
A “Casa da Capela” de Filipa Venâncio
A exposição que “recupera” imagens roubadas 

A Capela da Boa Viagem, ou de Nossa 
Senhora da Oliveira, acolhe até ao dia 

2 de abril, a exposição “Casa da Capela”, da 
pintora madeirense Filipa Venâncio.

“Enquanto eu estava a construir toda 
esta narrativa aconteceram episódios e 
um deles foi o roubo de São José da igre-
ja do Carmo. Depois, no facebook, eu vim 
a saber que também tinha sido subtraído 
da igreja do Socorro o Menino Jesus de 
Praga”, referiu Filipa Venâncio, acrescen-
tando um outro episódio de roubo que re-
monta a 2018, “neste caso em Santa Cruz, 
de Nossa Senhora dos Remédios”. Estas 
imagens “roubadas” ora estão represen-
tadas nos quadros, ora são evocadas pelo 
nicho ou oratório vazios.

Este projeto começou no verão de 2019, 
a convite da Divisão de Cultura e Turismo 
da Câmara Municipal do Funchal. “Fiquei 
a pensar como é que iria intervir neste es-
paço. A questão do próprio espaço sempre 

me interessou”. 
Ao passar pelos 9 quadros, percebemos 

uma integração e reinterpretação do es-
paço da capela nas pinturas. Duas portas 
visíveis do interior da capela suscitaram 
a imaginação de uma casa anexa, a “casa 
da capela”. Daí surgiu um enredo, “estas 
portas possibilitaram um devaneio”. “Eu 
OHPEUHL�PH�GH�XP�¿OPH�TXH� WLQKD�GHWHU-
PLQDGDV�SRUWDV�TXH�¿FDYDP�PDLV�RX�PH-
nos no mesmo sítio”, partilhou a pintora. 
2�¿OPH� LWDOLDQR� WLQKD� FRPR� FHQiULR� XPD�
casa do século  XVII, a “Villa Albergoni”. 
³7URX[H�QmR�Vy�PRELOLiULRV��PDV�WDPEpP�
locais da própria casa”, referiu.
³'HSRLV�LQWHUHVVRX�PH�RXWUR�¿OPH��SHOD�

TXHVWmR�GDV�SODQWDV��e�XP�¿OPH�VREUH�XP�
SLQWRU� SULPLWLYLVWD� GD� *HyUJLD� GR� ¿P� GR�
VpFXOR�;,;��TXH�p�R�¿OPH�³3LURVPDQL´��
2�¿OPH�FRPHoD�FRP�XPD�SDVVDJHP�GR�

Evangelho que faz referência à entrada 
de Jesus em Jerusalém (Mt 21, 2). A exu-
berância das plantas no interior da casa re-
corda-nos o Domingo de Ramos. A primei-
UD�FHQD�GR�¿OPH�SUHQGHX�ORJR�D�DWHQomR�GH�
Filipa Venâncio. 
1D�H[SRVLomR�Ki�XP�SURWDJRQLVPR�GR�

ambiente doméstico. “A casa, o elemento 
casa, enquanto objeto, enquanto arquéti-
po, sempre me interessou. O meu trabalho 
de pintura anda sempre à volta de casas, 
mesmo quando não são casas que pinto”, 
disse, dando o exemplo de uma obra fei-
ta para a exposição no Museu de Arte Sa-
FUD��XP�FDPLmR�FKHLR�GH�FDQDV�TXH�¿FRX�D�
GLDORJDU�FRP�D�SLQWXUD�ÀDPHQJD��0HVPR�
quando pinta outros objetos, “a casa é 
VHPSUH�R�PHX�DVVXQWR´��D¿UPD�D�SLQWRUD�z 
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O amor ao próximo não é uma palavra, um 
conceito, uma ideia. É ver, deixarmo-nos in-

terpelar e agir. O Papa Bento XVI dizia: o amor 
cristão é gratuito, porque não espera recompen-
sa; imediato, porque não espera que cheguem 
tempos ideais, responde às necessidades do ago-
ra; indiferente, porque não espera que aquele que 
necessita esteja de acordo com o que nós pensa-
mos e vivemos para o ajudar. 

O próximo é, mais que tudo, um ser humano 
TXH�HVWi�DOL� H�SUHFLVD�GR�QRVVR�DX[tOLR��e�&ULVWR�
diante de nós a pedir acolhimento.

