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Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, é uma das 
frases mais repetidas no final de cada Ano. O 
tão esperado Ano Novo – um ano com uma 
página nova em branco esperando pelo que 
cada um de nós vai decidir escrever nos 
próximos 365 dias.  

Vontade, coragem, determinação para seguir 
adiante e tentar vencer, e também recomeçar a 
cada tropeço é o que todos temos em mente, 
porém como seres humanos que somos, 
portanto, imperfeitos, nem as, e segundo 
alguém frisou, quem nunca errou nunca 
experimentou nada novo, portanto devemos ter 
em mente que só o fato de termos a 
oportunidade – e a vida é cheia delas – ao 
tentarmos já é um privilégio para todos 
aqueles, mesmo nos momentos difíceis, 
conseguem enxergar as coisas boas da vida e a 
verdade é que temos de ser fortes para que 
cada segundo das nossas vidas valerem a pena 
serem vividas, não importa se são tristes ou 
alegres, pois são segundos que não voltarão 
jamais. 

Desejando a todos um Feliz Ano Novo – com o 
olhar novo cheio de esperança, paz e amor, e a 
saúde que é o bem que mais nos preocupa, 
assim como algum dinheirinho extra no bolso 
não vai fazer mal a ninguém – só ajudará. 

Para finalizar desejando as melhoras de todos 
os que se encontram doentes no nosso convívio, 
assim como para conhecidos e amigos, um bem-
haja desejando-lhes uma rápida recuperação. 

 

Mais um ano começou. O velho ano acabou, 
para uns seria bom para outros assim assim, e 
para outros muito mau; pois muita gente 
morreu em acidentes de avião de comboio de 
barco, muitos outros em derrocadas causadas 
por sismos e por tempestades e por 
terrorismo, e até por violência doméstica, 
desapareceram idosos, jovens e crianças 
inocentes, muitas famílias choram os seus 
entes queridos. Que Deus lhe dê força e 
coragem, para continuarem a viver a vida sem 
problemas. Que este Novo Ano seja um ano de 
paz, amor, compreensão e fraternidade, para 
que acabem as guerras em todo o mundo e as 
incompreensões mas só com a mão de Deus 
isto será possível. Vamos ter sentido positivo 
e muita fé mas uma fé muito forte que não nos 
deixe vacilar e assim Deus nos ajudará a ter o 
mundo que nós sempre queremos e sonhamos 
um… (mar de rosas).  
Um abraço de amizade para todos os 
elementos do nosso convívio. 
Que Deus dê muita saúde ao Sr. Padre 

Francisco e á D. Irene, porque sem eles não 
estaríamos aqui. 

Um Bom Ano de 2017 
para todos com saúde 

paz e amor. 

 

Idalina Bastos  



 

Fazemos votos para o Ano 2017,  
Haja mais tranquilidade e paz,  

O Ano passado, deixou pouca saudade,  
Muitos inconvenientes, no mundo passados,  

Em vários sentidos, foram amargurados.  
 

Que a paz chegue a todo o mundo,  
Mais compreensão nas pessoas,  
Menos maldade,  mais amizade,  
Dai-nos a honra de coisas boas,  

Mais um pouco de felicidade.  
 

Haja Senhor bom dialogo de am or,  
Aqui ou além, em qualquer parte vem bem,  

Damos as mãos, aos nossos irmãos,  
Olhamos seus olhos com amizade,  

Para vivermos como irmãos.  
 

Irmãos, se tudo tivesse, nada pedia,  
Coisa nenhuma a ninguém,  

Agradeça mais do que pede,  
E na sua paz, sentir -se-á bem, 

Será amada, por quem ama também.  
 

Que o mundo aceite a Protecção Divina,  
Haja em todos, forte luz de firmeza,  

Um amor, de paixão quimera,  
Como as flores na Primavera,  

Espalhadas de beleza da natureza.  
 

Respeitamos esse Amor Divinal  
Toda a hora que por nós passa,  

O sol  nasce para todos iluminar,  
Deus nasceu, para nos amar ,  

Sempre ao dispor, para nos ajudar.  

Janeiro que começa com a festa de Maria a 

Mãe de Deus, também é o dia Mundial  da 
Paz. A paz verdadeira nasce dentro  dos 
nossos corações.  

É mais um ano que se inicia, repleto de 
desafios e promessas de grandes 
realizações para as nossas vidas. No dia 8 é 
domingo Epifania do Senhor.  

Os Reis Magos Belchior, Gaspar e Baltazar  
eram homens da ciência.  

<Segundo São João Paulo II .  A verdadeira 
ciência leva-nos á fé.>  

Porque revela-nos a grandeza da criação.  
Ouro, incenso e mirra, são os presentes que 
os Magos oferecem ao Menino Jesus. No dia 
6 de Janeiro é dia de Reis, era antigamente 
muito festejado no nosso país, quase tanto 
como o dia de Natal .  

Atualmente é muito menos e é pena, porque 
este ano de 2017, ano do Centenário  das 
Aparições de Fátima.  

As estrelas que os Reis 
Magos viram, ficam num 
lugar secreto dentro de 
cada um de nós.  

 

 
 

O sangue de Cristo purificará a 
nossa consciência das obras mortas 

para servirmos ao Deus vivo.  
Hebreus 9,14 

 

Devido ao tempo frio que se faz sentir  e á 
muita nebulosidade que prejudica a lei tura 
dos astros, que nos dão previsões para 
saber o que o futuro nos reserva.  Não será 
ainda possível  esta semana dar a conhecer  
algumas previsões para este ano que se 
iniciou há pouco tempo.  

