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NOTA DE ABERTURA

 
 Pode perguntar-se a razão de, somente agora, em 
2017, se fazer a publicação da “Igreja Diocesana” de 
2010/2011. Muito fácil: publica-se agora, porque não se 
fez no ano referido. E publica-se agora porque é impor-
tante ter, em arquivo diocesano – para se reler e inves-
tigar e para, no futuro, se evocar e referenciar – o que 
hoje se vive e o modo como se aproveitam as lições do 
tempo… 
 Por tudo isto, é justo agradecer ao Vigário Judicial 
da Diocese – Pe. João Martins Marques – este trabalho 
de pesquisa, de concentração, de organização e de publi-
cação dos elementos fundamentais que foram sendo tra-
ves mestras e leituras diversificadas da vida eclesial de 
Viseu. Faço ardentes votos para que, ao mesmo tempo 
que vamos recuperando os passados, vamos tendo cora-
gem e força de vontade para irmos fazendo, no tempo 
próprio, os anos atuais.

 Se e porque “recordar é viver”, deixemos acessíveis a todos quantos os precisem e quei-
ram conhecer, os elementos que permitam viver todos aqueles que se seguirem a nós, em qual-
quer tempo. Aos presentes, pede-se que tudo façamos para que a vida de hoje possa ser mãe 
e mestra de todos aqueles que vierem depois. Para já e além do mais, é a experiência rica de 
um Sínodo Diocesano – 2010-2016 – que pretendemos, todos, que dê frutos, de acordo com as 
Constituições Diocesanas aprovadas e, desejamos todos, postas em prática…
 Somos chamados, TODOS, a construir uma Igreja, marcada por uma renovação evan-
gélica, espiritual, estrutural e pastoral “em comunhão para a missão”, de modo a ser HOJE 
celebrativa, evangelizadora e solidária. Uma Igreja que, nos tempos atuais, esteja atenta a todas 
as pessoas e a todas as circunstâncias, de modo a podermos realizar, em comunhão de Povo de 
Deus, o crer, o anunciar e o viver Jesus Cristo.

Bispo Ilídio, Viseu
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1.  NOTAS PASTORAIS

LARES DE IDOSOS

LICENÇA PARA A RESERVA DA EUCARISTIA

Normas Pastorais

 Em conformidade com o direito vigente, apresentamos as seguintes normas pastorais a 
ter em conta na nossa Diocese, para ser concedida licença para poder reservar-se a Santíssima 
Eucaristia nos oratórios dos Lares de Idosos existentes na Diocese:

 1. Pode reservar-se a Santíssima Eucaristia, com licença do Ordinário do Lugar, dada por 
escrito, nos oratórios dos Lares de Idosos (cf. c. 934, § 1, 2.º).
 2. Como norma geral, favorecer-se-á a concessão dessa licença, com o fim de fomentar 
e possibilitar a piedade eucarística aos residentes, através da visita e adoração do Santíssimo 
Sacramento.
 3. A seu tempo será feito um requerimento, por escrito, dirigido ao Bispo da Diocese, 
assinado pela Direcção do Lar, pedindo essa licença.
 4. Nesse requerimento deve constar a localização do Lar, quais os membros da sua Direc-
ção, sua finalidade, como consta dos Estatutos, número e idade dos utentes.
 5. Para ser concedida a licença, torna-se necessário receber o parecer favorável, também 
por escrito, da Comissão de Arte Sacra que, para tanto, visitará as instalações do Lar e respec-
tivo oratório.
 6. É também necessário o parecer favorável, por escrito, do pároco do lugar onde está 
sediado o Lar, caso não seja um Lar Paroquial. Ao pároco compete, sob a autoridade do Bispo 
diocesano, vigiar para que a Santíssima Eucaristia seja devidamente honrada e adorada, dentro 
dos limites da sua paróquia.
 7. Deve, também, ser indicada uma pessoa responsável pelo cuidado da Santíssima Euca-
ristia, nomeadamente pela limpeza, adorno, lâmpada do Santíssimo e segurança do Tabernáculo 
(cf. c. 938, §§ 3-5).
 8. Como mínimo, será necessário que, pelo menos duas vezes por mês, algum sacerdote 
celebre a Santa Missa nesse oratório e procure fazer a renovação da reserva da Santíssima Eu-
caristia.
 9. Se houver condições para ser concedida a licença requerida, tendo em conta todas as 
normas pastorais e outras previstas no direito vigente, ela será concedida pelo prazo de cinco 
anos, renovável em cada quinquénio, após novo requerimento, sempre acompanhado do pare-
cer favorável do pároco.
 10. Em conformidade com a Tabela da Taxas em vigor na nossa Província Eclesiástica, 
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pagar-se-ão à Cúria Diocesana as taxas estabelecidas pela 1.ª licença e pela sua renovação em 
cada quinquénio.
 11. Estas Normas entram imediatamente em vigor.

8 de Setembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

NOTA DO PASTOR

O ROSTO MISSIONÁRIO DA IGREJA

 O mês de Outubro é, por excelência (pelas comemorações que nele se celebram), mês 
missionário. Começa com a Padroeira das Missões (Santa Teresa do Menino Jesus), tem S. Da-
niel Comboni como o grande Missionário de África e fundador dos Missionários Combonianos 
(dia 10), Santo António Maria Claret (dia 24), fundador da Congregação dos Missionários do 
Coração de Maria, para além da Festa dos Apóstolos S. Simão e S. Judas, no dia 28. Por tudo 
isto, não admira que a Igreja coloque neste mês o Dia Mundial das Missões (dia 24), como dia 
de oração, de reflexão e de consciencialização sobre a corresponsabilidade de todos os cristãos 
no serviço missionário da Igreja.
 Sentindo a missão como a identidade e o rosto da Igreja de Jesus Cristo, a Conferência 
Episcopal Portuguesa publicou, no passado mês de Junho, uma Carta Pastoral, intitulada preci-
samente “Para um rosto missionário da Igreja em Portugal” e fundamentada na frase «como Eu 
vos fiz, fazei vós também» (Jo 13, 15).
 Convidando a ler esta Carta Pastoral, retiro dela alguns pensamentos que muito nos pode-
rão ajudar a viver este mês missionário e a fidelizarmos melhor a nossa vocação cristã e a nossa 
missão na Igreja. Ela ajuda, igualmente, a viver melhor o Projecto que nos propomos iniciar 
neste mesmo mês – o Sínodo Diocesano. Eis, pois, alguns pensamentos mobilizadores:
 - “Atravessamos hoje um mundo em profunda mudança... e este cenário pede, com urgên-
cia, uma nova cultura de evangelização”, n.º 3.
 - “É o amor fontal de Deus Pai, expresso na missão do Filho e do Espírito Santo, que dá 
à Igreja e a cada um dos baptizados/confirmados a graça da sua identidade missionária”, n.º 5.
 - “O ícone missionário por excelência é a figura do Bom Pastor (...). É este «estilo do Se-
nhor Jesus», Bom Pastor, que deve impregnar e moldar o rosto da Igreja, da paróquia e de cada 
cristão”, n.º 6. “Nascerá assim uma Igreja bela, verdadeira casa de família, sensível, fraterna, 
acolhedora e sempre apressadamente a caminho”, n.º 8.
 - A Carta cita João Paulo II na Redemptoris Missio: “O que me anima mais a proclamar a 
urgência da evangelização missionária é que ela constitui o primeiro serviço que a Igreja pode 
prestar ao homem e à humanidade inteira, no mundo de hoje, que, apesar de conhecer realiza-
ções maravilhosas, parece ter perdido o sentido último das coisas e da sua própria existência”, 
n.º 9. E, no mesmo número, a Carta avança que, “neste contexto, a proclamação da Boa Nova a 
todos os povos e em todas as culturas continua a ser o melhor serviço que a Igreja pode prestar 
às pessoas”.
 - Assim, “compete a cada cristão fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo se possa 
tornar lugar de encontro, feito de fascínio e de espanto, com o mistério da pessoa e da obra de 
Jesus Cristo”, n.º 10.
 - Nesta sequência, “a missão não pode ser apenas o ponto conclusivo dos nossos progra-
mas pastorais, mas o seu horizonte permanente e o seu paradigma por excelência, a alma de 
toda a programação e de todos os itinerários de formação cristã... Chegou o tempo – como pediu 
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Bento XVI aos Bispos portugueses em 13 de Maio – de se «oferecer a todos os fiéis uma inicia-
ção cristã exigente e atractiva, comunicadora da integridade da fé e da espiritualidade radicada 
no Evangelho, formadora de agentes livres no meio da vida pública»”, n.º 12.
 Passam por aqui os objectivos do Sínodo da nossa Diocese, a iniciar neste mesmo mês 
de Outubro. A formação dos leigos e a melhor formação de todos os membros da Igreja está no 
horizonte do Projecto Sinodal. Como lembrou Bento XVI aos Bispos portugueses, «os tempos 
em que vivemos exigem um novo vigor missionário dos cristãos, chamados a formar um lai-
cado maduro, identificado com a Igreja e solidário com a complexa transformação do mundo», 
apelando a que «há necessidade de verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, sobretudo nos 
meios humanos onde o silêncio da fé é mais amplo e profundo». Por tudo isto, “é imperioso 
constituir, preparar e formar grupos consistentes de evangelização, que sintam a alegria de levar 
o Evangelho a todos os sectores da vida”, n.º 25.
 Apelo a que todos os cristãos da nossa Diocese vivam um mês missionário muito empe-
nhado, mobilizando-nos todos para realizarmos um Sínodo que seja um novo Pentecostes para 
a nossa Igreja de Viseu.

1 de Outubro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

MUITO OBRIGADO

 Praticamente pela primeira vez, passei por uma doença algo séria. Uma experiência muito 
enriquecedora para mim. Para além da fragilidade da dependência e das possibilidades de êxito 
relativo – lições que nos ensinam a estimar os dons silenciosos, mas essenciais e fundamentais, 
da vida e da saúde – esta experiência proporciona-nos conhecer a grandeza das pessoas, no 
serviço e na amizade.
 No serviço e na amizade de que fui privilegiado e mimado, quero agradecer, muito sen-
sibilizado, a todos: toda a diocese: sacerdotes, seminaristas, leigos, religiosos e todos os consa-
grados. Todos me fizeram sentir – de forma expressa ou não – a sua amizade e, sobretudo, a sua 
unidade na oração. A todos e a cada um, a certeza da minha retribuição, na minha oração por 
todos...
 Também de fora da diocese: tantos, desde todos os senhores bispos, a tantas e tantos que, 
de forma expressa ou não, me fizeram chegar a sua amizade fecundante e confiante, da oração 
e da presença amiga...
 A todos os que, profissionalmente, mais por perto, estiveram comigo: o médico que me 
internou, “adivinhando” a situação; todos os serviços – qualificados, amigos e atenciosos – na 
urgência; toda a presença amiga, terna e cuidadosa na Medicina 2 B, desde médicos, enfermei-
ros e pessoal auxiliar; os cuidados dos recepcionistas que, com zelo e amizade, respondiam, por 
vezes: “ele não quer receber visitas” (a forma mais capaz de levar tantas e tantos a respeitar o 
meu necessário descanso); ao Presidente da Administração do Hospital e o seu profundo zelo e 
acompanhamento próximo; a tantas e tantos que, do hospital – médicos, enfermeiros, pessoal 
auxiliar e outros doentes internos – me cumularam de atenções, de votos amigos e de unidade 
afectiva e orante...
 A todos, de qualquer lugar, que pelos diversos modos de comunicação – facebook, sms, 
e-mail, correio, telefone – se fizeram presentes...
 A todos os que foram responsáveis por eu estar bem e de estar agora a trabalhar, ainda 
que com o necessário cuidado... Àquele a Quem todos se dirigiram para me perdoar o descuido, 
a negligência e a pouca atenção aos Seus dons – vida e saúde – que, tantas vezes, não tenho 
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cuidado...
 A TODOS – o meu muito OBRIGADO, por esta bela experiência sinodal!

26 de Outubro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

NOTAS DO PASTOR

A CÁRITAS ILUMINA O DESEMPREGO

 A Cáritas Diocesana vai, de novo, acender 10 milhões de estrelas para iluminarem o mun-
do com a luz da paz e do amor. A cerimónia vai decorrer nas escadas da Igreja dos Terceiros, no 
próximo Sábado, pelas 18,00 horas, mas quer alargar-se a todas as casas da nossa Diocese de 
Viseu. Comprar uma vela e pô-la na janela, na noite de Natal, é um gesto de solidariedade que 
gera paz e amor nos irmãos que mais necessitam de gestos efectivos de partilha.
 Neste ano, esta forma de solidariedade vai destinar-se ao apoio a todos os desempregados 
que precisam da nossa fraternidade. Através de um gesto tão simples que ilumina a escuridão 
da noite de tantos a quem bateu o infortúnio do desemprego, estamos a comunicar paz e amor.
 Que em todas as Comunidades as famílias sejam solicitadas a aderir a este gesto e que o 
Natal seja o Sol que aquece, ilumina e fortalece todos os corações!

