
O  P O V O  D E  R I O  T I N T O  
Publicação Mensal| Paroquia  

de Rio Tinto 
Rua da Lourinha, 33 4435-308  

Rio Tinto | martinsvidinha@sapo.pt  
htt  www.paroquiariotinto.pt/ NOLITE                             TIMERE 

Ano 43 - N.º 66-  Maio –2017 

A UTOPIA 
 
A aspiração à existência duma humanidade perfeita, 
sempre existiu no íntimo do coração humano.  Este 
sonho tomou corpo sobretudo no livro que Tomás 
Moro escreveu e em que procurou de algum modo 
corporizar uma espécie de paraíso na terra, sem negar 
a existência dum paraíso transcendente. Este homem 
era um crente profundo que preferiu ser decepado a 
trair a sua consciência. Por isso mesmo, a Igreja o ca-
nonizou e declarou patrono do políticos. 
Diga-se de passagem que estes não lhe têm grande 
devoção, porque a maior parte, com o devido respei-
to, parece ajoelhar prioritariamente aos pés do bezer-
ro de ouro como já o haviam feito os antigos hebreus 
no sopé do monte Sinai. Mesmo que a economia do 
país estivesse em maré alta, não seria o suficiente. O 
ser humano aspira espontaneamente à felicidade. 
Mas esta nunca será alcançada apenas por milhões de 
euros, doses maciças de futebol e de sexo pelo sexo, 
quanto queiras. 
A própria ciência, por muito avançada que seja, nun-
ca será suficiente para resolver os problemas huma-
nos. Há quem diga, alto e bom som, que a ela um dia 
explicará todos os mistérios humanos. Tal não aconte-
cerá. É verdade que a ciência muito avançou, para 
bem de todos nós, desde a grande revolução no cam-
po da informática, até à decomposição da matéria, 
ultrapassando os neutrões e protões. Tudo está em 
movimento. A matéria é energia sempre em movi-
mento. 
Mas atingida esta descoberta fica sempre um pergun-
ta que já está fora dos limites da ciência: E depois, pa-
ra além disso? 
Mais próximo de nós surgiu uma outra utopia, muito 
sedutora que galvanizou toda uma geração de jovens 
e adultos. Refiro-me ao marxismo. 
Foi declarado «científico» e conduziu a um dos piores 
horrores da humanidade. Não admira, porque a pes-
soa humana enquanto tal era apenas considerada 
uma folha de outono para adubar a terra. 
 
 

Este tipo de marxismo nunca se impôs pelo voto 

dos cidadãos, mas através da guerrilha armada 

que, uma vez vitoriosa, se transformava em parti-

do único, geralmente precedido de fuzilamentos e 

massacres em série. 

Curiosamente esse tipo marxismo era um filho de-

generado da Bíblia. Compreende-se. Marx era um 

judeu alemão descrente. As traves mestras da sua 

filosofia eram da Bíblia. Marx, em resumo, retirou 

Deus da sua filosofia e afirmou: o paraíso vai ser 

construído pelo homem aqui na terra através de 

diverso estádios. O último será uma humanidade 

sem exército, sem polícia, sem estado. 

Agora surgiram novas formas de marxismo, filhas 

de uma geração burguesa. Num caso ou noutro, 

como na Venezuela, ainda falam em revolução 

“bolivariana.” Restam alguns países fechados na 

jaula de partido único, como na Coreia do Norte, 

tomando todas as cautelas para que não haja con-

taminação do exterior. Estas novas formas de mar-

xismo antiteístas já morreram antes de morrer, 

porque são desumanas. 

S. Tomás Moro, patrono dos governantes 
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Rio Douro e o Turismo 
A mais conceituada empresa de turismo que atua no 
rio Douro, acaba de comprar dois novos barcos, com 
nomes de “Douro Elegance” e “ Douro Serenity”, 
respetivamente.  Estes barcos foram feitos de enco-
menda para circularem no rio Douro, com medidas 
adaptadas às barragens existentes.  
Farão viagens longas (Porto – Barca D’Alava) e funci-
onam como hotel e restaurante, parando apenas nos 
portos, para visitar locais intermédios, de interesse 
turístico.  As viagens para os primeiros três anos, já 
se encontram esgotadas, o que demonstra o interesse, 
especialmente internacional, pois a quase totalidade 
das reservas foram feitas por estrangeiros. Bem haja 
que deu tanta vida ao rio Douro, pois, para além dos 
bons lucros que a empresa aufere, dá a conhecer o rio 
Douro. 
 
