
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  

 

     A n o  I X  |  N º  3 1 1  |  X X I  D o m i n g o  C o m u m  |  2 2  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 1  

 

Não é uma porta fechada que 
fecha uma igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parou em frente da porta da Igreja. Avistei-o da 

janela quando passava por ela. Apreciei os 
gestos, a inclinação da cabeça, a idade visível 
nos cabelos brancos que desprendera da boina 
que segurava na mão esquerda. A direita tocou 
ao de leve na porta fechada da igreja. Depois, 
passados uns cinco minutos ou o que me 
pareceu ser esse tempo, levou essa mão à 
fronte e benzeu-se. Inclinou-se, em gesto que 
me pareceu de despedida, e seguiu o seu 
passeio. Deixei de o ver em pouco tempo. E 
fiquei ali preso à janela, a olhar a porta e a 
imaginar Deus lá de dentro a sorrir. Não é uma 
porta fechada que fecha uma igreja.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“A convicção do Apóstolo 
(Paulo) é que a Lei certamente 
tem uma função positiva - 
portanto como pedagoga na 
execução - mas é uma função 
limitada no tempo. A sua 
duração não pode ser 
estendida para além de toda e 
qualquer medida, porque está 
ligada ao amadurecimento das 
pessoas e as suas escolhas em 
liberdade. Uma vez alcançada 
a fé, a Lei esgota o seu valor 
propedêutico e deve dar lugar 
a outra autoridade. O que isto 
significa? Quando a Lei 
terminar, podemos dizer: 
“Cremos em Jesus Cristo e 
fazemos o que 
queremos? "Não! Os 
mandamentos estão aí, mas 
não nos justificam. O que nos 
justifica é Jesus Cristo. Os 
mandamentos devem ser 
observados, mas não nos 
fazem justiça; a gratuidade de 
Jesus Cristo, o encontro com 
Jesus Cristo é que nos justifica 
gratuitamente. O mérito da fé 
é receber Jesus. O único 
mérito: abrir o coração. E o 
que fazemos com os 
Mandamentos? Devemos 
observá-los, mas como uma 
ajuda ao encontro com Jesus 
Cristo.“ 
 

 

Audiência, 18.08.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA 
Recordamos que o Cartório Inter-paroquial
conti8nua encerrado até dia 31 de agosto para
férias da funcionária da paróquia. 
 

NOSSA SENHORA DA AJUDA 
No passado sábado, dia 21 de agosto, a 
paróquia de Pereiro, que inclui as anexas de 
Gamelas e Mangide, reuniu-se, com os devidos 
cuidados exigidos pelo momento pandémico, 
para celebrar uma eucaristia solene em honra 
de Nossa Senhora da Ajuda. A celebração 
campal ocorreu na ermida de Nossa Senhora da 
Ajuda pelas 19h30. 
 

DRIFT SOLIDÁRIO 
Os promotores do Campeonato de Portugal 
Drift 2021 e a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Pinhel levam a 
efeito uma Campanha Solidária no âmbito da 
etapa do Campeonato de Drift que decorre em 
Pinhel nos dias 21 e 22 de agosto.  
Esta campanha tem o objetivo de recolher bens 
alimentares (enlatados, arroz e massa), para 
serem distribuídos pelas famílias carenciadas 
existentes no concelho de Pinhel. A recolha 
decorrerá nos dias da prova, 21 e 22 de agosto, 
apelando à solidariedade de participantes e 
público. Os donativos deverão ser feitos junto 
do Secretariado de Prova. 
 

ORAÇÃO PELO AFEGANISTÃO 
O Papa manifestou a sua preocupação com a 
situação no Afeganistão, onde os talibãs 
controlam a maior parte do país incluindo a 
capital. “Uno-me à preocupação unânime pela 
situação no Afeganistão. Peço que rezem 
comigo ao Deus da paz para que cesse o fragor
das armas e possam ser encontradas as 
soluções à mesa do diálogo”. Em menos de 
duas semanas, a guerrilha extremista tomou o 
controlo da maior parte do país, após a retirada 
das tropas da coligação internacional encabe-
çada pelos Estados Unidos da América. 
 

CRISTÃOS RECEOSOS 
O regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão 
irá encorajar os grupos fundamentalistas e 
extremistas no vizinho Paquistão, o que 
aumenta receios de insegurança e miséria para 
os cristãos no país. “A tomada de Cabul pelos 
talibãs tem muitas consequências para a Igreja 
paquistanesa”, disse o padre camiliano
Mushtaq Anjum. 
 

VACINAR-SE: ACTO DE AMOR 
O Papa Francisco considera que “vacinar-se é 
um acto de amor”, num vídeo que integra uma 
campanha de apelo à vacinação dirigida 
essencialmente aos países da América Latina. 
As vacinas “trazem esperança para acabar com 
a pandemia, mas só se estiverem disponíveis 
para todos”, diz. 
 

FÁTIMA COM PEREGRINOS 
Segundo informou o Santuário de Fátima, mais 
de 13 mil peregrinos ocuparam 90% da lotação 
prevista para a Missa conclusiva da peregri-
nação internacional de agosto, na Cova da Iria. 
Já na vigília de 12 de agosto, mais de 10 mil 
peregrinos ocuparam 70% da lotação. A pere-
grinação, tradicionalmente dedicada aos 
migrantes, foi presidida pelo cardeal Jean-
Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo. 
 