DOMINGO – PARAGEM, DESCANSO E FAMÍLIA

 Está próximo o Natal. Acontece em ordem e por causa da Páscoa – o Dia e a Hora do 
Senhor. O Messias vem, como Filho de Deus, tornado Homem em Jesus, para celebrar a Páscoa 
que se torna a Festa da Libertação de todos os homens. O Natal anuncia, prepara e ordena-se 
para a Páscoa.
 Cada Domingo é a celebração do Senhor, no Seu Mistério de Natal, de Vida, de Morte, de 
Ressurreição e de Presença Sacramental – tudo celebrado e vivido na Eucaristia. O Domingo é, 
assim, o Dia do Senhor e de toda a Sua acção transformadora, em ordem à plenitude e à perfei-
ção.
 Vive-se o Domingo como uma paragem do normal trabalho e das normais preocupações 
dos outros dias. Vive-se o Domingo como um necessário descanso, retemperador e regenerador 
para um recomeço livre e feliz, na cooperação com o Senhor Deus, Criador e Pai. Vive-se o 
Domingo como o dia da família, no encontro, na comunhão e no amor, sempre a precisar de se 
dizer, de se comunicar e de se celebrar.
 Ao jeito de “petição”, de “protesto” e de “voto”, que o Domingo não seja estragado por 
actividades que o espartilhem e o transformem em visitas, passeios e asfixias em catedrais de 
consumo e de dependências materialistas!... Que os apelos às necessárias poupanças, ajudem 
as grandes superfícies e as grandes áreas comerciais a poupar-nos a todos a toda a pressão e 
manipulação, no sentido da criação de necessidades dispensáveis!...
 Seria um contributo muito importante para a saúde de todos, inclusive para a saúde da 
família, a precisar tanto de encontro, de comunhão e de amor! Seria um contributo tão bom para 
o Natal que deveria ser todos os dias, o que acontecerá, sempre que nós quisermos!...
 Para todos, desde já, um Santo e Feliz Natal!...

14 de Dezembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu
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NOTAS DO PASTOR

A QUARESMA EM SÍNODO

 Somos convidados a viver este tempo especial da Quaresma/Páscoa 2011, sob a luz do 
Concílio Vaticano II e contemplando o Reino de Deus. O Reino de Deus, a anunciar e a realizar 
hoje, é projecto de felicidade para todos e é Boa Nova que se traduz nos valores da vida, da paz, 
do amor, da verdade e da justiça. O caminho para a realização deste Reino é a vivência – como 
prática e como testemunho – da solidariedade, da fraternidade, da partilha, da comunhão. O 
método é olhar cada outro como um próximo, um irmão, uma pessoa de quem se é igual, em 
dignidade e em direitos fundamentais, na construção de um projecto de vida. 
 Para o anúncio deste Reino de Deus, Jesus Cristo fundou a Igreja que o Concílio Vaticano 
II, na Constituição Lumen Gentium, nos apresentou como Comunidade de comunidades, assen-
tes na comunhão da mesma Fé e dotadas de organização, em corresponsabilidade de todos para 
servir a todos. Nos diversos ministérios, ordenados e laicais, a Igreja organiza-se para servir a 
comunhão de Deus Trindade a todos os irmãos, anunciando a Palavra de Deus e indo ao encon-
tro de todos.
 A Diocese é, assim, a Comunidade Mãe, em comunhão de unidade com Roma e em co-
munhão com todas as outras iguais. Cada Paróquia vive em comunhão com a Diocese e organi-
za-se em corresponsabilidade de acção, de formação e de missão, procurando revelar a todos a 
vontade de Deus que é Amor, Salvação e Vida. 
 A luz da Igreja é e vem de Jesus Cristo e é Jesus Cristo que a Igreja deve mostrar, viver 
e anunciar. A imagem que a Igreja deve construir e deixar ver na sua acção e missão é o Reino 
de Deus, anunciado por Jesus. Para sermos a Igreja de Jesus – Casa e Escola de Comunhão 
e anunciadora do Reino de Deus – vivamos este tempo santo da Quaresma/Páscoa, atentos à 
Palavra de Deus. Integrados num grupo sinodal, estudemos a Lumen Gentium do Concílio Va-
ticano II e façamo-lo, aprofundando a nossa identidade e vocação de membros da Igreja e em 
corresponsabilidade com outros amigos.

RENÚNCIA QUARESMAL

 Apresentada como proposta ao último Conselho Presbiteral e por este aceite, a Renúncia 
Quaresmal será, neste ano 2011, orientada para 2 finalidades, em partes iguais. Uma parte será 
destinada ao Fundo Solidário Diocesano, para o apoio a quem mais precisa. A outra parte será 
destinada a projectos, considerados importantes e propostos por Missionários que, da nossa 
Diocese, trabalham em países de missão ad gentes.
 Para conhecimento destes, foi escrita uma carta a todos os Missionários naturais da nossa 
Igreja de Viseu e em missão ad gentes para que apresentem projectos que precisam de apoio. 
Avaliados e considerados importantes para a missão da Igreja naqueles povos, a nossa Diocese 
atribuirá, proporcionalmente às disponibilidades existentes, um apoio como ajuda e partilha em 
comunhão fraterna.
 O tempo santo da Quaresma estimula-nos à conversão pessoal e comunitária, à escuta e 
vivência da Palavra de Deus, à oração e à partilha fraterna dos bens, através dos meios tradicio-
nais – sempre válidos e actuais – da prática generosa da esmola e do jejum.
 Boa e Santa Quaresma, a caminho da Páscoa!

6 de Março de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu
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NOTAS DO PASTOR

ANO VOCACIONAL COMBONIANO

 Iniciando hoje e terminando de hoje a um ano (15 de Março de 2012), decorre o Ano Vo-
cacional Comboniano, celebrando os 180 anos do nascimento de S. Daniel Comboni e os 130 
anos da sua morte.
 O tema deste Ano Vocacional é “Vem, Vê e Vive”, com o lema “muitos esperam por ti”, 
slogans propostos para as diversas dimensões da vida do cristão: oração, actividades, dinâmi-
cas, estratégias e conteúdos. Os Combonianos lançam o seu programa apoiando-se na Carta 
Pastoral dos Bispos “Para um rosto missionário da Igreja em Portugal” e procurando responder 
ao desafio do Papa para o 48.º Dia Mundial das Vocações. Para este dia, a celebrar em 15 de 
Maio deste ano, o Papa pede o “compromisso de promover as vocações”, dizendo que “é im-
portante encorajar e apoiar aqueles que mostram claros sinais de vocação à vida sacerdotal e à 
consagração religiosa”, pedindo que “cada Igreja local se torne cada vez mais sensível e atenta 
à pastoral vocacional”.
 Vivendo, este ano na nossa Diocese, um especial sentido de Igreja, construindo o Sínodo 
Diocesano e estudando, para seguir, as linhas fundamentais da Lumen Gentium, faço apelo à 
comunhão de todos com estes princípios e fundamentação do Ano Vocacional Comboniano. 
Nesta comunhão eclesial, encontraremos a coragem e a ousadia da proposta para o testemunho 
que interpela e chama a seguir Jesus Cristo, na vocação e na missão da Igreja.

SÍNODO DIOCESANO

 Começou uma nova fase na realização do Sínodo na nossa Igreja de Viseu – a fase da 
reflexão e da partilha nos grupos sinodais. Em todas as Paróquias, Movimentos e Instituições 
Religiosas e Eclesiais se pede a constituição de grupos que comecem a estudar o Concílio Va-
ticano II, iluminado por todo um percurso de Igreja e de Sociedade que leva já quase 50 anos. 
Este estudo provoca interrogações, leva a fazer comparações, suscita sugestões, sugere mu-
danças, aponta propostas e motiva iniciativas. Tudo é bem-vindo para encontrar os caminhos 
de mudança, os desafios de esperança e as propostas de solução, tornando-nos Igreja de Jesus 
Cristo que, com Ele, quer caminhar no mundo, acompanhando as pessoas do nosso tempo, 
anunciando o Pai e o Seu Reino de justiça e de amor, o centro e lema da missão.
 O Tempo da Quaresma e da Páscoa é o tempo favorável para este trabalho de nos encon-
trarmos com o essencial, estudando o opúsculo já à disposição de todos: “Para uma Igreja Co-
munhão. Da Lumen Gentium aos nossos dias”. O seu conteúdo é uma proposta e um desafio a 
sermos “parte” comprometida na Igreja de Jesus Cristo, assumindo uma clara identidade cristã, 
numa feliz vocação eclesial, para uma corajosa acção missionária.

15 de Março de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

NOTA PASTORAL

SER VOLUNTÁRIO – SER SOLIDÁRIO

 O próximo Domingo é Dia Cáritas. Encerra uma semana na qual somos chamados a re-
flectir e a concretizar, das várias formas possíveis, o lema proposto para este ano – “Ser volun-



15Igreja Diocesana

tário é ser Solidário”. O tema integra-se na proposta feita internacionalmente, propondo o ano 
2011 como o do voluntariado. Se para voluntário se diz que há défice de candidatos – a Igreja, 
nos seus múltiplos serviços e nas suas diversas comunidades orgulha-se de ser constituída por 
muitos e bons voluntários: na Igreja e nos diversos grupos, movimentos, instituições e organi-
zações variadas.
 Quanto à dimensão de ser solidário: verifica-se e sente-se de variadas maneiras. Sempre 
que há um forte apelo à partilha, como resposta a necessidades urgentes e sempre que está em 
jogo o contributo livre e generoso das pessoas, não há recorde anterior que resista. Sejam os 
peditórios para os bancos alimentares, sejam apelos para acontecimentos naturais ou acidentais, 
reconhecidamente urgentes, as respostas têm sido as mais inesperadas, em generosidade e em 
criatividade.
 O Dia Cáritas lembra a partilha e faz apelo à dádiva, generosa e amiga, tendo em conta 
casos e pessoas que, não sendo vítimas de situações inesperadas, têm necessidade diária de 
viver, com dignidade e respeito. Na situação actual, estes casos e estas pessoas têm aumentado 
drasticamente, com o desemprego, o endividamento – pessoal e familiar – e a falta de recursos 
básicos e essenciais para a vida quotidiana. São, mais e mais, as pessoas e as famílias que, sem 
qualquer fonte de rendimento, lutam pela sobrevivência, em situações que urge apoiar. São 
jovens, licenciados ou não, que procuram na Cáritas resposta para problemas de dignidade e de 
direitos fundamentais.
 A Diocese criou o Fundo Social Solidário, em sintonia com o Fundo da Conferência 
Episcopal. É gerido pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Social, através da Cáritas Dioce-
sana. Somente pode ajudar se é ajudado. Cada pessoa gostaria de ajudar autênticas e gritantes 
necessidades, mas não as conhece. As maiores e piores situações de carências estão escondidas 
e com custo e vergonha se revelam. A Cáritas e as pessoas especializadas que ali trabalham são 
confrontadas diariamente por situações que precisam de urgente ajuda.
 O peditório da Cáritas deste ano é para as situações mais urgentes da nossa diocese, atra-
vés do Fundo Social Solidário. As necessidades podem ser apresentadas à Cáritas, directamente 
ou através dos párocos. Ajude para se poder ajudar! Contribuindo no peditório da Cáritas, está 
a partilhar a vida e a dar justiça e amor a quem precisa.

Viseu, 20 de Março de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

CONTAR A MINHA EXPERIÊNCIA

 Estamos a começar o tempo da Quaresma – tempo para os Grupos Sinodais iniciarem a 
sua reflexão e partilha, com base na proposta do caderno “Para uma Igreja Comunhão”.
 Será muito importante que os elementos do grupo comecem por contar a sua experiência 
pessoal – como cristãos e como membros da Igreja. Dizerem como se sentem na Igreja: como 
pessoas, como baptizados, como cristãos que rezam, que participam na Eucaristia, que estão 
em grupos da comunidade... Ou, então, como baptizados mas não praticantes, como pessoas a 
quem a Igreja nada ou pouco diz, como pessoas que têm algumas mágoas da Igreja...
 Em grupo, durante 2 ou 3 reuniões – tantas quantas necessárias – falarem da sua vida de 
fé, da sua relação com os outros, da sua relação com a Bíblia – com a Palavra de Deus.
 Talvez, também venha a propósito contar alguma experiência de vida no estrangeiro, 
como emigrantes ou como vindos de alguma antiga “colónia” portuguesa. Que experiência de 
Igreja nesses países?...
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 Terem um breve diálogo sobre o que seria importante alterar ou experimentar na Igreja, 
hoje. O que faz mais falta na Comunidade que somos? O que cada pessoa pode fazer para ser-
mos uma Igreja mais cristã, mais missionária e mais fraterna?