Portugal Vence Euro Festival da Canção 
Salvador Sobral, que nos representou no Festival Eu-
rovisão da Canção, foi o vencedor deste evento, com 
a canção “Amar Pelos Dois”.  Quando vimos esta 
canção no festival português, não lhe atribuíamos 
muito boas perspetivas de vitória.  Pelo contrário, 
ouvimos comentários, que achavam ser uma canção 
muito “mortalzinha”, não havendo grandes esperan-
ças de uma boa classificação no festival europeu.  
Porém, o Salvador começou a fazer furor nos ensaios 
prévios, na Ucrânia, onde se apostava muito na sua 
canção.  E, de facto, o nosso herói venceu, e até com 
uma pontuação jamais vista em festivais anteriores.  
Assim, Portugal passou a fazer parte dos países ven-
cedores, o que enche de orgulho os portugueses e a 
nossa música. 
 
Família Beckham tem 640 Milhões 
A família Beckham, composta pelo ex-futebolista, 
David Beckham e a atriz Victoria Beckham, tem uma 
fortuna avaliada em 640 milhões de euros.  Em virtu-
de dos seus investimentos, a sua fortuna tem vindo a 
crescer entre 40 a 50 milhões por ano. 
 
Desporto 
Terminou a I Liga do futebol nacional, com a vitória 
do Benfica, com o Porto em segundo lugar e o Spor-
ting em terceiro.  Para a Liga Europa, ficaram apura-
das as equipas do Guimarães, Braga e Marítimo.  
Desceram à II Liga o Nacional e o Arouca, que vão 
ser substituídos pelo Portimonense e Desportivo das 
Aves.  Os treinadores portugueses no estrangeiro 
tiveram bons resultados, ressaltando a vitória de Le-
onardo Jardim, campeão de França. 
 

                                             Fernando Marçal 

A TRANSFORMAÇÃO DO AMOR 
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O VERÃO 4 

Silva Pinto* 

NAS ASAS DA POESIA 

Médico* 

 
 
 
 
O verão está prestes achegar e as rotinas mudam!  
É a estação mais esperada do ano, principalmente pelas 
pessoas que gostam do sol e da praia. 
Porém há cuidados a ter para não tornar um prazer em pe-
sadelo. 
O sol transmite alegria e deixamos de andar cabisbaixos e 
tristonhos como nos dias cinzentos do inverno. 
O sol convida-nos a sair de casa, passear e conviver com os 
amigos. Leva-nos à procura do mar para relaxar numa praia 
do nosso litoral. 
Com o sol vem o calor, tão necessário para o desenvolvi-
mento. Em geral ficamos mais ágeis, vestimos roupas mais 
leves e ficamos mais alegres. É que geralmente o sol e o ca-
lor estão associados a férias! 
Mas, quer o sol quer o calor, se são benéficos com modera-
ção, podem ser perigosos se houver excessos. 
São conhecidos os efeitos prejudiciais da exposição excessi-
va ao sol, como as queimaduras, o envelhecimento da pele e 
o desenvolvimento de tumores cutâneos. 
Os tumores da pele são mais frequentes nas áreas expostas 
ao sol e nas pessoas de pele clara. 
Estes tumores, são curáveis se tratados atempadamente. É 
criminoso deixar avançar um tumor da face durante anos, 
comprometendo a cura ou obrigando a cirurgias mutilantes 
numa área tão importante como seja a face. 
Porém, o melanoma maligno, a forma mais grave de cancro 
da pele, mata e a incidência de melanoma, tem vindo a au-
mentar nos últimos 30 anos! 
Em relação com a exposição ao calor excessivo, temos que 
reforçar os cuidados, para evitar uma desidratação que po-
de causar centenas de mortes conforme se verificou nos 
anos em que fomos assolados por ondas de calor. 
Há que ingerir água em abundância e fazer refeições leves 
com fruta, verduras e saladas que são ricas em água, vitami-
nas e minerais. 
De evitar os refrigerantes açucarados. 
O exercício físico é bem-vindo, mas devem evitar-se as ati-
vidades ao calor entre as 11 e as 16 horas. 
As crianças e os idosos são os mais suscetíveis a estes pro-
blemas por serem mais frágeis e requerem cuidados redo-
brados. 
Também os incêndios têm contribuído para o aumento do 
calor, aumento dos fumos, a saturação da atmosfera e para 
diminuir o teor do oxigénio 
Mais uma vez, se aplica a regra do bom senso, para poder-
mos colher os benefícios do sol e do calor, sem sofrer com 
os excessos. 

