interessados devem contactar a 

Secretaria Paroquial.

1. Festa do Pai-Nosso (2º ano):

 26 de Maio – 17h, Cripta

 2 de Junho – 17h, Cripta

2. Festa da Eucaristia (3º ano): 

 27 de Maio  – 10h, Cripta

 03 de Junho – 10h, Cripta

 10 de Junho – 10h, Cripta

3. Festa da Fé (6º ano): 

 17 de Junho – 10h, Cripta

5. Festa do Envio (10º ano):

 20 de Maio, 11h, Cripta

DECLARAÇÃO DE IRS
 Todos os contribuintes podem, na sua declaração 

de IRS, fazer um donativo de 0,5% do valor de imposto 

liquidado nos termos do nº6 do artº. 32 da Lei 16/2001.

Este donativo não implica qualquer aumento de IRS.

 Para fazer este donativo no Centro Social Paroquial 

de Rio Tinto use o NIPC no quadro 11 da folha de 

Rosto.

Exemplo:

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

pessoas coletivas de utilidade pública... 501538275

ENCONTRO DE LITURGIA - VIGARARIA

COMO TORNAR MAIS VIVA A LITURGIA
 No dia 22 de Abril às 15h na Paróquia de 

S. Pedro da Cova a equipa vicarial de Liturgia 

promove uma mesa redonda com a Alberta 

Marques Fernandes, Isabel Santos, Carlos 

Alberto Nunes e Luciano Moreira sobre como 

tornar mais viva a Liturgia. De modo particular os 

agentes da Liturgia sao chamados a participar.
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