22 de Março de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

NOTAS DO PASTOR

DIA DA DIOCESE

 Como foi decidido há alguns anos, o último Domingo de Junho é o Dia da Diocese. No 
ano presente, será no próximo Domingo, dia 26. Terá lugar uma Assembleia de Animadores 
do Sínodo Diocesano, com início às 14,30 horas, no Centro Pastoral Diocesano, seguindo-se a 
Eucaristia, na Catedral, com a ordenação sacerdotal do Diácono Lino Alberto Pereira Loureiro.
O Ofertório de todas as celebrações – vespertinas e dominicais – destina-se à Diocese e deve ser 
entregue na Tesouraria Diocesana durante o mês de Julho do presente ano.

RETIRO DOS SACERDOTES

 O Retiro espiritual do ano corrente tem lugar nos primeiros dias de Julho, de 4 (almoço) 
a 8 (almoço). Será orientador o Bispo Auxiliar de Braga – Senhor D. Manuel Rodrigues Linda. 
Lembra-se que o Retiro Espiritual constitui uma obrigação anual para todos os sacerdotes e, 
mais do que uma obrigação, o Retiro é uma comprovada necessidade que nenhum deve dispen-
sar. O Sínodo Diocesano depende, em muito, da oração e da dedicação espiritual e pastoral de 
todos os cristãos, de forma especialíssima de todos os Sacerdotes.

DEDICAÇÃO DA CATEDRAL

 Neste ano, a Festa da Dedicação da nossa Catedral (495 anos) é em dia de Sábado – 23 de 
Julho. Aproveitando ser Sábado e porque às 18,30 horas os sacerdotes – os próprios que cele-
bram o aniversário de ordenação sacerdotal não estão disponíveis – a celebração da solenidade 
terá lugar às 10,00 horas. São convidados os Sacerdotes aniversariantes, todo o Presbitério da 
Diocese e, em ano de Sínodo, são convidados também todos os Religiosos que vivem e traba-
lham na nossa Igreja de Viseu. Também se estende o convite aos Cristãos Leigos, especialmente 
aos membros dos diversos Movimentos que têm acção na Diocese. Vamos viver este dia da 
Catedral como um Grande Dia da Igreja Diocesana, em celebração de Sínodo, neste período em 
que todos somos convocados para a Nova Evangelização.

CARTA PASTORAL E PLANO 2010-2013

SÍNODO DIOCESANO

 Iniciamos, neste Ano Pastoral, uma aposta de grande alcance que tem em vista a renova-
ção da nossa Igreja Diocesana de Viseu. Coloco esta iniciativa nas mãos de Deus – Pai, Filho e 
Espírito Santo – pedindo para ela a protecção de Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Ao mesmo 
tempo, suplico a Sabedoria, a Fortaleza e todos os dons do Espírito Santo, para mim e todo o 
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presbitério, para todos os leigos e para todos os religiosos, membros dos Institutos Seculares 
e outros consagrados na nossa Diocese. Todos somos Igreja e, por isso, todos somos indispen-
sáveis para a renovação desta Igreja que amamos, abrindo-nos à Igreja que queremos ser – ca-
paz de revelar o Evangelho e de anunciar Jesus Cristo a todos os nossos contemporâneos. Em 
comunhão com o Santo Padre e com a Igreja de Roma e com todas as dioceses de Portugal, 
queremos a Igreja de Viseu pronta a estimular e a receber a participação de todos, na comunhão 
de vida e de fé e em corresponsabilidade de acção e de missão. Queremos que a nossa Igreja de 
Viseu seja presença de luz e de sentido para todos, nos caminhos do nosso tempo. Tempo que 
está cheio de desafios, de oportunidades e, também, de incertezas e de tensões que queremos 
acompanhar e iluminar, com um testemunho de vida que provoque o diálogo e convide ao en-
contro e à comunhão. 
 Peço a todos os grupos de corresponsabilidade – já constituídos nas comunidades paro-
quiais e nos arciprestados ou em formação – que se sintam motivados para esta acção e felizes 
por serem Igreja, neste tempo. Assim, peço que se sintam chamados a dar o seu contributo para 
que a Igreja seja mais bela e se torne, cada vez mais, parceira no diálogo cultural e social e coo-
perante activa na construção de um mundo melhor.
 Sabemos que esta nossa Igreja é santa e que chama a todos à santidade, ainda que tenha-
mos consciência das nossas debilidades. Não ficamos contentes com os defeitos que, com a 
nossa acção ou omissão, lhe colocamos – todos nós. Porém, sabemos também que, apesar da 
nossa condição de pecadores, somos aceites por Deus e é assim que Deus conta connosco, ainda 
que nos peça e conte com a vontade, o esforço e a alegria de procurarmos e conseguirmos ser 
cada vez melhores.
 O Sínodo é uma experiência de caminho, de reflexão, de avaliação, de renovação, de 
planeamento e de programação, em forma comunitária e com a participação de todos, para pas-
sarmos um limiar onde Deus nos chama e onde queremos estar com todos os que Deus chama 
à salvação. Quer ser uma acção e um tempo do Espírito, em discernimento permanente, com 
atenção aos sinais dos tempos e com docilidade à graça do Senhor.
 Durante estes 5 anos, iremos percorrer este caminho juntos, feito com momentos de muita 
luz e, possivelmente, de algumas sombras, numa Diocese onde tantos dos nossos foram dando 
tudo e já estão no Reino da glória de Deus e onde, tantas e tantos continuam a sua peregrina-
ção, certos da presença de Jesus que está e vai connosco até ao fim dos tempos (cf Mt 28, 20). 
Neste caminho, continua a marcar-nos a feliz iniciativa do concílio Vaticano II e tantos outros 
acontecimentos, momentos e sinais que continuam a dar-nos luz e a indicar o rumo a seguir e a 
sugerir o ritmo a imprimir, depois de passados quase 50 anos.
 Queremos partir desse acontecimento conciliar e ler e amar o tempo presente à luz das 
principais linhas que aí nos foram dadas e que precisamos de redescobrir na sua actualidade, 
enriquecidas por uma história que tem, também, a mão e a participação do nosso Deus e do Seu 
Espírito Santo. Celebrar o jubileu destes 50 anos significará ler os sinais dos nossos tempos e 
questionar-nos sobre o sentido das mudanças que vão acontecendo todos os dias e das interpe-
lações que o mundo, a sociedade e a Igreja nos estão a fazer hoje.
 A metodologia deverá ser a participativa, sempre aberta, prospectiva e inclusiva, isto é, 
pedindo a participação de todos e acolhendo sempre sugestões, perguntas e reflexões que ve-
nham, mesmo de quem não se sinta “parte” dos cristãos e membro da comunidade paroquial e 
diocesana.
 Os elementos dos grupos de corresponsabilidade – de cada paróquia e de cada arciprestado 
– devem sentir-se promotores da constituição dos grupos de reflexão e de trabalho e, ao mesmo 
tempo, moderadores e catalizadores da participação de todos. O ideal a procurar atingir, com o 
esforço de todos – leigos, sacerdotes, religiosos e outros consagrados, movimentos, associações 



Igreja Diocesana18

e obras e outros grupos – é chamar e entusiasmar a todos, para que, ao longo de todo o percurso, 
outros venham inserir-se, seja em que etapa for. No fim do período de trabalho sinodal, todos 
nos conheceremos melhor, todos estaremos mais próximos, todos nos sentiremos chamados a 
ser parte da comunidade e a viver em comunhão e todos nos sentiremos enviados, como discí-
pulos em missão. Então, sentiremos a vontade de continuar a fazer caminho juntos e viveremos 
a alegria de caminhar sinodalmente, como membros desta Igreja que, no mundo, quer continuar 
a missão de anunciar a verdade de Jesus Cristo e o Seu projecto de salvação.

 1. Lema do Sínodo Diocesano: Em Comunhão para a Missão.
 2. Tema para os anos 2010-2013 (anos de preparação do Sínodo):
 - Sentir, ver e questionar: Que Igreja somos? Em que mundo estamos? Que desafios e 
prioridades?
 3. Objectivos:
 - Sensibilização (o que é um Sínodo); procurar o paradigma da Igreja que queremos e 
devemos ser; testemunho da Igreja que somos numa Sociedade em mudança.
 - Atenção às mudanças fundamentais dos últimos 50 anos e às suas consequências na 
cultura, na tecnologia, na religião, na Igreja, nas relações sociais, na família, na juventude, no 
trabalho, nos comportamentos…
 - Análise das mudanças verificadas no mundo, na diocese e na paróquia. Ao mesmo tem-
po, apontar os maiores desafios aos cristãos e as prioridades para a hora da acção e da formação.
 4. Acções fundamentais no Ano Pastoral 2010-2011:
 - 10 / Outubro / 2010: Assembleia Diocesana para apresentação do Sínodo e dos 3 anos 
de preparação. Destinatários: sacerdotes; grupos de corresponsabilidade das Paróquias e dos 
Arciprestados; representantes dos Institutos Religiosos e Seculares; professores EMRC; outros.
 - 26 / Junho / 2011: Dia da Diocese e encerramento do Ano Pastoral.
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2.  MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL

FUNDO SOLIDÁRIO LOCAL E EMPRESARIAL

 A Conferência Episcopal Portuguesa criou o Fundo Social Solidário como desafio à prá-
tica da solidariedade e do amor cristão. Uma e outro procuram estimular a viver a prática da 
partilha solidária que supõe o respeito pela dignidade humana, pela igualdade e pela justa e 
fraterna repartição dos bens. Estes objectivos exigem o respeito pela criação e pelo ambiente, 
tendo em conta a sua vocação e missão para o bem e felicidade de todos os homens e de todos 
os povos, em todos os tempos.
 O Fundo Social Solidário não é uma forma de encontrar soluções mais distantes, supon-
do haver uma resposta nacional para necessidades e problemas pessoais e locais. Desta forma, 
desresponsabilizavam-se as pessoas, as instituições e as instâncias locais e sobrecarregavam-se 
as organizações nacionais, tornando-as inviáveis e inúteis. Este Fundo apela a um valor funda-
mental na Doutrina Social da Igreja – o princípio da subsidiariedade. Este princípio supõe que 
cada pessoa faça o que lhe é possível, no seu meio e na sua responsabilidade concreta, numa 
cadeia e rede que supõem complementaridade e inter-ajuda em qualquer fase da acção. Nesta 
medida, ninguém terá demais, havendo graves necessidades concretas conhecidas e ninguém 
terá de menos, havendo sempre quem possa partilhar com os que necessitam.
 O Fundo criado interage, pois, com todas as mediações e, de forma especial, com todos 
os grupos e comunidades pessoais e locais.
 Uma Empresa é uma destas mediações que deve interagir com todos os agentes da Em-
presa, com todos os familiares e associados e com o meio local onde ela exerce a sua actividade. 
O meio local e ambiental nunca será alheio à construção da solidariedade que se propõe tender 
para a justa igualdade e para a igual acessibilidade às condições mínimas e suficientes para a 
dignificação da vida de cada pessoa e de cada família.
 O Natal, com o nascimento de Jesus Cristo, é o cruzamento entre este “sonho” – anuncia-
do e proposto no Advento – e a realidade que, actualmente, é de crise. Esta manifesta-se na falta 
de trabalho e de emprego; na abundância de dívidas e de compromissos; no défice de esperança 
e de confiança. Que este cruzamento se faça com a capacidade de realizar a partilha, o amor 
fraterno, a atenção aos que mais precisam!...
 Porque conheço a filosofia e a política da HUF Portuguesa, sediada em Tondela, quero 
acreditar que continua a viver e a praticar estes valores que acabo de propor e defender. Augu-
ro uma boa colaboração com os propósitos e valores do Fundo Social Solidário, apostando na 
prática destes valores à escala da Comunidade da Empresa com a rede local, nacional e supra-
nacional a que está ligada.
 Na sintonia com tudo isto, quero desejar um Santo e Feliz Natal para todos os que se sen-
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tem ligados a esta Comunidade Empresarial, em todas as suas vertentes. Ao mesmo tempo, faço 
votos por um ano de 2011 cheio de prosperidades, na construção solidária de uma sociedade 
mais justa e mais feliz.