Rita  Sá Ferreira 



VIDA CRISTÃ 

Mariana Abranches Pinto integra o grupo ‘Ao 3.º Dia’, uma comunidade de 
pessoas com doença grave ou crónica, e destaca a importância da espirituali-
dade para “dar sentido” ao sofrimento. 
Em entrevista à Agência ECCLESIA, recorda como a sua fé foi essencial pe-
rante as provações que bateram à porta, desde um cancro na mama ao drama 
da sua filha pequena, que teve de fazer também quimioterapia entre os dois e 
os quatro anos. 
“Foi assim tudo ao mesmo tempo. E no meio dessa escuridão fui descobrindo 
um Deus mais frágil, que não livra das doenças, que não tira os problemas 
mas que sustem e que ama e ama”, conta Mariana Abranches. 
Perante a doença, começaram a surgir “aquelas questões principais da exis-
tência humana”, que as pessoas muitas vezes “afastam” ou andam “alienadas 
delas”. 

“Porque é que estou aqui, qual é a razão deste sofrimento, será que vou morrer, será que vou sofrer, e onde é que está Deus 
no meio disto tudo. Surgem imensas perguntas, e surgem medos. E a única forma de combater o medo é falar dele a outros, a 
outros que sabem ouvir, a outros que estão a fazer as mesmas perguntas”, realça. 
Foi neste sentido que Mariana Abranches fundou o grupo ‘Ao 3º dia’, um espaço onde pessoas que também partilham do 
mesmo sofrimento podem partilhar o seu testemunho, as suas ideias sobre o que estão a passar. 
O nome desta comunidade remete para a ressurreição de Jesus, que segundo o Evangelho aconteceu ao terceiro dia depois da 
sua morte. 
“Existimos há quatro anos e tem sido um caminho muito profundo, muito bonito, de comunhão. O objetivo é viver o melhor 
possível essa realidade, animarmo-nos uns aos outros”, realça a arquiteta paisagista, de 45 anos. 
No grupo estão pessoas com cancro, com Parkinson, com esclerose múltipla, artrite reumatoide, com variadas doenças, que 
partilham também a fé cristã. Mais do que a sua doença, a situação da sua filha, hoje já restabelecida, foi a maior provação que 
enfrentou. 
No entanto, a sua fé e a caminhada no grupo mostrou-lhe que “o que interessa é a maneira como se vive” as dificuldades, e 
perceber que existe um Deus que “ama, que é ternura”. 
Sobre a forma como hoje o mundo da Saúde, e da Pastoral da Saúde da Igreja Católica, lidam com as pessoas com doença gra-
ve ou crónica, em final de vida, Mariana Abranches considera “que é precisa uma nova linguagem” 
“E falo muito quando nos dizem ‘tens que acreditar, Deus fecha uma porta, abre uma janela, Deus só te dá o que precisas’. 
Que imagem de Deus é que se está a transmitir quando dizemos isto a uma pessoa que está frágil e que está doente?”, questi-
ona a fundadora do grupo ‘Ao 3.º Dia’. 
“Será que Deus anda mesmo a enviar doenças, a fechar portas, a abrir janelas, eu não acredito nisso. Acho que a doença exis-
te, faz parte da vida, o sofrimento, faz parte da vida estar doente, vem no pacote da vida. E Deus está nisso mas a amar-nos e 
a sustentar, e é muito importante isto”, conclui Mariana Abranches. 
 

