Uma obra de multifunções- Centro Pastoral da SAGRADA FAMÍLIA
Foi uma surpresa para a maioria das pessoas que se deslocaram à obra para
verem mais de perto aquilo que pouco a pouco se vai realizando.
Graças ao dinamismo do sr. Pe. Artur Coutinho e de um grupo de pessoas que o
acompanham nesta tarefa de realizar um sonho, que a alguns descrentes era
irrealizável, foi possível constatar que o sonho se vai concretizando.
Alguns afirmavam: - Quem vê de fora não imagina o espaço enorme que está
aqui dentro!
Dizia um , enquanto outra, atónita com o que via: - Isto dá pano para mangas,
tantas salas para catequese, para actividades das crianças...
E outro completava : - Tudo é preciso e não chega a nada. Não vê que a
comunidade está em crescimento! Vai ver que quando tudo estiver pronto ainda
vai faltar espaço.
Era desta forma que as pessoas comentavam o que viam, tão admiradas estavam
do estado avançado em que se encontrava a obra da Nova Igreja.
- Qualquer dia está pronta, não está sr. F...?
- Ainda falta muito sra. D. C...! Quem dera que já tivessemos o dinheiro para
acabar, mas até lá é preciso que as pessoas contribuam. Isto é de todos e para
todos.
Dizia uma pessoa entendida e conhecedora das dificuldades por que passa a
Comissão Fabriqueira para cumprir com os compromissos assumidos.
E com esta e outras conversas do mesmo teor lá se foi fazendo a visita,
ciceronada pelo sr. Arquitecto Meireles e Eng.º Torres, percorrendo os espaços já
quase prontos do R/chão, cave e subcave, com as entidades convidadas, Sr.
Presidente da Câmara, Eng. José Maria Costa, deputados Dr. Defensor Moura, Dr.
Abel Baptista, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Sr. Amadeu
Bizarro, Chefe Laura em representação do Comando da P.S.P., Sr. Pe. Coutinho e
um grande número de pessoas que quiseram inteirar- se do progresso da Obra tão
necessária para a Paróquia.
Por fim o sr. Pe. Artur Coutinho agradeceu a presença de todos e apelou à boa
vontade e generosidade daqueles que se revêem na fé cristã para ajudarem a
acabar este espaço que é de todos e para todos.
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