6 de Dezembro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

MENSAGEM DE NATAL 2010

 Neste tempo tão especial, quero dirigir-me a todos os homens e mulheres desta nossa 
Igreja de Viseu, sobretudo àquelas e àqueles que estão a viver tempos difíceis. Quero, na co-
munhão amiga com todos, declarar-lhes os meus votos de paz, de justiça, de amor e de bem. 
Igualmente, quero dirigir-me aos homens e mulheres que melhor vivem, pedindo a todos que 
ajudemos a que o Natal seja a Festa e a Celebração sem fim da alegria, da fraternidade e da 
solidariedade para todos.
 Faço apelo sincero a que ninguém fique indiferente à situação actual. O Natal é desafio à 
mudança pessoal e social. Celebrando o Natal, não podemos esquecer as causas de uma crise 
com tão graves consequências nem os seus efeitos que fazem sofrer tantas e tantos, de todas 
as idades e de todas as condições sociais. O atropelo aos valores e aos princípios éticos funda-
mentais – na política, na economia, nos mercados, nas empresas, na educação, na cultura – cria 
injustiça, promove individualismo e exclusão social e fomenta corrupção, mentira e inversão 
de valores. O meu apelo é que vivamos o Natal como o sonho a concretizar, o desafio a aceitar 
e o projecto a construir, para ajudarmos a realizar a paz e o bem universal.
 A par da crise, devemos reconhecer que, hoje, se afirmam valores muito nobres, tais 
como: generosidade, tolerância e globalização positiva e humanizadora em muitos aspectos. 
Apreciamos também o alargado acesso à educação e à cultura e a maior sensibilidade para a 
liberdade, direitos e responsabilidades individuais. São bons sinais de esperança para o melhor 
serviço a todos. Porém, a nossa sociedade está longe de ser justa e de praticar o bem comum. 
Este nunca pode esquecer cada pessoa concreta.
 Pede-se, neste Natal em época de crise tão dura e tão difícil, uma maior corresponsabilidade 
de todos e a favor de todos. Todos – individual, social e colectivamente – todos somos chama-
dos a ser sujeitos activos e destinatários da esperança. Esta missão somente será cumprida se 
tivermos as pessoas no centro da nossa atenção e se elas, a começar pelas mais frágeis e pelas 
mais pobres, forem as mobilizadoras das nossas energias e das nossas iniciativas.
 Na nossa Diocese de Viseu estamos a iniciar o Sínodo como uma oportunidade de mu-
dança, de renovação, de reorganização e de formação. A nossa Igreja quer lavar o rosto, quer 
rever-se em Jesus Cristo e na Sua Boa Nova e quer olhar, de frente e com o coração, o mundo e 
as pessoas do nosso tempo. Quer ainda, em comunhão com todos – crianças e jovens, homens 
e mulheres, mais velhos e mais novos, em qualquer situação – acreditar, viver e anunciar Jesus 
Cristo. Ele é a Fonte da nossa esperança. Todos somos convidados a viver em comunhão para a 
missão.
 Para todos, um Santo Natal e um Feliz 2011, cheio de esperança.

Bispo Ilídio, Viseu
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3.  HOMILIAS

NOSSA SENHORA DOLOROSA

8 / SETEMBRO / 2010

 «O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo» … Celebramos a Natividade de Maria 
e é o nascimento de Jesus, Seu Filho, que aparece descrito e enaltecido no Evangelho. De facto, 
tudo parte de Deus… Cantamos a Santidade e a grandeza de Maria em relação com Cristo e é 
d’Ele que vem toda a glória para Sua Mãe. Estamos aqui a celebrar o aniversário de Maria – a 
Senhora Dolorosa ou a Senhora de Lourosa – mas Ela aponta-nos o Seu Filho e é Ele Quem 
aqui nos reúne para, connosco, celebrar a festa de anos de Sua Mãe. Tudo em Maria é obra de 
Deus. Tudo em Maria é acção do Espírito Santo. Por isso, Ela é a Bendita entre todas as mulhe-
res. O Senhor fez n’Ela maravilhas e Santo é o Seu nome…
 Ao celebrarmos a Natividade de Maria, celebramos o início da nossa salvação e da 
concretização do Projecto de amor de Deus para o mundo, para todos nós. Querendo enviar o 
Seu Filho, Deus escolhe uma Mulher – Maria – para ser Sua Mãe – e, assim, Jesus Cristo, Filho 
de Deus, é o Deus connosco, é o Emanuel, é um Amigo ao nosso lado, a viver a nossa vida, 
tornando-nos Filhos de Deus e Seus irmãos. 
 Maria é este SIM de Deus à nossa Salvação e é o modelo e o estímulo do nosso SIM a 
Deus, para obtermos os efeitos libertadores da mesma salvação. Acolhendo esta oferta de Deus, 
estamos salvos, isto é, quaisquer que sejam os problemas e as dificuldades que nos aconteçam, 
qualquer que seja a nossa “sorte” no mundo (e há tantas “sortes” diferentes – algumas são 
mesmo grandes azares) … Porém, em qualquer situação, somos amados por Deus, somos Seus 
filhos e temos a certeza de que estamos nas Suas mãos e de que, aconteça o que acontecer, Ele 
nos quer bem e nos quer acolher na Sua Casa. Que bom termos esta confiança no Senhor – no 
para cá da vida e no para lá da morte! Não para fazermos o que nos apetece e nos perdermos das 
estribeiras e nos deixarmos levar nas torrentes! Mas para termos confiança, esperança e orgulho 
na nossa dignidade de filhos… Para não agarrarmos este mundo e esta vida com desespero, 
pensando que é tudo e apenas o que nos resta! Maria torna possível, próxima e acessível esta 
salvação de Deus que nos vem por Jesus. Maria é, pois, o SIM – divino e humano – que Se tor-
na modelo de cristã e de pessoa salva, guia e caminho para Deus. Maria é Mãe de Deus e, por 
generosidade de Deus, é nossa Mãe. Maria é Mãe da Igreja e de todos os que aderem a Jesus 
Cristo.
 A Senhora Dolorosa (ou de Lourosa) – Mãe de Jesus e nossa Mãe – é o nosso modelo de 
Cristã, de Discípula e de Missionária. Como modelo de Cristã, ensina-nos a dizer SIM à von-
tade de Deus e à Sua Palavra e a vivê-la: “Sim; faça-se em Mim a Tua Palavra”. E quando não 
a entendemos – e tantas vezes não compreendemos o que Deus nos pede e quer de nós – Maria 
convida-nos a guardar e a meditar a Palavra de Deus no coração. Como modelo de Discípula, 
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Ela foi a melhor aluna da escola de Jesus, deixou tudo para seguir Jesus até à Cruz, concebeu-O 
no seio, deu-O à luz e tomou-O nos braços – quer quando pequenino, quer quando morto des-
cido da Cruz. Como modelo de Missionária, tornou-se Mãe dos Apóstolos e esteve no nascer 
da Igreja dos primeiros tempos. Hoje, Maria vai-nos dizendo, como outrora: “fazei o que Ele 
vos disser!”; “Não ofendais mais Nosso Senhor!” e cumprindo a Sua missão de Missionária e 
de Mãe, atenta e amiga, vai apontando caminhos que devemos percorrer e, ao mesmo tempo, 
vai avisando dos descaminhos em que, tantas vezes, andamos metidos. Em Lurdes, em Fátima, 
aqui e noutros lugares e momentos da história, Maria torna-se missionária de Deus Pai e de Seu 
Filho Jesus, ajudando-nos a reencontrar o caminho e o rumo. Como Cristã, como Discípula e 
como Missionária, Maria não assumiu apenas a missão de ser Mãe do Salvador e Filho de Deus, 
numa acção meramente passiva. Maria coopera, livre e activamente, na salvação de todos nós.
Maria é a recordação de desafios que nós, cristãos, precisamos de aceitar com muita coragem 
e determinação: o desafio da realização da pessoa (autenticidade e verdade – consciência /= 
egoísmo). O desafio do amor ao próximo, a começar pelos mais carenciados (desigualdades, 
desemprego). O desafio da família (casamento, amor fiel, fecundidade, generosidade). O 
desafio da escuta do Espírito Santo… (materialidades).
 Maria é a Fidelíssima Cristã e o membro insigne da Igreja, instituída por Jesus, como 
comunidade de salvação. Igreja que está presente nesta nossa Diocese de Viseu e nas nossas Co-
munidades Cristãs. Precisamos de renovar, organizar e (re)estruturar a nossa Diocese. É o que 
nos tem pedido o Santo Padre, quer na Visita ad Sacra Limina, em 2007, quer na visita a Portu-
gal, há cerca de 4 meses. Para esta renovação da Igreja da nossa Diocese, pensamos na realiza-
ção de um Sínodo Diocesano que nos preparamos para iniciar, dentro de um mês. No próximo 
dia 10 de Outubro, vamos celebrar uma grande Assembleia de Cristãos da Diocese, onde não 
deve faltar nenhuma Paróquia, na representatividade dos seus Grupos de Corresponsabilidade. 
Tenho uma enorme e fundada esperança de que vão ser anos de graça de Deus muito abundante 
para todos nós. Esta esperança coloco-a em Maria. É a Maria que quero pedir ajuda e protecção 
materna para percorrermos este caminho de renovação e de organização da nossa Igreja, de 
modo a que ela seja, nos nossos dias, Povo de Deus, experiência forte de comunhão e de soli-
dariedade e caminho de salvação para todos.
 Os nossos tempos são difíceis. Ser cristão hoje é, para muitos baptizados, um puro for-
malismo, preso por muito poucas coisas, perdendo-se, por vezes, o essencial – o seguimento de 
Jesus. Porém, Maria é, nestes tempos difíceis, um sinal de esperança e de consolação para todos 
nós, peregrinos para a Casa do Pai. Ela é a garantia de alegria e de felicidade que nos vem da fé 
cristã. É o sinal de tudo o que se há-de realizar na plenitude dos tempos e que nós esperamos, 
como diz o Profeta Miqueias, na 1.ª leitura. Como nos diz S. Paulo, somos chamados para ser-
mos conformes à imagem do Seu Filho e, em Maria, encontramos a estatura do cristão perfeito. 
Encontramos Maria, já glorificada como Mãe do Salvador. A exemplo de Maria, precisamos de 
reencontrar o essencial, de conhecer e viver os valores que valem mesmo e de sermos coerentes 
na hora de aprender, de viver, de anunciar e de testemunhar a Boa Nova da Vida e da Verdade 
que nos vêm do Evangelho. O ser cristão com carácter meramente estatístico e “social”, sem 
transformação da vida pessoal e sem consequências na vida pessoal, familiar e social, está ul-
trapassado e nunca foi o caminho do Evangelho nem pode ser o caminho da Igreja.
 Que Maria, a Senhora Dolorosa (ou de Lourosa), nos abençoe e interceda junto de Seu 
Filho para que sejamos cristãos autênticos no seguimento de Jesus e na vivência da Sua Palavra, 
pondo em prática a vontade de Deus, nosso Pai, com a ajuda da graça e dos dons do Espírito 
Santo. AMEN!
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FIÉIS DEFUNTOS 2010 