JCP Ecclesia 
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AUTÁRQUICAS SÃO PROVA DE FOGO 

PARA O LÍDER SOCIAL-DEMOCRATA 

M. Pinto Teixeira* 

* Professor 
e investigador universitário 

 

1 – As hostes dos partidos políticos andam muito agitadas com as escolhas finais dos candidatos que 
cada um deverá apresentar à disputa eleitoral autárquica de Outubro próximo. Afinal, são 308 con-
celhos e 4259 freguesias em disputa no continente e regiões autónomas. Nenhum outro acto eleito-
ral é tão renhido como a escolha dos dirigentes locais, naturalmente pela sua proximidade aos cida-
dãos, e pelos interesses individuais e de grupo que normalmente se acomodam ou vivem à sombra 
dos autarcas. Não espanta que cada lugar seja objecto das mais acesas discussões dentro dos apare-
lhos locais partidários. 
 
Neste contexto, os dois maiores partidos -PS e PSD dominam o mapa autárquico nacional - são os 
que mais se atarefam na luta pela manutenção de posições, tentando, simultaneamente, reforçar o 
número de eleitos locais. Acresce que, sendo partidos de poder, há uma tendência natural, no cená-
rio político global, para analisar os resultados autárquicos à luz do desempenho político da acção 
governativa, e, por extensão, da acção dos partidos da oposição. Factos que reforçam, naturalmente, 
a importância do próximo acto eleitoral. Estes são os principais motivos que explicam tantos ajustes 
de contas, um pouco por todo o país!  
2 – Por todas estas razões justifica-se que nos centremos nos efeitos que as próximas autárquicas 
poderão ter no cenário nacional. É sabido que o Partido Socialista é hoje maioritário no poder local, 
quer em número de presidências de câmaras, quer ao nível do número global de mandatos. Para 
além de ter uma vantagem de mais de quatro dezenas de municípios sobre o PSD, os socialistas do-
minam também nos grandes municípios e nas capitais de distrito. Concelhos como Lisboa, Sintra, 
Coimbra, Gaia, Matosinhos, e muitos outros das áreas metropolitanas são hoje bastiões socialistas. 
E a boa imagem que António Costa tem conquistado no governo da geringonça parece facilitar-lhe a 
vida. 
 
Já o PSD parte de uma posição fragilizada, pese embora ter sido o partido mais votado nas últimas 
eleições legislativas. Com menos mandatos autárquicos e presentemente na oposição ao nível do po-
der central, os social-democratas têm necessidade de encontrar nestas autárquicas um bálsamo para 
a sua afirmação de alternativa de poder. Mas é absolutamente claro que o seu líder, Pedro Passos 
Coelho, tem pela frente uma tarefa hercúlea, que muitos consideram quase impossível de ultrapas-
sar, pois ninguém vislumbra uma reviravolta no panorama político nacional e autárquico ao ponto 
de fazer abanar o poder socialista. 
3 – Acresce que o líder social-democrata começou por colocar a fasquia das autárquicas em níveis 
excepcionalmente ambiciosos, ao anunciar que tinha por objectivo principal a conquista da presi-
dência da Associação Nacional de Municípios, o que significa ter a maioria de presidências de câma-
ras. Ora, se levarmos em conta a diferença hoje existente entre os dois maiores partidos, tal significa 
que o PSD teria de manter tudo o que tem, e conquistar ao PS mais de duas dezenas de municípios. 
Tarefa muito difícil, quando os socialistas beneficiam da maioria existente com confortável margem, 
além da boa imagem governativa da geringonça. 
 