No entanto, o amor ao próximo, que sempre 
distinguiu os cristãos, ganha quando se organiza 
— quando as muitas mãos abertas trabalham em 
conjunto para ajudar.
$�&iULWDV��QmR�p�D�~QLFD�RUJDQL]DomR�TXH�H[LVWH�

SDUD�DMXGDU��1R�HQWDQWR��HOD�p�D�LQVWkQFLD�R¿FLDO�
da Igreja para a promoção da acção social dos 
cristãos. 
$R�ORQJR�GHVWD�VHPDQD��D�&iULWDV�FRQYLGD�QRV�

a dar atenção ao amor que transforma. É que, 
muito mais que o auxílio em dinheiro ou em bens 
materiais, o que ajuda verdadeiramente, o que 
transforma de verdade, é o amor — o amor de 
Deus em nós, a converter o nosso coração; o amor 
de Deus presente no nosso olhar; o amor de Deus 
a agir naquilo que fazemos e somos. O amor de 
Deus em nós é a lei do mundo novo inaugurado 
FRP�-HVXV��(�D�&iULWDV�SURFXUD�VHU�R�HVSHOKR�GH�
tudo isso.z

O amor ao próximo

D. Nuno Brás

“o que ajuda verdadeiramente, o que 
transforma de verdade, é o amor” 
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NÓS POR CÁ

Domingo III
da Quaresma

EVWDYD�SUy[LPD�D�3iVFRD�GRV�MXGHXV�H�-H-
sus subiu a Jerusalém. Encontrou no 

templo os vendedores de bois, de ovelhas e de 
pombas e os cambistas sentados às bancas. 
Fez então um chicote de cordas e expulsou-
os a todos do templo, com as ovelhas e os 
bois; deitou por terra o dinheiro dos cam-
bistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos 
que vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; 
não façais da casa de meu Pai casa de comér-
cio». Os discípulos recordaram-se do que 
estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua 
casa». Então os judeus tomaram a palavra e 
SHUJXQWDUDP�/KH��©4XH�VLQDO�QRV�GiV�GH�TXH�
podes proceder deste modo?». Jesus respon-
deu-lhes: «Destruí este templo e em três dias 
o levantarei». Disseram os judeus: «Foram 
precisos quarenta e seis anos para se cons-
WUXLU�HVWH�WHPSOR�H�7X�YDLV�OHYDQWi�OR�HP�WUrV�
dias?». Jesus, porém, falava do templo do seu 
corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou dos 
mortos, os discípulos lembraram-se do que 
tinha dito e acreditaram na Escritura e na pa-
lavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu 
HP�-HUXVDOpP�SHOD� IHVWD� GD�3iVFRD��PXLWRV��
ao verem os milagres que fazia, acreditaram 
QR� VHX�QRPH��0DV� -HVXV�QmR� VH�¿DYD�GHOHV��
porque os conhecia a todos e não precisava de 
que Lhe dessem informações sobre ninguém: 
(OH�EHP�VDELD�R�TXH�Ki�QR�KRPHP�z 

EVANGELHO 
(Jo 2, 13-25)

Acompanhe-nos em www.jornaldamadeira.com 
e no facebook: @jornaldamadeira 

 Email: geral.jornaldamadeira@gmail.com

“O meu trabalho de pintura anda 
sempre à volta de casas”

Foto: Jornal da Madeira

Congresso das Confrarias do 
Santíssimo Sacramento

O primeiro Congresso das Confra-
rias do Santíssimo Sacramento 

vai realizar-se no dia 29 de maio na 
igreja do Livramento no Funchal en-
tre as 9 e as 13h30.

Devido aos condicionamentos da 
pandemia, poderão participar até 
cinco irmãos de cada confraria paro-
quial do Santíssimo Sacramento, com 
a organização a sugerir que sejam os 
VHXV�UHVSRQViYHLV��(VWHV��GHYHUmR�XVDU�
PiVFDUD�GH�SURWHomR�H�VHUHP�SRUWDGR-
UHV�GH�XP�IUDVFR�GH�iOFRRO�HP�JHO�SDUD�
as mãos.
$� RUJDQL]DomR� DSUHVHQWDUi� EUHYH-

mente o programa do encontro e as 
RULHQWDo}HV�QHFHVViULDV��

Para que os interessados pos-
sam ir acompanhando todas as in-
formações e atualizações, foi cria-
GD� XPD� SiJLQD� R¿FLDO� GR� )DFHERRN��
a que se pode aceder através do 
link: https://www.facebook.com/
congressosssdfunchal2021.z
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P.  Giselo Andrade 

ND� PDQKm� GDTXHOH� ViEDGR� DOJXpP� WRFRX�
a campainha da casa de Edith, no centro 

de Roma. “Quando o vi na porta desatei a cho-
rar”. Era o Papa Francisco.