 Novembro é o mês da esperança cristã. Ela é essencial à comunhão e fundamenta-se na 
oração. Comunhão, Esperança e Oração são três ingredientes fundamentais para o Sínodo que 
estamos a começar.
 Os 2 primeiros dias de Novembro apontam-nos esta tríade. Ontem celebrávamos a santi-
dade que se inicia no Baptismo e atingirá a plenitude na comunhão definitiva com Deus. Hoje, 
celebramos a esperança na santidade e na vida eterna e feliz dos que nos antecederam na ida 
deste mundo para a Casa do Pai e são já cidadãos da cidade santa. Ainda, ontem e hoje, celebra-
mos a esperança de que a nossa vida seja santa para atingirmos a plenitude da bem-aventurança, 
prometida por Jesus a todos os Seus amigos e irmãos.
 Nada melhor do que partirmos da Palavra para fundamentarmos a esperança cristã. Ela 
assenta em Jesus Cristo e nos Seus ensinamentos.
 Na 1.ª leitura, o Profeta acredita na esperança, adivinhada e exigida pelo coração huma-
no, onde Deus vive e onde Deus é garantia de salvação. As consequências de sermos imagem e 
semelhança de Deus vão tomando forma nas diversas dimensões da existência e vão aclarando 
as razões da esperança. As diversas imagens com que se descreve a fé na vida para além da 
morte – Isaías apresenta a do banquete – levam a conclusões muito seguras para quem crê: “Ele 
destruirá a morte para sempre”; “enxugará as lágrimas de todas as faces”. Porquê? Simples e 
suficiente para o crente – “porque o Senhor falou”. A força da palavra de Deus para quem crê, 
torna o crente capaz de ultrapassar dúvidas, medos e incertezas… Então, proclama a certeza da 
vitória e da confiança: “Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. Alegremo-nos e 
rejubilemos, porque nos salvou”.
 Na 2.ª leitura, S. Paulo apresenta-se como seguidor de Jesus Cristo, sem hesitações. Ele 
é perfeito modelo de cristão e, mais ainda, de apóstolo e de missionário. Não quer que possa 
existir algum cristão que não acredite na sua futura ressurreição, fundamentada na ressurreição 
de Jesus. Então, diz-nos hoje: “não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos 
defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança”. E, depois de nos 
garantir que a morte é a entrada na vida eterna e que “estaremos sempre com o Senhor”, pede 
para nos consolarmos “uns aos outros com estas palavras”.
 O exemplo de fé de tantos santos – Paulo, Inácio de Antioquia, tantos outros mártires – é 
belíssimo, quanto à certeza da ressurreição e à alegria que manifestam por poder, através do 
martírio, acelerar o seu encontro com o Senhor, nosso Salvador.
 O Evangelho apresenta-nos a Fonte da Vida e o Alimento que nos garante a mesma vida 
que já aqui é divina e já aqui tem a força, o segredo e a semente da eternidade.
 Nós somos, em todas as áreas do saber e do fazer, seguidores de Lavoisier que, cien-
tificamente, provava a força criadora e renovadora da transformação. É, sem dúvida, o que 
acontecerá com esta vida humana, mortal e frágil, que hoje vivemos. Sabemos que é tão frágil 
que basta uma pequena e insignificante alteração para, de imediato, baixarmos ao hospital ou 
sucumbirmos, haja ou não assistência médica. Porém, é nesta fragilidade mortal que nós sere-
mos transformados, à imagem de Cristo ressuscitado e glorioso, vencendo a morte com a Sua 
própria morte gloriosa e passando para a outra margem, onde não há mais morte, nem dor, nem 
lágrimas. 
 Talvez todos nós, nestes últimos dias, passámos por algum cemitério – lugar da dormição 
de todos os nossos. Fizemos bem. Precisamos de olhar e de tomar consciência que os outros 
morreram e que a nossa morte é uma certeza. Precisamos de tomar consciência que os bens e as 
realidades deste mundo são passageiros e que não pode estar neles a esperança definitiva. Pre-
cisamos de tomar consciência que, se Cristo não fosse a nossa ressurreição e a nossa esperança 
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ou se o fosse apenas para esta vida, seríamos os mais infelizes dos seres criados. Somos seres 
pensantes e seres com necessidade de encontrar respostas felizes para a nossa insaciável razão. 
Tenhamos em conta que as filosofias, as ideologias, as ciências e os pensadores que tiraram o 
sentido à morte, também não deram sentido à vida. A morte, para o cristão, leva-o a encontrar-se 
com Cristo – Luz plena e verdadeira – que ilumina o caminho da vida.
 Então, passar pelo cemitério, pensar na morte e rezar pelos que partiram, é bom. Para 
vivermos e entendermos a vida e para termos, como os santos e os mártires, saudades do futuro 
que nos está prometido e que Jesus vive na Família Trinitária e na comunhão com os Anjos e os 
Santos. É esta a vida e a comunhão onde estão, também, os nossos familiares queridos. É esta 
a luz que nos vem do Baptismo – acesa na luz da vitória de Cristo sobre a morte, traduzida na 
imagem do Círio Pascal – que deve iluminar o nosso presente, o nosso caminho de peregrinos 
e o nosso futuro.
 É esta a transformação que aguardamos. É esta a esperança que nos anima. Hoje, é dia de 
reavivar a nossa esperança cristã e de proclamarmos um dos pontos da nossa profissão de fé: 
“Creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há-de vir”. Alegremo-nos porque o 
Senhor nos salvou! Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras! Amen! Aleluia! 

SOLENIDADE DE CRISTO-REI 2010 

 O Evangelho descreve uma imagem que parece contrastar com a invocação da Soleni-
dade de hoje. O espectáculo das zombarias dos chefes dos judeus, das troças dos soldados, do 
letreiro e dos condenados à morte, prestes a exalarem um último e desesperado suspiro, não 
parece ser o melhor ambiente para saudar e homenagear um Rei…
 O maravilhoso de tudo isto é que Jesus parece não estar nesta cena e, para além de dis-
pensar a homenagem real, não perde tempo em arranjar membros para o Seu Reino, mesmo 
naquela situação. Não se importa com o passado nem com a fama dos aderentes. É a um colega 
de suplício, nada nobre nos seus créditos, que promete, solenemente, a participação no Seu 
Reino – «Hoje estarás comigo no Paraíso».
 Não é inédito nem constitui uma surpresa na Sua história de vida. Jesus inicia a pregação 
anunciando um Reino e, perante Pilatos, tinha aceite o título, ainda que dissesse que o Seu Rei-
no não era igual aos outros. Não era para ser consumido neste mundo, não tinha palácios, nem 
riquezas, nem exército. Não era para Ele reinar, conquistando os outros, mas era para os outros 
serem felizes, entregando-Se Ele por todos, num serviço de amor. Ao longo da Sua vida e sem 
hesitação, tinha apresentado as características de identidade do Seu Reino e necessárias para 
a adesão: justiça, verdade, amor, vida, graça, santidade e paz. Claramente diferentes das deste 
mundo!
 No Reino de Deus, a pessoa do “outro” está primeiro! 
 Nas leituras de hoje, aparecem as 2 visões diferentes. Na 1.ª leitura, aparece a visão co-
mum, imposta pela força, pelo poder, pela autoridade, pelo domínio e influências… O Povo de 
Israel nunca deixou de sonhar com o tempo do rei David e esperava um Messias forte e podero-
so, que os libertasse dos Romanos. Cristo não tem esta ambição e depois de perceberem bem a 
Sua linha, descartam-se d’Ele, acusam-no de traição e dão-Lhe a morte. No Evangelho, aparece 
a segunda concepção de rei e de reinado, marcada pelo amor, perdão, serviço, dom e entrega da 
vida, abrindo-se ao acolhimento e à salvação para todos…
 Olhando a situação presente na Sociedade, conhecidas as duas formas de reinar, vemos 
que as escolhas são maioritárias pela 1.ª opção. Até se sujeitam a muitas consequências, deriva-
das da corrupção, da mentira, da traição, caindo mesmo na condenação humana com graves pe-
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nas. Os jornais e as televisões vão mostrando, todos os dias, onde chega a ânsia de um reinado 
efémero, ainda que pago na prisão, com a acusação pública de corrupção e de desonestidade… 
A sede de poder, de grandeza, de riqueza, de fama, de influências – o desejo de controlo humano 
é tão grande que parece cegar as pessoas, esquecendo os mais nobres valores e subalternizando 
todos os outros bens.
 É a diferença entre o Reino de Deus – Ele ama e quer salvar as pessoas, entregando-se 
à morte, por amor – e os reinos dos homens – estes querem dominar, pelo poder e pela força e 
usam todos os meios, mesmo que os outros sofram as piores consequências, vivendo sem dig-
nidade.
 Estamos numa situação de sérias dificuldades morais, sociais e económicas. Tudo isto 
porque se esquecem os valores do Reino de Deus e se buscam os valores dos reinos humanos. 
Os valores do Reino de Deus possibilitariam que todos vivessem bem. Seria a defesa da justiça, 
da solidariedade, da partilha de bens, do amor, da paz e das oportunidades para todos. Alguns, 
porém, preferem viver sozinhos, dominando e explorando os outros. Jesus Cristo continua a 
propor o Seu Reino e continua a mostrar que vale a pena passar pela cruz para chegar ao Seu 
Reino. Os outros, continuam a ter aderentes, mas impõem tristeza, miséria, sofrimento, desilu-
são e eles próprios não se sentem seguros, tranquilos e felizes. De facto, o poder pede sempre 
mais poder; a riqueza é insaciável; a violência fomenta sempre mais violência…
 S. Paulo mostra-nos as vantagens e as características de Jesus Cristo, Rei e Senhor do 
Universo: Ele é Libertador e Redentor; é Imagem de Deus invisível; é o Primogénito de toda a 
criatura; é o Criador de todas as coisas; Ele é a Cabeça da Igreja; é o Primogénito de entre os 
mortos; Ele tem a Plenitude da divindade. Estamos conscientes de que ser membro da Igreja 
é pertencer ao Reino de Jesus Cristo e aderir aos Seus valores? Estamos certos de que somos 
parte desta Igreja, da qual Cristo é a Cabeça? 
 Se é esta a nossa escolha, temos que privilegiar os valores da fraternidade, da solidarie-
dade, da comunhão, da verdade e da justiça e temos que deixar o individualismo e egoísmo, os 
interesses e influências. 
 O distintivo do Reino de Deus é o mandamento do amor e este leva à escolha do “outro” 
– o que mais precisa, o próximo – como o primeiro a privilegiar. Como cristãos e membros da 
Igreja, somos defensores de uma Igreja de privilégios, de poder, de grandezas, de teres e have-
res, de construções… ou pertencemos a uma Igreja de pessoas que se amam, que se perdoam, 
que se acolhem, que se ajudam fraternalmente, que escolhem servir os irmãos para reinar, na 
humildade e no bem?...
 O Sínodo que estamos a começar deve levar-nos a escolher, claramente, as opções coe-
rentes com a proposta de Jesus, para sermos agentes da instauração do Reino de Deus, do qual 
Cristo é Rei e Senhor e com Quem todos nós reinaremos, servindo as causas de Deus, amando 
os irmãos. São estes os grandes desafios para os Movimentos Apostólicos e para os agentes da 
pastoral da Igreja – construir, no mundo dos homens, o Reino de Deus. Este é Reino de justiça, 
de verdade e de amor. Neste Reino, a santidade será o estilo e a vida será o espaço da relação 
fraterna, na construção de um futuro cheio de esperança e de paz para todos. AMEN!