O nevoeiro é muito e nem mesmo com 
binóculos nos permitirá saber responder às 
muitas solicitações que nos foram enviadas 
para esclarecermos.  

O nosso astrólogo 
está a fazer todas as 
diligências para satis-
fazer estas curiosida-
des tais como: “Quem 
irá ser o  campeão da 
nossa liga?” .  

 



 

Este ano 2017 não começou muito bem para alguns el ementos 
do nosso convívio.  

A D.  Antónia Junça quando se dirigia para o nosso convívio deu um 
grande trambolhão.  
Quando esperava pelo autocarro, caiu, f icou muito maltratada nos 

joelhos e perdeu os óculos. Mas mesmo assim resolveu vir ao convívio e comentou  que 
até se estava a sentir melhor.  

A D. Manuela Cruz teve de ser hospitalizada de urgência e foi operada aos intestinos. O 
Sr. Manuel, seu esposo, informou -nos que está melhorando e que o pós-operatório está a 
correr bem.  

A D. Encarnação também caiu em Be lém e ficou muito mal tratada de um pé.  
Esperemos que seja apenas uma entorse e será uma questão de tempo.  

A D. Maria dos Anjos depois da operação a que foi submetida no Verão agora está com 
uma ciática que a retém em casa com muitas dores.  

A D. Manuela Santos sofreu um AVC.  
Está no hospital  numa situação muito critica. A D. Elisabete,  sua cunhada,  tem -nos 
trazido notícias, mas está muito preocupada,  porque as melhoras são muito poucas.  

O Sr. Castilho que foi hospitalizado por causa de uma pneumonia, graças  a Deus que já 
voltou ao lar onde reside. Agora é uma questão de tempo para recuperar as forças.  

Para todos os nossos doentes desejamos rápidas melhoras para que voltem 
depressa para o nosso convívio.   

 

 

A  volta do nascimento de Jesus  

Os 3 Reis Magos deram valorização  

Seguindo a estrela que lhes deu luz  
O encontraram e se ajoelharam em adoração.  

3 Reis com sentimentos do melhor  
E com sabedoria um se chamava Baltazar  

Outro tinha por nome Belchior  
E o terceiro chamava-se Gaspar .  

O meu nome Reis está ligado  
A essa data de Janeiro dia seis  

Meu avô nasceu nesse dia, e no batizado  
Deram-lhe o nome de José dos Reis.  

Levaram ouro, incenso e mirra, do oriente  
Para ao Deus Menino of erecer  

O que mais realçar e se sente  
É a grandeza de Jesus,  logo ao nascer .  

Que a estrela dos Reis,  com a mesma luz  
Nos dirija com paz e amor  

A encontrar e seguir o mesmo Jesus  
Pelos caminhos do Senhor.  

 
 

Aos que lutaram por liberdade  
Na ditadura do estado novo  

Merecem toda a credibilidade  
Pela democracia do nosso povo  

Nomes que nos libertam  
O pensamento na emergência  

E que ao tempo de hoje nos alertam  
Em exames de consciência  

São momentos pul sares 
Para esforços cordiais  

Como os do Doutor Mário Soares  
Que não desonram ideais  

Só os burros não mudam  
Uma frase por ele dita  

São as vozes que se escutam  
Quando um democrata acredita  

Só os viciados da arrogância  
Do posso mando e quero  
Perturbam a tolerância 

Do diálogo leal  e sincero  



 

Em  2017, apesar do  

avanço da tecnologia,  
há imensas coisas que  

não mudarão.  Algumas  
previsões vão bater cer- 

to: o dia continuará a ter vinte e 
quatro horas, a hora sessenta minutos 

e o minuto sessenta segundos.  

Os rios correrão para o mar, o sol  

presidirá ao dia e a lua á noite.  
Haverá dias de sol  e dias de chuva.  

As pessoas de idade continuarão a 
dizer “no meu tempo é que era” e “  

isto agora está uma pouca-vergonha”.  
Haverá pessoas honestas a ganhar o  

pão de cada dia com o suor do rosto e 
outras, desonestas, a enriquecer com 

estratagemas fraudulentos e 
habilidades ditadas pelo maligno.  

2017 é principalmente o 
ano centenário das 

aparições de Fátima. Uma 
data que vai ser assinala- 

da em Portugal e em muitas nações.  
Três crianças inocentes e iletradas, a  

partir daquele Maio de 1917 mudaram 
o mundo. E continuarão a mudá-lo 

através da mensagem que a senhora 
lhes transmitiu.  

Na última aparição, em Outubro de 
1917 chamando a atenção para o  

milagre do sol ,  Lúcia disse á multidão:  
olhem para o sol! Um bispo francês 

presidindo, há anos a uma 
peregrinação aniversária traduziu  

assim esse convite: olhem para o céu!  

Esta é realmente a perene mensagem 

de Fátima.  

Se em 2017 olharmos mais para o céu,  

a terra ficará melhor.  

Bom ano de 2017 para todo s vós  

Padre Januário dos Santos  

Do Almanaque Boa Nova  

Já se tornou um ritual. Chegados os Reis a Grafonola 

pega nos instrumentos e vai cantar as Janeiras.  

Por questões de saúde de alguns elementos do nosso 
convívio este ano reduzimos bastante o percurso das 
nossas visitas. Mas mesmo assim fomos á Junta de 
Freguesia, ao nosso convívio, á Capela do Caramão e 
á nossa Igreja Paroquial.  

Domingo á tarde fomos animar uma parte da festa de 
boas vindas ao novo ano promovido pela Junta de 
Freguesia. 

Correu muito bem e fomos muito bem acolhidos.  