Se, como tudo indica, Passos Coelho ficar longe do objectivo que se impôs, é praticamente certo que 
enfrentará um furacão dentro do seu partido. E importa ter presente que no princípio do próximo 
ano haverá eleições internas no PSD para a liderança, e congresso para a definição de estratégias 
programáticas para as legislativas de 2019. Passos Coelho é, por conseguinte, o líder partidário para 
quem as autárquicas representarão o maior dos desafios. Uma verdadeira prova de fogo que bem 
pode definir a curto prazo o seu futuro político. E no interior da família social-democrata já tudo pa-
rece colocado a postos para o que der e vier.   
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Consultório Jurídico – “O quê de Jus ça?” – Condomínio – Seguro Obrigatório 

 

Nos termos do artigo 1429º do Código Civil (com a redacção do Decreto-Lei nº 367/94, de 25 de outubro), é 
obrigatório o seguro contra o risco de incêndio do edifício, quer quanto às fracções autónomas, quer relativa-
mente às partes comuns. 
A obrigatoriedade da sua celebração é dos condóminos, sendo que, quando tal não acontecer (ou no que res-
peita ao prazo fixado, ou no que respeita ao valor), deve o administrador, efectuá-lo pelo valor que, para o 
efeito, tenha sido fixado em assembleia de condóminos ou de acordo com o índice publicado trimestralmente 
pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP) (cfr. art.º 5.º, n.º 1 a n.º 3, do Decreto-Lei n.º 168/1994, de 25 de 
Outubro), devendo, posteriormente, notificar os condóminos para que paguem a parte que lhes compete.  
Com efeito, o valor do seguro deve ser fixado pela Assembleia assim como o prazo para os condóminos o 
efectuarem.  
Os condóminos individualmente devem segurar a estrutura da sua casa e a percentagem das partes comuns 
(telhado, paredes, escada) que lhes pertence, aferida pela permilagem existente para efeitos de fixação de 
quotas. 
Outra das obrigações da Assembleia de Condóminos é decidir sobre a actualização do seguro. Se não o fizer, 
o administrador tem que actualizar o seguro, socorrendo-se do índice editado trimestralmente pelo Instituto 
de Seguros de Portugal. 
Existem seguros que cobrem variados riscos para além do risco de incêndio, nomeadamente, os seguros 
multi-riscos habitação e multi-riscos condomínio. Fica à disponibilidade de cada Assembleia a decisão do 
seguro a contratar. 
Se os condóminos de um prédio têm seguro individual de incêndio ou seguro individual multi-riscos habita-
ção e pretendem subscrever um seguro multi-riscos condomínio devem autorizar em assembleia de condó-
minos, o administrador a contratar o seguro e avisar a sua seguradora com a antecedência mínima de um 
mês do vencimento da anuidade, que não pretendem renovar o seguro. 
Se, pelo contrário, têm seguro que cobre a responsabilidade de incêndio nas partes comuns dentro dos valo-
res fixados pela Assembleia de Condóminos, apenas têm de fazer prova da validade do seguro, enviando 
uma cópia da respectiva apólice para o administrador do condomínio. 
Esta matéria pode acarretar responsabilidade civil acrescida para o administrador, se não controlar o cum-
primento legal, podendo, inclusive, ser responsabilizado pelos danos decorrentes de incêndio, queda de raio 
ou explosão não cobertos por seguro (em caso de insuficiência do capital seguro, contrária à deliberação da 
assembleia de condóminos).  
Assim, no caso de ocorrer um incêndio causado por um raio no telhado de cobertura do edifício, os danos 
serão indemnizados proporcionalmente por todos os seguros das fracções autónomas, perfazendo assim o 
montante ou custo global da reparação (exigindo várias participações, a várias seguradoras).  

 

Manuela Garrido 

PERNAS DE FRANGO COM ERVAS AROMÁTICAS 

8 pernas de frango 

6 a 8 batatas doces pequenas 

2,5dl de azeite 

2 hastes de rosmaninho 

2 hastes de alecrim 

2 dentes de alho 

 Sal q.b 

Lave bem o frango as batatas doces e leve-as ao forno a 180ºC. 

Num tabuleiro de ir ao forno, coloque as pernas de frango barradas com azeite, o alho es-

magado, as ervas aromá7cas picadinhas, sal e pimenta moída na altura. 

Leve ao forno por 20 minutos. 

As batatas doces podem servir-se cortadas ou inteiras. 

 

Glória Branco 