DIA DA MISERICÓRDIA

1.º DOMINGO DO ADVENTO: 28/11/2010

 Iniciamos hoje um tempo novo – o Advento – início de um novo ano litúrgico, com um 
convite claro e insistente à mudança, à renovação e à esperança. Este tempo novo procura con-
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cretizar o sonho anunciado no último Domingo, solenidade de Cristo-Rei, apresentação solene 
do programa de Jesus Cristo, dos Cristãos e da Igreja e que a Misericórdia tão bem encarna, na 
sua génese, nos seus Estatutos e nos seus programas.
 A solenidade de Cristo-Rei apresentou os valores e os critérios que devem estar patentes 
em todos os Estatutos e programas de quaisquer projectos da Igreja e dos Cristãos. Sobretudo, 
como agora, quando as circunstâncias se tornam desafios urgentes nas pessoas concretas que 
sofrem, que choram, que se voltam para nós e nos pedem compaixão ou que, em silêncio, nos 
pedem justiça, dignidade e vida. Os nossos projectos e programas, sejam quais forem, devem 
ter no horizonte a construção de um Mundo marcado pelos valores da justiça efectiva, da vida 
digna, da verdade recta, da paz feliz e do amor verdadeiro. Para isso, devem prosseguir a soli-
dariedade entre todos, ter no horizonte a partilha efectiva dos bens, procurar o bem de todos e 
de cada um, ser orientados pela fraternidade universal que nos faz a todos irmãos porque filhos 
de Deus.
 Para pensar e concretizar estes projectos e estes programas, marcados pelos critérios e va-
lores de Cristo-Rei, surge o Advento, o tempo do acolhimento da vida e da esperança vigilante e 
atenta. As leituras dão-nos este tom e preparam-nos para despertarmos o coração e vermos bem 
o tempo em que estamos e os desafios que nos são postos. A 1.ª é um convite à comunhão de 
sentido e de fé, para nos reunirmos à volta do essencial e de percorrermos os caminhos da espe-
rança, à luz do Senhor. A 2.ª desafia-nos para a realidade de hoje, despertando o nosso coração 
para vermos as situações concretas e não nos instalarmos no comodismo, desleixo ou rotina. O 
Evangelho convida-nos à vigilância e a notarmos a passagem do Senhor que está presente em 
cada irmão que sofre e que precisa, pois o que fizermos ao mais pequenino é a Ele.
 Estimado Provedor da Misericórdia de Viseu, estimados Irmãos desta Irmandade, estima-
dos membros dos Corpos Sociais e todos os Irmãos pertencentes a esta multissecular Instituição 
de bem-fazer, parabéns, bom trabalho e que Deus vos abençoe! Entre todas as Instituições de 
Solidariedade da nossa Diocese de Viseu, vós tendes um lugar único: pela antiguidade, pela 
história rica de actividades realizadas, pelo lugar que conquistastes, fruto de iniciativas que 
têm marcado, ao longo dos séculos, respostas concretas, proféticas e de futuro que têm sido, 
em cada tempo, as mais necessárias nos diversos campos da carência humana. Esta hora é uma 
das que nos pedem mais capacidade de ousadia e de sonho. Ousadia no acolher, no viver e no 
desafiar a esperança. Fruto de tantas oportunidades mal vividas ou não aproveitadas, os tempos 
de hoje estão carregados de desânimo, de incerteza e de muito medo perante o futuro. Fala-se de 
mudanças culturais, sociais e geracionais rápidas e decisivas para o futuro próximo. Ninguém 
ousa dizer ou avançar com as soluções concretas e imediatas. Fala-se da necessidade urgente 
de um novo paradigma – na educação, na economia, na prática da justiça, nas relações entre 
os povos, na organização da solidariedade e da paz mundiais. Ninguém ousa dizer o caminho 
ou propor a solução… Porém, a nossa sobrevivência como Sociedade humana exige medidas 
novas, ousadas e concretas…
 Deixai-me, antes de terminar, fazer 2 sugestões que vêm por bem e que podem e querem 
ser um contributo positivo para esta hora.
 No dia 13 de Maio deste ano, o Papa Bento XVI, dirigindo-se às Organizações da Pastoral 
Social, convidou-as a seguir o estilo do bom samaritano, perante todas as situações carentes de 
ajuda fraterna – convidou-as a terem «um coração que vê». Depois de ver com o coração, con-
vidou-as a actuar em consequência, agindo com justiça e caridade. Como o Papa lembrou, a lei 
fundamental da transformação do mundo é o mandamento do amor e este não tem excepções 
mas dirige-se a todos. A Doutrina Social da Igreja e a Ética da Responsabilidade Social são os 
estudos que falta fazer na nossa Diocese para a formação de líderes cristãos em todos os campos 
de responsabilidade da nossa sociedade. Desafio a Misericórdia de Viseu a trabalhar para unir 
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esforços, com outras Organizações, na concretização deste projecto.
 Parte daqui – e também sugerida pelo Papa – a segunda sugestão: concretizar, na nossa 
Diocese, o Fundo Social Solidário, criado na última Assembleia dos Bispos, no passado dia 11 
de Novembro. A Igreja não quer protagonismos – quer servir o bem comum na resposta con-
creta a cada irmão que quer ver e amar com o coração, agindo em conformidade. Estamos no 
fim-de-semana que coincide com o início do Advento, em que a solidariedade se vive, genero-
samente, nas dádivas ao Banco Alimentar. De facto, as pessoas respondem, positivamente, nos 
momentos de crise. Unindo esforços na Diocese e em ligação com o que existe a nível nacional 
vamos mais longe e construímos a comunhão – valor fundamental da pastoral e mola essencial 
do Sínodo que une a nossa Igreja de Viseu.
 Vamos dar corpo à esperança e procuremos dar-nos as mãos para sermos uma ajuda efec-
tiva e esclarecida na construção do novo paradigma de convivência humana e social. Este só 
será novo se marcado pela solidariedade, pela verdade e pela justiça social, iluminado pela ca-
ridade e pelo amor do Senhor que vem para libertar todos os homens – da violência, da miséria, 
da injustiça e da indignidade. Que seja este o nosso Advento!...

SENHORA DA CONCEIÇÃO – 2010 

 “Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és Tu, entre as mulheres.” “Hás-
de conceber e dar à luz um filho. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo” (…); “por-
que a Deus, nada é impossível”. Nestas afirmações do Evangelho de hoje, encontramos as bases 
para a justificação e compreensão do Dogma da Imaculada Conceição de Maria. Definida por 
Pio IX, em 8 de Dezembro de 1854, era já reconhecida e venerada em Portugal. D. João IV, em 
1640, declarou-a Padroeira e Rainha, depondo aos seus pés, em 1646, a coroa que, a partir de 
então, traduziria a realeza de Maria como soberana de Portugal.
 O dia de hoje e esta Solenidade lembram, também, o pecado original, nas origens da 
Humanidade. Consistiu na escolha de um projecto alternativo ao de Deus, querendo, cada um, 
tornar-se deus de si mesmo e senhor absoluto do seu futuro e das suas decisões. É o assumir o 
laicismo como prática de vida, tentação permanente na nossa existência e tornada quase religião 
no nosso tempo... Cada um de nós traz, dentro de si, uma Eva e um Adão, isto é, a sugestão e a 
força da tentação e a atracção para a mesma, ao jeito do que nos descreve a 1.ª leitura, pensando 
que encontramos, com tal escolha, o segredo da liberdade e da autonomia… Actuando como se 
Deus não existisse e pensando ser mais fácil viver sem Deus, o laicismo é a tentação permanen-
te de eliminar Deus da vida e de esconder e destruir os sinais que O manifestam.
 O pior e o mais grave é que, prescindindo de Deus e negando a Sua presença na nossa 
vida, aceitamos outros deuses que, sem a transcendência e, sobretudo, sem a Vida do Deus Pai e 
Criador e sem o Amor do Deus Redentor e Salvador, os deuses que nós fabricamos tornam-nos 
seus escravos, dependentes e dominados pelos seus caprichos.
 O diálogo da 1.ª leitura – concebido no imaginário da interpretação religiosa – traz aos 
nossos dias estas tentações e estes propósitos: o homem deixa de ouvir Deus na sua consciência 
e nos Seus sinais; alienado e só, o homem esquece a sua origem, o seu caminho e o seu fim; sem 
a referência da transcendência, esquece e marginaliza os seus irmãos; no relativismo ou niilis-
mo absolutos deixa-se seduzir pelo que é tentador e as consequências aparecem de imediato. 
Esconde-se porque não quer assumir os efeitos da sua queda. Envergonha-se do seu acto, en-
che-se de temor e quer fugir das consequências.... Descoberto, atribui a outros as responsabili-
dades dos seus actos. Quebram-se todas as solidariedades e cumplicidades; nascem inimizades 
numa tentação ilimitada de individualismo egoísta; tentam-se todas as manipulações possíveis; 
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inventam-se e projectam-se vinganças; não há razões nem sentido para viver… Isto acontece 
em todos os tempos, com toda a espécie de tentações e, sempre, com os mesmos resultados.
 A verdade, a justiça, a paz, a compaixão e a solidariedade com os mais pequenos, o per-
dão aos que falham, o respeito pela dignidade e pelos direitos dos outros, a honestidade nos 
negócios e na vida pública… são propostas éticas para a nossa vida pessoal e são imprescindí-
veis para as opções de uma qualquer carreira pública e social. Porém, há sempre quem queira 
romper o recto caminho e se tente aproveitar das oportunidades que as ocasiões oferecem… E o 
caminho é sempre o mesmo: primeiro silencia-se Deus e a consciência; esquecem-se princípios 
e valores; ignoram-se referências e critérios… Depois, procura-se actuar segundo o que parece 
mais sedutor, mais fácil e mais rápido para atingir os fins previstos e, a seguir – perguntamos 
todos – como foi possível?... A pessoa encontra-se nua e terrivelmente exposta; acusa tudo e 
todos para desviar atenções. Porém, antes das leis e tribunais humanos, são a consciência e a 
própria realidade quem acusa e condena inapelavelmente… 
 Para combater o laicismo, a soberba, a desonestidade e o egoísmo de todos os tempos, 
Maria escuta, aceita e coloca-se no projecto de Deus e entrega-se totalmente à Sua vontade. Ela 
é a Nova Eva que nos oferece a Salvação. É a Estrela que nos guia no caminho do bem e da 
felicidade. Ouvindo o Senhor que A chama, Maria não foge, mas pára para escutar. Duvidando 
no “como” tudo se fará, Maria pergunta para formar a sua consciência. Com a certeza da von-
tade de Deus que precisa do seu SIM, Maria responde e avança – serena e feliz. Por tudo isto, 
torna-se a Senhora do Advento: diz-nos que é aceitando a Palavra de Deus e pondo-a em prática 
que há Natal, deixando nascer Jesus no Presépio do nosso coração, para nos trazer paz, alegria, 
amor e sentido pleno à nossa vida. 
 Conhecedor como ninguém das consequências do pecado, Paulo, na 2.ª leitura, louva o 
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por tudo o que faz em nós e por nós. Ele escolhe-nos e cha-
ma-nos, ainda antes de existirmos, para vivermos na Sua presença. Abençoa-nos e mostra que 
tem tempo e paciência para estar connosco e vem a nós, enviando-nos o Seu próprio Filho. 
Torna-nos Seus filhos, ao lado de Jesus e faz-nos Seus herdeiros para partilharmos a plenitude 
da felicidade e da vida com o Seu próprio Filho. 
 O Natal é tudo isto. Importa escolher, responsavelmente, o que queremos ser e como que-
remos viver: ou desligados de Deus e autónomos nas nossas escolhas e no nosso caminho ou 
iluminados e guiados por Ele, escutando e seguindo a Sua Palavra, imitando e seguindo Maria: 
Mãe, Padroeira e Rainha. Ela é a Bendita que aceitou ouvir e cumprir tudo o que lhe foi dito 
da parte do Senhor. Imaculada na Sua Conceição, Maria é capaz de nos ajudar a libertar das 
insídias e artimanhas da tentação, seja qual for. 
 Invoquemos Maria como Padroeira e deixemo-nos guiar pelo Seu exemplo e orienta-
ções!... Dirijamo-nos a Ela como Intercessora e contemos com a Sua mediação e ajuda!... Acei-
temos a Sua missão de Protectora e agradeçamos-lhe o Seu amor e carinho maternos!…
 Maria, nós Te pedimos: Concede-nos, do Teu Filho, as graças e os dons do Espírito Santo. 
Abençoa-nos, abençoa a nossa Diocese de Viseu, agora em Sínodo e abençoa Portugal de quem 
Tu és Mãe, Padroeira e Rainha. Sabemos que podes – és Mãe de Deus! Sabemos que deves – és 
nossa Rainha! Sabemos que queres – és nossa Mãe!
 Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós!
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NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 2010