“Eu li a sua entrevista, que conta o horror 
que a senhora e a sua família viveram durante 
R�WHPSR�GD�SHUVHJXLomR�QD]LVWD��H�¿TXHL�PXLWR�
impressionado. Por isso, pedi para poder me 
HQFRQWUDU� FRP� D� VHQKRUD� H� YLVLWi�OD� HP� VXD�
casa”, disse Francisco.
³+i�PXLWR�WHPSR��KDYLD�XPD�PHQLQD�TXH��

ao sol da primavera, com as suas tranças 
louras esvoaçantes, corria descalça na poeira 
quente”. Assim começa a história da escritora 
K~QJDUD� (GLWK� %UXFN�� ��� DQRV�� VREUHYLYHQWH�
do Holocausto. 

Aos doze anos foi deportada, juntamente 
com toda a família e vizinhos judeus, para os 
campos de concentração nazi. Passou por Aus-
chwitz, Dachau e Bergen-Belsen. Antes de ser 
GH¿QLWLYDPHQWH�VHSDUDGD�GD�PmH��UHFRUGD�XP�
PRPHQWR�GH�OX]�TXH�¿FRX�PDUFDGR�QD�VXD�PH-
mória. No comboio para Auschwitz, “a minha 
mãe penteou o meu cabelo e fez tranças, ama-
UUDQGR�R�FRP�GXDV�¿WDV�YHUPHOKDV�H�VHJXURX�
me com força a minha mão na dela”. 

Poucas horas depois, a mãe foi levada para 
DV� FkPDUDV� GH� JiV� H�(GLWK� SDUD� RV� WUDEDOKRV�
forçados. Colocaram-na no “lager” C, barraca 
11. “As tranças com laços caíram e fui rapada, 
desinfetada, coberta com um longo casaco cin-
]HQWR��WDPDQFRV�GH�PDGHLUD�QRV�SpV�H�XP�Q~-
mero pendurado no pescoço: 11152, desde en-
tão o meu nome”. Valeu-lhe a presença da sua 
irmã mais velha que tudo fez para a proteger. 

“Tudo o que vivi não pode ser contado nem 
escrito em mil livros. Não se pode descrever a 
GRU��D�LQGLJQDomR�PRUDO��1XQFD�VH�SRGHUi�FRQ-
tar tudo, mesmo que eu não faça outra coisa 
que contar e escrever”, referiu Edith, falando 
VREUH� R� OLYUR� DXWRELRJUi¿FR� ³2�SmR� SHUGLGR´�
(“Il pane perduto”, da editora: La nave di Te-
seo, 2021).
³2�3DSD�WDPEpP�¿FRX�PXLWR�WULVWH�FRP�HV-

VHV� LQRFHQWHV�TXH�IRUDP�DQLTXLODGRV��0DV�Ki�
VHPSUH� HVSHUDQoD��+i� VHPSUH� XPD� SHTXHQD�
luz, mesmo na escuridão total. Sem esperança, 
não podemos viver”. 

Edith recorda os “pequenos milagres” no 
campo de concentração. “Bastava um gesto, 
bastava um olhar humano”, para continuar a 
viver. Como aquele cozinheiro que lhe ofere-
FHX�XP�SHQWH��SRLV�WLQKD�XPD�¿OKD�GD�PHVPD�
idade: “Foi a sensação de encontrar um ser 
humano à minha frente, depois de tanto tem-
po. Fiquei comovida com aquele gesto que era 
vida e esperança”. E concluiu, “alguns gestos 
VmR�VX¿FLHQWHV�SDUD�VDOYDU�R�PXQGR´�z

Editorial:
A menina das tranças
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DIOCESE DO FUNCHAL

Semana de atualização do Clero, 
Leigos e Consagrados

De 15 a 19 de março a Diocese do 
Funchal vai promover uma semana 

de formação sobre o padroeiro da dioce-
se, São Tiago Menor  e sobre a Eucaris-
tia que é o tema deste ano pastoral. As 
conferências podem ser acompanhadas 
pelas 21 horas, no facebook e no youtube 
da Diocese do Funchal, com os seguintes 
temas e oradores:

Nos dias 15 e 16, o Bispo do Fun-
chal vai apresentar o tema: “Quem foi o 
Apóstolo São Tiago Menor”.

No dia 17, a conferência: “A cele-
bração eucarística: liturgia e espiritua-
OLGDGH´�VHUi�IHLWD�SRU�'��-RVp�&RUGHLUR�

No dia 18, o Cón. Toni Vítor de Sousa 
vai realizar a “Apresentação da Carta de 
São Tiago”. 