ESCRAVATURA MODERNA 
Representantes das principais religiões de 
quatro países africanos (Gana, Costa do 
Marfim, República Democrática do Congo e 
Nigéria) assinaram uma declaração conjunta 
contra a “escravatura moderna”, alertando 
para o tráfico de seres humanos. 
 

FALECIMENTO 
Faleceu na passada segunda-feira, dia 16 de 
agosto, a mãe do Sr. Bispo, D. António Moiteiro. 
O funeral da senhora Emília da Conceição, 
nascida a 17 de junho de 1930, teve lugar na 
igreja paroquial da Aldeia de João Pires, 
concelho de Penamacor. 
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Unidade pastoral de Pinhel perde 442 pessoas 
A unidade pastoral de Pinhel, composta por Pinhel, Pereiro, 
Vale Madeira, Bogalhal, Ervedosa, Azevo e Cidadelhe, perdeu 
um total de 442 pessoas desde o censos de 2011. 
Na configuração civil, estas paróquias são designadas como 
Pinhel, Ervedosa, Alto do Palurdo (Pereiro e Vale Madeira), e 
Vale do Cóa (Azevo e Cidadelhe). Já o Bogalhal é contabilizado 
junto com Valbom. Em 2011, no conjunto destas comunidades 
(Valbom incluída) havia um total de 4436 habitantes e passou a 
ter em 2021 um total de 3994. 

Destes números, a maioria dos habitantes residem na comunidade de Pinhel, sede do concelho 
(3297) que perdeu 221 habitantes, numa variação de -6,28%. Falando em variações, todas as 
restantes comunidades baixaram numa média acima dos – 20%, com destaque para Ervedosa, que 
tem uma variação de – 27,89%, o equivalente a uma perda de 53 habitantes para um total de 190 
que havia. Para além de Pinhel, todas estas comunidades ou conjuntos de comunidades, têm um 
número de habitantes abaixo dos 200. 
Já no que se refere ao concelho de Pinhel, em relação a 2011, que tinha 9.627 habitantes, houve 
uma perda global de 1.528 (variação de -15,9%), perfazendo agora os 8.099 habitantes. As 
comunidades do concelho que perderam menos habitantes, foram Atalaia e Safurdão, que apenas 
tiveram uma variação de 7 habitantes (-3,4%), passando de 207 a 200 habitantes. Já Lameiras foi a 
comunidade que perdeu mais habitantes percentualmente, numa variação de -31,0%, uma perda 
total de 90 habitantes. 
O concelho vizinho, Figueira de Castelo Rodrigo, que actualmente integra o arciprestado de Pinhel-
Figueira de Castelo Rodrigo, baixou de 6260 habitantes para 5150 (variação de -17,7%). Se Pinhel 
perdeu 1528, Figueira perdeu 1110. 
Há ainda a realçar o envelhecimento da população nesta região aliada ao aumento de mortalidade 
e a diminuição de natalidade, o que faz ou deveria fazer pensar num outro tipo de pastoral, mais 
dinâmica, aberta, participativa, corresponsável, laical. 
Consulte os resultados do Census em https://censos.ine.pt 
 

Concelho de  Pinhel : ▼- 15,9%   (- 1528)  | 2021: 8.099 hab | 2011: 9.627 hab 
 

Pinhel:          ▼- 6,28%   (- 21)  | 2021: 3297 hab. | 2011: 3518 hab. 
 

Vale do Côa:         ▼- 25,53% (- 60)  | 2021: 175 hab. | 2011: 235 hab. 
 

Ervedosa:       ▼- 27,89% (- 53)  | 2021: 137 hab.| 2011: 190 hab. 
 

Valbom/Bogalhal:     ▼- 23,11% (- 58)  | 2021: 193 hab. | 2011: 251 hab. 
 

Alto do Palurdo:        ▼- 20,66% (- 50) | 2021: 192 hab.! 2011: 242 hab. 
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A paróquia e unidade pastoral de Pinhel parabenizam o
município de Pinhel no 251º aniversário. 
Pinhel foi elevada a cidade por El Rei D. José I, a 25 de agosto
de 1770, após ter sido constituída como sede episcopa1. 
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 
email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

“Paróquia de Pinhel Unida” todos os domingos na Rádio Elmo,  

às 9h00, 12h20, 16h00 e 18h00.  
 Sintonizem 99.1 ou liguem-se a http://www.radioelmo.com/ 
 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

26 de agosto              | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00  

27 de agosto              | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

28 de agosto              | Sábado 
XXII Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Azevo: 19h15 

29 de agosto              | Domingo 
XXII Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Eucaristia dominical em Malta: 12h00  
Celebração dominical em Cidadelhe: 09h15 
Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 
 

O confessor pergunta ao penitente:  
- Porque é que o senhor ficou com o anel que 
achou debaixo do banco? - Senhor Prior, porque 
nele estava escrito: «Teu para sempre». 
 

No concerto…  
Um político lá da vila foi assistir, com o seu 
assessor, a um concerto executado por um 
músico muito célebre. O político, para ficar 
informado, pergunta ao seu assessor:  
- Entende de música?  
- Sim, entendo.  
- Que peça musical está ele a tocar?  
- Piano!  
 

No hotel:  
Um milionário chega a um hotel e pede o quarto 
mais barato.  
O recepcionista, muito admirado, diz-lhe:  
- O seu filho, quando aqui vem, escolhe sempre 
a melhor “suite” do nosso hotel...  
- É que ele tem um pai rico e eu não...  
 