18 / DEZEMBRO / 2010

Ministérios de Leitor e Acólito

 Celebramos a Senhora da Esperança, Padroeira do nosso Seminário Maior. Maria é por-
tadora da Esperança Cristã. Esta assenta na certeza do amor de Deus por nós – certeza que nos 
vem da fé; supõe a fidelidade de Deus às Suas promessas; requer a colaboração daqueles que 
Deus chama e, de acordo com o plano de Deus desde toda a eternidade, “quando o tempo che-
gou ao seu termo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de Maria”.
 Quanta esperança nos enche hoje o coração!... 3 cristãos da nossa Diocese avançam, 
cheios de encantamento e generosidade para o ministério ordenado, recebendo hoje o Acolita-
do. 10, com o mesmo propósito, apresentam-se, cheios de disponibilidade e de alegria, para re-
ceberem o leitorado. 4 são seminaristas e que esperança eles são para a nossa Igreja de Viseu!... 
9 são candidatos ao Diaconado Permanente – uma grande esperança nos trazem, até porque são 
os primeiros neste Ministério – tão importante – para a nossa Diocese, a iniciar um Projecto 
Sinodal…
 Estas prendas de Natal, são a prova do que S. Paulo nos afirma, na 2.ª leitura: Deus ama-
nos como filhos queridos, tornando-nos herdeiros por obra de Deus. Então, iluminados e enri-
quecidos com o Espírito de Seu Filho, podemos clamar: «Abbá! Ó Pai!» É a este Pai que nós 
queremos dizer hoje, rezando: Obrigado pelo Natal do Vosso Filho que nos vem por Maria!... 
Obrigado por Maria, Mãe do Vosso Filho, a Senhora nossa e Mãe da nossa Esperança que nos 
faz acreditar na vinda e na presença do ‘Emanuel’, o ‘Deus connosco’!... Obrigado por estes 
13 que, imitando Jesus e imitando Maria, dizem SIM a Deus, no serviço à vocação e à missão 
da Igreja!... Obrigado pela compreensão e pelo SIM que também é dado pelas Esposas e pela 
família destes homens casados que querem servir, no grau do diaconado, o Povo de Deus, na 
missão concreta que lhes será confiada!... Obrigado, pela acção dos nossos Seminários, do 
nosso Instituto, pelos Padres responsáveis na formação dos diáconos permanentes e pelos seus 
párocos!...
 Assenta aqui a esperança, cantada na 1.ª leitura de Jeremias. Vós sois, caríssimos Amigos, 
convidados a anunciar esta justiça e esta sabedoria que brota do Messias prometido e que irá 
dar paz, segurança e alegria a todo o povo. Vós sois chamados a privar com a Palavra de Deus 
e com o Altar da Eucaristia, para serdes enviados a anunciar que o Senhor vive e que Ele tem 
lugar para todos, na Sua própria terra, na Sua própria casa. Sim, o Senhor não deserda ninguém; 
o Senhor não marginaliza ninguém; o Senhor não quer a fome, nem a injustiça, nem a falta de 
dignidade ou de direitos a ninguém. No Senhor não há crise, mas abundância de pão e de amor 
para todos. Porém, faltam distribuidores justos, rectos e solidários deste pão e deste amor. Vós 
sois chamados a distribuir, por todos, os bens de Deus que são para todos. (Verbum Domini).
 Para assumirdes esta missão, importa ter presente o conselho que nos é dado no Evange-
lho de hoje. Não vades somente pelas vossas ideias, tantas vezes ideias “feitas”, feitas tantas 
vezes de preconceitos, de má formação ou de frágil discernimento… Como era injusta a decisão 
de José, esposo de Maria, baseada no preconceito e na má informação!... Tantas vezes se tornam 
precipitados os nossos juízos e injustas as nossas conclusões… Meditai com profundidade a 
Palavra de Deus; participai com alegria e entusiasmo na Eucaristia e vivei-a com coerência e 
com consequências; olhai e escutai as pessoas e amai-as com o coração, anunciando-lhes Jesus 
Cristo; atendei aos sinais e às circunstâncias da vida concreta, em cada tempo e rezai a vossa 
vida e a vossa missão com confiança; procurai, com zelo e prontidão, a vontade de Deus, como 
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José e procurai conhecer as orientações da Igreja; formai a vossa consciência com o necessário 
discernimento e vivei em paz.
 O Natal que se aproxima e que, na Festa da Senhora da Esperança, se vê a chegar, é a con-
firmação da alegria, da confiança e da esperança cristãs. Vêm-nos de Jesus por Maria, Aquela 
que escutou o Senhor, que acreditou na Sua Palavra e que respondeu SIM à Sua vontade. Por 
Ela, o tempo chegou ao seu termo e Deus enviou o Seu Filho. Nós estamos neste tempo último – 
o tempo da salvação. Como em Maria, faça-se em nós a vontade de Deus e aceitemos a missão, 
dizendo com alegria: Senhor, enviai-me onde vós quiserdes e onde for necessário! AMEN!...

Seminário de N.ª Sr.ª da Esperança
18 de Dezembro de 2010 

Bispo Ilídio, Viseu

NATAL – MISSA DA NOITE 2010

A PIOR CRISE É A REJEIÇÃO

 “Envolveu o Menino em panos e deitou-O numa manjedoura, porque não havia lugar para 
eles na hospedaria”. Jesus experimenta a pior crise possível, logo ao nascer, mostrando-nos a 
enormidade da sua injustiça. Sofre a crise mais grave que pode existir, a rejeição mais atroz: não 
haver lugar para nascer e ter que nascer na clandestinidade. Porém, porque veio para revelar e 
ensinar o amor, aponta a solução para as crises: colocar-se ao lado dos pobres e marginalizados 
para cantar a esperança de todos os rejeitados e excluídos e tocar o coração de todos os privile-
giados da vida.
 A crise pior é a rejeição – não haver lugar para as pessoas. Sejam crianças que não são 
aceites ao nascer; sejam famílias que não são reconhecidas nem protegidas na sua identidade e 
missão; sejam pobres, rejeitados e excluídos da mesa comum. Ao jeito da hospedaria no tempo 
de Jesus, a crise actual provoca a rejeição das pessoas e não reparte a casa, o emprego, o pão 
e outros bens, por todos os que a estes bens têm direito. Na nossa sociedade em crise, não há 
lugar para nascerem as crianças e estamos numa crise de vida e de futuro, de natalidade e de 
esperança que fecha escolas e jardins-de-infância, que suscita a crise de emprego e a ameaça de 
desertificação e que origina a crise de toda uma cultura e de todo um Povo. Não há lugar para as 
famílias e surge a crise dos valores; as relações tornam-se instáveis e aumentam os divórcios – é 
a crise do amor, do casamento, da família, da sociedade. Não há lugar para os pobres, sentindo-
se cada vez mais excluídos dos bens, mais marginalizados da vida, mais distanciados da igual-
dade e da justiça – é a crise, nos mais nefastos efeitos e nas mais escandalosas, vergonhosas e 
criminosas consequências.
 Linguagem dura e triste para uma noite de Natal, mas, infelizmente, justa e verdadeira. 
De facto, havendo pessoas e famílias a passar fome, a não sentirem reconhecidos os seus di-
reitos à dignidade, ao emprego, à educação e aos bens materiais de primeira necessidade, é de 
escândalo, de vergonha e de crime que se trata e é assim que deve ser denunciado este estado 
de coisas. Muitos não têm lugar porque outros lhes fecham as portas. De facto, olhar-se para o 
salário mínimo e não deixar que ele cresça por causa da crise, é vergonha quando comparado 
com salários exorbitantes, acrescentados com mil e uma benesses e mais valias. Olhar-se para 
as reformas de miséria e não as deixar crescer por causa da crise é escândalo quando compara-
das com o esbanjamento de dinheiro para contentar quem serve ou serviu, por vezes tão mal, a 
coisa pública.
 Apesar de tudo e mais uma vez, felizmente, acontece o Natal. O Natal é o encontro de toda 
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a realidade dos homens com o plano de amor de Deus – sonho anunciado e prometido durante 
o Advento e realizado com o nascimento do Filho de Deus, tornado Menino. O Natal de Jesus 
dá-nos 2 lições: a 1.ª é a lição da COMUNHÃO. Encontra-se Deus feito Criança com os mais 
pobres, marginalizados e deserdados da terra, personificados nos pastores e a multidão celeste 
louva a Deus, dizendo: «glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados». 
Sem este encontro e esta comunhão, não há Natal cristão! A 2.ª é a lição da MISSÃO. Todos os 
que se encontram com o Deus feito Menino, unido aos pobres, marginalizados e deserdados da 
terra, são chamados a anunciar os valores do Natal. Estes são a paz, a fraternidade, a justiça, a 
verdade, o amor – valores que convidam a abrir as portas do coração e a partilhar o emprego e 
o pão. Sem a prática e o anúncio destes valores, não há Natal cristão! 
 Como nos dizem as leituras, o Natal é a manifestação da LUZ para toda a terra e para 
todos os homens, para que todos possamos viver com temperança, justiça e piedade, resgatados 
de toda a iniquidade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande 
Deus e Senhor Jesus Cristo.
 A nossa Igreja de Viseu está a iniciar o Sínodo Diocesano. Colocamo-lo no Presépio, 
pedindo o amor carinhoso de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Convocados para o Projecto 
Sinodal, todos somos chamados a viver em comunhão e a realizar a missão que é: viver, cele-
brar e anunciar o Natal de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Natal.
 Para todos vós, vossos familiares e vossos amigos e para todas as pessoas de boa vontade, 
os votos sinceros de um Santo e Feliz Natal, cheio de prendas do Emanuel, o Deus nascido para 
nos ensinar a viver…

Meia-noite de Natal de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

NATAL – MISSA DO DIA 2010

A PALAVRA FAZ-SE VIDA E CHAMA À MISSÃO

 «No princípio era o Verbo… O Verbo era Deus… N’Ele estava a vida… O Verbo era a luz 
verdadeira… O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós… Foi da Sua plenitude que todos nós 
recebemos graça sobre graça… A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo». Esta é a 
síntese de S. João que melhor descreve o Natal, como o grande mistério e o grande milagre do 
Deus Amor que Se tornou o Emanuel Encarnado, o Deus Connosco e presente no meio de nós.
 O Natal é a humanização do Verbo de Deus por acreditar na divinização dos homens. O 
Natal é o Acontecimento pelo qual a Palavra de Deus Se torna vida, Se torna luz, Se torna amor, 
Se torna libertação plena e total. Nenhuma palavra de Deus é vazia ou mera teoria ideológica. 
Acreditando e acolhendo o Verbo, isto é, celebrando e vivendo o Natal, não há lugar à morte 
eterna com falta de sentido nem de esperança; não há lugar à escuridão com perda do sentido do 
caminho a prosseguir; não há lugar ao ódio, à violência ou à injustiça com o esquecimento ou 
exclusão de alguém; não há lugar à escravidão e a qualquer dependência com a fuga de Deus e 
a entrega a qualquer ídolo. Acolhendo o Natal, tornamo-nos familiares de Deus e herdeiros da 
vida e das promessas divinas. Deus é Palavra encarnada que Se torna o que revela para dar fruto 
de verdade na nossa própria vida. Acolher esta Palavra no coração é tornar-se filho de Deus e 
acolher, no coração, todo o outro como irmão, numa fraternidade e solidariedade universais.
 Desta Palavra tornada Jesus e Salvador, todos nós recebemos graça e verdade que, de nós 
e por nós, deve pronunciar-se e comunicar-se a todos. De facto, nós somos sementes e projectos 
de vida; centelhas e focos de luz; elos e toques da corrente de amor; voz e clamor da mensagem 
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de liberdade; embaixadores e anunciadores da salvação de Deus.
 É para nós, cristãos, a bela mensagem que Isaías canta e grita na 1.ª leitura. É o convite 
e o desafio à missão. O Natal é acolher a Vida no coração, tornado Presépio para a encarnação 
da Palavra e o nascimento de Jesus. O Natal é percorrer os caminhos da vida num permanente 
anúncio de conversão. O Natal empenha e compromete a vida do cristão em missão de anúncio 
da Boa Nova que quer transformar e renovar todo o homem que vem a este mundo.
 «Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a 
boa nova, que proclama a salvação»!... O Natal não é uma festa intimista para se encerrar numa 
noite, vivida no aconchego da casa e da família. O Natal convida a sair, a levantar a voz, a soltar 
brados de alegria porque o Senhor vem consolar o Seu povo. O Natal é a grande festa que dá 
sentido e conteúdo à alegria e que semeia e fortalece a esperança, pois «todos os confins da terra 
verão a salvação do nosso Deus».
 O Natal é o grande e decisivo passo para acreditarmos na Nova Evangelização que o nos-
so Sínodo Diocesano quer promover ao longo dos próximos anos. A Palavra de Deus encarnou 
e tornou-se vida para nós. Ao jeito dos primeiros cristãos que viviam a Palavra à luz do Natal e 
da Páscoa de Jesus, somos chamados a viver a comunhão do amor e da unidade, com entusias-
mo e alegria. Somente assim testemunhamos, com igual simpatia, os valores que nos enviam 
em missão.
 Como nos diz um cântico conhecido, é bom que o Natal não seja somente um dia, tão 
necessários são os seus valores e os desafios que nos faz… O Evangelho de hoje canta a har-
monia do princípio da criação, onde o Verbo era Deus, era vida, era luz. O Verbo encarnou e 
veio viver connosco, tornando-se o Emanuel. Ele, connosco, quer confrontar-se, diariamente, 
com os sinais e sistemas geradores de morte, de exclusão e de trevas no nosso mundo. Vivamos 
a esperança e a confiança n’Ele, pois «àqueles que O receberam e acreditaram no Seu nome, 
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus». Sejamos Presépio vivo a anunciar o Verbo de 
Deus na nossa própria vida!... AMEN… Santo e Feliz Natal para todos!...