E na sexta-feira, dia 19, o Cón. Vítor 
GRV�5HLV�*RPHV�YDL�DSUHVHQWDU�D�~OWLPD�
conferência com o tema: “A Eucaristia e 
a Igreja”.z

FRL� GLYXOJDGR� QR� ViEDGR�� GLD� ��� GH�
fevereiro, o tema da mensagem do 

Papa Francisco para o 107ª Dia Mundial 
GR�0LJUDQWH�H�GR�5HIXJLDGR�TXH�VHUi�FH-
lebrado no dia 26 de setembro de 2021.

O Papa escolheu como tema da 
mensagem “Rumo a um ‘nós’ cada vez 
maior”, inspirado no apelo a que não 
existam “os outros”, mas apenas um 
“nós”. Este nós universal deve tornar-
se realidade sobretudo dentro da Igreja 
que é chamada a formar comunhão na 
diversidade.

A mensagem é dividida em 6 subte-
mas e reserva uma atenção particular 
ao cuidado da família comum, que tem 
como objetivo aquele “nós” que pode e 
deve ser cada vez mais acolhedor.z

Dia Mundial do 
Migrante

3DUyTXLD�GRV�&DQKDV��'��1XQR�GHVD¿D�
FULVWmRV�D�VH�GHL[DUHP�WUDQV¿JXUDU�SRU�'HXV�

D. Nuno Brás celebrou a missa dominical na paróquia dos Canhas | Foto: Duarte Gomes

Luísa Gonçalves   

O ELVSR�GR�)XQFKDO�GHVD¿RX�RV�FULVWmRV�GD� GLRFHVH� D� VH� ³GHL[DUHP� WUDQV¿JX-
rar por Deus” neste tempo da Quaresma e 
a “deixarem que o que ainda é pecado em 
nós, o que é falta de amor e morte, se trans-
forme em vida”.  
'�� 1XQR� %UiV� IDODYD� QD� (XFDULVWLD� GDV�

11 horas a que presidiu no domingo, 28 de 
fevereiro, na paróquia dos Canhas, onde es-
teve pela primeira vez e onde foi recebido 
FRP�XP�WDSHWH�GH�ÀRUHV�H�DV�KDELWXDLV�SDOD-
vras de boas vindas lidas por uma paroquia-
na em nome da comunidade, que conside-
rou esta visita um momento de “esperança 
e alento” para os tempos difíceis.

“É com muita alegria que o recebemos 
de braços e corações abertos”, disse a paro-
quiana, para logo desejar “que a sua vinda 
e a sua presença proporcionem à comu-
nidade mudança interior” e a “busca pela 
compreensão cada vez maior do que é o ser 
católico, na luta por um mundo melhor”.  

Depois de desejar que aquela comuni-
dade possa ser seara onde germinem no-
vas vocações sacerdotais e religiosas, a pa-
roquiana desejou que “Nossa Senhora da 
Piedade abençoe o seu trabalho diocesano 
MXQWR�DRV�¿pLV��GHVDWDQGR�RV�QyV�TXH�D�YDL-
GDGH�KXPDQD�FULD�H�HVSDOKDQGR�ÀRUHV�RQGH�
houver espinhos”. 

Na homilia desta celebração que con-
tou com a presença de algumas entidades 
locais, nomeadamente da presidente da Câ-
mara da Ponta do Sol, o prelado começou 
por aludir exatamente ao episódio da trans-
¿JXUDomR� GH� TXH� QRV� IDODYD� 6mR� 0DUFRV�
no Evangelho, o qual surge “precisamente 
quando se começa a desenhar o horizonte 
da vida de Jesus, quando se começa a des-
enhar a morte e a morte de Cruz”.  
-HVXV��H[SOLFRX�'��1XQR�%UiV��³FRQKHFH�

muito bem quem são os seus discípulos, 
sabe muito bem que eles são fracos, que são 
IUiJHLV´�H�TXH�D�FRQYLYrQFLD�FRP�(OH�QmR�IRL�
VX¿FLHQWH� SDUD� OHYDU� RV� GLVFtSXORV� D� FRP-
preendê-lo em profundidade. 
3RU� LVVR�� ³FRP� HVWH� VLQDO� GD� WUDQV¿JX-

ração Ele quer ajudar a fé dos discípulos, 
porque Ele sabe perfeitamente que diante 
do sofrimento, diante do sofrimento injus-
to, os discípulos, como nós, se haviam de 
SHUJXQWDU�RQGH�DQGDUi�'HXV��FRPR�p�SRV-
VtYHO�TXH�(OH�¿TXH�TXLHWR�H�FDODGR´��GLVVH��

“Jesus pega naqueles três discípulos 
– Pedro, Tiago e João – e leva-os para o 
monte Tabor, onde lhes apareceram Elias e 
Moisés, porque lhes quer mostrar algumas 

coisas centrais” explicou o prelado, para 
logo acrescentar que Jesus lhes queria 
mostrar que não era um homem qualquer, 
“mas Deus feito homem”. Um Deus que 
HVWi�FRP�HOHV��TXH�HVWi�DR�VHX�DOFDQFH��TXH�
os acompanha e que lhes pede para ouvi-
UHP�R�VHX�¿OKR��

E Jesus quer ainda mostrar “que a cruz 
H�R�VRIULPHQWR�QmR�WrP�D�~OWLPD�SDODYUD��
TXH� D� PRUWH� QmR� WHP� D� ~OWLPD� SDODYUD´�
porque “a Deus ninguém o vence”.

“Creio que aquilo a que o Senhor nos 
convida antes de mais nesta Quaresma é 
a deixarmo-nos também nós transformar, 

WUDQV¿JXUDU��PXGDU´��IULVRX�R�SUHODGR�TXH�
logo lembrou que “a Quaresma é o tempo 
SDUD� QRV� FRQYHUWHUPRV� SRUTXH� Ki� WDQWD�
coisa na nossa vida que não é cristã, tantas 
atitudes que tomamos que não são atitu-
des de cristãos”. 
1R� ¿QDO� GD� FHOHEUDomR�� FRXEH� DR� 3H��

+XPEHUWR� 0HQGRQoD�� SiURFR� GRV� &DQ-
has, “agradecer de coração” a presença de 
'�� 1XQR� %UiV� QDTXHOD� FRPXQLGDGH� TXH��
GLVVH��HVWi�FRQYLFWD�GH�TXH�³D�SUHVHQoD�GR�
senhor bispo é a presença sacramental do 
&ULVWR�TXH�FRQ¿UPD�QD�Ip�H�DEHQoRD�R�VHX�
povo”.z

Diversas paróquias da Diocese do 
Funchal estão a promover iniciati-

vas para assinalar o dia São José.
(P� *DXOD� KDYHUi� XP� QRYHQiULR� GH�

preparação para a festa de S. José entre 
os dias 10 a 18 de março às 9 horas, com 
exceção dos dias 12 (8h30), 13 (16 horas 
e 14 (10h30). No dia 19 de março a festa  
VHUi�jV��K���
1D� LJUHMD� GH� 0DFKLFR� QR� ViEDGR� H�

domingo, dias 6 e 7 de março serão ben-
zidas as imagens de São José nas Euca-
ULVWLDV��1R�GRPLQJR����GH�PDUoR�KDYHUi�
a consagração dos lares e famílias a São 
-RVp��(�QR�GLD����GH�PDUoR�WHUi�OXJDU�D�
consagração da paróquia de Machico a 
6mR�-RVp��1R�GLD����KDYHUi� LQWHUFHVVmR�
SHOR�¿P�GD�SDQGHPLD�
$� SDUyTXLD� GH� 6DQWR� $PDUR� HVWi� D�

promover a recitação do terço a São José 
orientada pelos homens da paróquia no 
dia 18 de março às 17 horas. 

A paróquia do Caniço lançou o desa-
¿R�jV�FULDQoDV�H�DGROHVFHQWHV�QR�VHQWLGR�
de construir uma mensagem para o Pai. 

A paróquia de São José no Funchal 
vai celebrar a Eucaristia nos dias 18 e 19 
de março às 17h30 com oração de con-
sagração a São José para os membros 
do grupo de oração. A festa de São José 
VHUi�QR�ViEDGR��GLD�����jV����KRUDV�H�QR�
domingo 21, às 9h30.z

Paróquias 
assinalam S. José

A Confraria de Nossa Senhora da Paz, 
GD�SDUyTXLD�GDV�(LUDV�HVWi�D�GHVHQ-

volver durante a Quaresma a iniciativa 
GHQRPLQDGD� ³&HVWD� GD� 5HQ~QFLD�3DU-
tilha”.

O objetivo é recolher bens essenciais 
para ajudar as famílias que estão a pas-
VDU�WHPSRV�GH�GL¿FXOGDGHV�z

Iniciativa solidária 
nas Eiras