FESTA DO BAPTISMO DE JESUS 2011 

VÁRZEA DE TAVARES – VISITA PASTORAL

 Depois de termos celebrado o Natal de Jesus, olhamos, hoje, para Ele com 30 anos. Vai 
iniciar a missão que O trouxe ao mundo: anunciar a Boa Nova de Deus para a realização da jus-
tiça (leituras), fazendo, até ao fim, a vontade de Seu Pai; mete-se no meio da multidão pecadora 
– um como qualquer outro dos Seus irmãos; vai ter com João Baptista que prega a penitência 
e pede para ser baptizado… Depois do nascimento, pobre e humilde, fazendo-se um de nós, 
o gesto de hoje é de extrema humildade e unidade connosco… Se pelo Nascimento Jesus Se 
humanizou, pelo Baptismo assume a condição mais indigna do ser humano – o pecado…. É o 
máximo na missão libertadora que trouxe do Pai… 
 De facto, na vida terrena de Jesus, há 3 momentos muito especiais que marcam a Sua 
missão como Enviado do Pai e Messias prometido: o nascimento – o baptismo – a Morte. No 
nascimento inicia 30 anos de vida simples e comum na Sua família de Nazaré. No baptismo 
inicia 3 anos de missionário do Pai, anunciando a Boa Nova do Reino e fazendo a Igreja. Na 
morte inicia 3 dias que realizam o cumprimento pleno da Promessa do Pai – a Salvação inte-
gral – destruindo as consequências do pecado e do mal e atingindo a vitória definitiva com a 
Ressurreição.
 O nascimento de Jesus mudou a história humana. Deus torna-Se habitante da nossa 
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terra, membro da humanidade e participante da nossa condição humana. Ele é o Emanuel que 
nos garante companhia e confiança. Apresentado por Isaías, na 1.ª leitura, como o “servo”, Je-
sus vem dar-nos a liberdade e ser a nossa justiça. Vem fazer e viver uma aliança connosco… 
 O baptismo de Jesus destruiu a fatalidade do pecador. No Baptismo, o Filho de Deus 
uniu-se às nossas fragilidades para, santificando a água para o Baptismo, nos dar o antídoto do 
pecado – a graça e o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo nos Sacramentos da Iniciação 
Cristã, o cristão – baptizado e crismado – torna-se filho de Deus, irmão de Cristo e herdeiro do 
Pai. Celebrado hoje, logo depois do Natal, ajuda-nos a pensar que esta novidade que o baptismo 
nos trouxe dá sentido à nossa vida.
 A Páscoa de Jesus venceu o fracasso, abriu à esperança, garantiu-nos a Ressurrei-
ção. De facto, o Filho de Deus cumpre a Sua missão plena quando, pela morte e ressurreição, 
nos ensina a viver a vida, dando-lhe sentido e futuro, quando Se torna o nosso alimento na 
Eucaristia e quando, partindo para o Céu, Se torna o Caminho para encontrarmos o Pai, indo 
ocupar o Seu lugar e preparar um lugar para nós, na Casa do Pai.
 Nos Sacramentos da Iniciação Cristã – Baptismo, Confirmação e Eucaristia – nós assu-
mimos a união com Jesus nestes 3 momentos. Isto é, nascemos com Cristo para uma vida nova; 
damos frutos de justiça, de amor e de bondade com os dons do Espírito Santo; somos chamados 
a viver, transfigurados e incorporados em Cristo, alimentando-nos d’Ele na Eucaristia. Tudo 
isto, como membros de uma Comunidade, a Igreja, tornando-nos pedras vivas e testemunhas de 
Deus no mundo.
 São estes os efeitos do Baptismo que o Sacramento da Crisma vem fortalecer e confirmar. 
Crismar-se é comprometer-se como cristão na Comunidade, é tornar-se irmão de todos os ou-
tros homens – sem qualquer acepção de pessoas e na plena solidariedade – é aceitar o desafio da 
comunhão e da corresponsabilidade (essencial para o Sínodo que iniciámos e estamos a viver), 
é praticar o mandamento do amor. Como Jesus pediu, é assim que nos podem identificar como 
cristãos: “Nisto conhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”. 
 Sabemos que há muitos baptizados que não são cristãos; sabemos que há muitos crisma-
dos que não têm o sentido da pertença à Igreja e não se integram na Comunidade… Ser Cristão 
é ser amigo de Jesus Cristo, é escutá-lo como o Filho Amado de Deus, é pôr em prática a Sua 
Palavra, é fazer o que Ele nos manda – amarmo-nos uns aos outros. Ser membro da Igreja é ser 
cristão na comunhão solidária e na construção da justiça, tornando o mundo mais justo, mais 
fraterno, mais solidário e mais feliz. O Domingo é, para o cristão, o dia da festa, da família e 
do encontro com os irmãos, para celebrarmos a presença de Jesus no Seu Povo e na nossa Co-
munidade. Vivendo o Domingo, somos convidados a dar testemunho de fé e de amor durante a 
semana, pondo em prática o Mandamento de Jesus e olhando a vida com esperança.
 Os baptizados que hoje se vão crismar vão dizer, diante de todos, que assim querem viver. 
A Igreja, o vosso Pároco e eu confiamos em vós. Os 3 (1 de Fornos) têm o grupo de jovens como 
espaço de reflexão e formação, de acção social e comunitária, constituindo um Grupo Sinodal.
Que Santa Maria da Várzea, vossa Padroeira, vos dê a alegria da Fé, a coragem da Esperança, 
a força do Amor! Que, vivendo assim, vos sintais acompanhados, ao longo da vossa vida, pelo 
Espírito Santo e Seus dons! AMEN!



Igreja Diocesana34

DOMINGO DE RAMOS 2011 

A PÁSCOA É O CAMINHO DA COMUNHÃO

 Jesus é Salvador. «Jesus» é o único nome que nos dá a plena salvação. Dizer que Jesus é 
Salvador é dizer que só Ele nos dá as respostas últimas às questões fundamentais da nossa vida.
O Domingo de Ramos inicia o Tempo Novo que a Páscoa de Jesus vem realizar e tornar perene 
e definitivo na humanidade. Este Tempo Novo é caminho de comunhão que Jesus realiza com 
a Sua paixão, morte e ressurreição, unindo os homens entre si e apresentando-os a Deus como 
oferenda viva, santa, agradável. Assim, Jesus concretiza o plano do Pai que quer reunir todos os 
Seus filhos, condição fundamental para que o mundo creia. Este caminho de comunhão não só 
é percorrido por Jesus, com a Sua Páscoa, mas Ele próprio Se torna caminho, ao ponto de não 
podermos ir até ao Pai senão por Ele.
 O modo como Jesus Se torna caminho, caríssimos irmãos e amigos, é fazendo-se Pala-
vra de Verdade e Vida de Deus para nós. Palavra de Verdade, não só falada e proclamada, mas 
vivida e cumprida. Vida de Deus, não só corporal e mortal, mas eterna, sobrenatural e divina. 
Porque assim é, Jesus é Caminho, é Verdade, é Vida: como luz e guia, como resposta e orienta-
ção, como doação e entrega, na realização plena da vontade do Pai a nosso favor.
 Criando a Igreja e tornando-a realizadora e comunicadora da Páscoa, ela é chamada a ser 
este caminho de comunhão, de verdade e de vida para todos. Nesta dimensão, a Igreja vê e ama 
a humanidade como o seu caminho, sentindo o mundo como o espaço da sua vocação e da sua 
missão. São os grandes desafios que o Sínodo quer fazer à Igreja que está em Viseu, da qual 
nós somos “parte”. Em comunhão com o Pai que nos enviou o Seu Filho para realizar a Sua e 
a nossa Páscoa, somos enviados a realizar a mesma missão, com a força e a graça do Espírito 
Santo. Esta missão tem por horizonte o anúncio de um mundo novo – de justiça, de verdade e 
de amor – procurando concretizar a vida, a liberdade e a paz para todos. Neste mundo novo, 
não haverá exclusão de ninguém, mas acolhimento e abertura para todos; ninguém sentirá as 
crises mais do que os outros, pois privilegiar-se-ão os mais pobres, os mais pequenos, os mais 
carenciados. Estes são os primeiros destinatários do Reino, anunciado por Jesus, merecido por 
Ele para nós, iniciado na Páscoa e em realização na Igreja, cuja missão nos é confiada. 
 O Reino de Deus é o caminho de todo o cristão, sentindo-se enviado por Cristo para a 
missão na Igreja para o mundo. Vive-se escutando e celebrando o Mestre, como fazem os dis-
cípulos, dando alento “a todos os que andam abatidos”. Fazendo assim, o discípulo encontra a 
paz, apoiado na confiança de que não está abandonado mas que o Senhor é o Amigo e o Protec-
tor. Em comunhão para a missão, no caminho de Cristo, vivendo em Igreja, nós partilhamos a 
tarefa de construir o Reino de Deus na nossa Igreja de Viseu, caminhando em Sínodo. 
 Celebrar a Semana Santa é viver a contemplação de um Deus que, por amor, Se torna 
frágil. Descendo do Céu de junto do Pai, vive a nossa vida e entrega-se por nós, realizando a 
mais bela e espantosa história de amor que é possível viver e contar. Como diz a Beata Madre 
Teresa, citada no YOUCAT (catecismo dos jovens) “o verdadeiro amor dói. Ele dói sempre. 
Amar uma pessoa custa mesmo; é doloroso abandoná-la e deseja-se morrer por ela”. É este o 
amor de Deus que, em Jesus Cristo, ama até ao fim, morrendo de amor e por amor para estar e 
ficar connosco. Ama verdadeiramente, como mãe e como pai. Chama-nos a um amor de filhos 
e de irmãos. Neste Dia Mundial da Juventude, gostaria que os jovens compreendessem, na sua 
profundidade, estes desafios ao verdadeiro amor e fossem arautos e construtores de uma nova 
humanidade.
 Contemplar a Cruz de Jesus e olhar o amor que Se entrega para a libertação de todas as 
opressões e de todos os males, levar-nos-á a denunciar tudo o que põe em causa a liberdade, o 
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amor e a paz e a percorrer o caminho de comunhão, na verdade e na vida. 
 Todos precisamos desta cura que nos vem da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pela 
Sua Páscoa, caminho de comunhão.
 Nós Vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus Cristo que pela Vossa Santa Cruz remistes 
o mundo. AMEN!

Domingo de Ramos 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

QUINTA-FEIRA SANTA 2011 

MISSA CRISMAL: IGREJA, ESCOLA DE COMUNHÃO

 No passado Domingo de Ramos e neste primeiro ano do Sínodo, convidei a viver a Páscoa 
como Caminho de Comunhão. Sendo este supremo Acontecimento a “hora” de Jesus e o centro 
de toda a vida cristã, a Páscoa é oferta, fonte e escola de comunhão, nela bebendo e aprendendo 
todos os que querem estar com o Redentor e segui-l’O como discípulos. À semelhança do que 
fez na Galileia, na Igreja que Jesus fundou e da qual é o único Mestre, a mesma Igreja, em cada 
diocese, é Escola de Comunhão e, nela, o Presbitério aprende e ensina, anunciando e realizando 
o Reino de Deus, em cada tempo e em cada Comunidade.
 O Sínodo convida-nos a aprofundar as lições desta Escola e a sermos alunos assíduos para 
aprendermos com rectidão, vivermos com alegria e transmitirmos com fidelidade as linhas fun-
damentais e as inspirações mais decisivas de Jesus nosso Mestre. Nesta Escola de Comunhão, 
partimos do que a todos nos une, ao Sumo e Eterno Sacerdote, com toda a comunidade sacerdo-
tal que é santa e consagrada a Cristo Senhor pelo Sacramento do Baptismo. Leigos, religiosos, 
outros consagrados e sacerdotes somos a mesma Igreja, fundamentada num único baptismo, 
adorando o mesmo Senhor, professando a mesma fé e todos chamados a ser santos. Chamados 
nela e para o seu serviço e a ela continuando a pertencer, os membros do Presbitério são a ela 
enviados, para nela serem mediadores das graças e dos dons do Espírito Santo que o Pai nos dá 
por Jesus Cristo, Seu Filho e nosso Senhor.
 É por isso e para isto, que nós somos ungidos e enviados, como nos dizem Isaías e Jesus 
no Evangelho. Somo-lo para anunciarmos a Boa Nova da comunhão a todos os que a esperam e 
a procuram e para trazermos à comunhão todos os que, por qualquer motivo, andam dispersos. 
Para todos fomos chamados; a todos somos enviados; para todos fomos ungidos e consagrados; 
a todos devemos proclamar as maravilhas do Senhor. Chamamento, unção, consagração e envio 
são elementos e marcas da nossa identidade. Somos os «Sacerdotes do Senhor», a «linhagem 
que o Senhor abençoou», Aquele Senhor que é «Alfa e Ómega» – «Aquele que é, que era e que 
há-de vir, o Senhor do Universo». Anunciar a Boa Nova, curar os corações, proclamar a reden-
ção, a liberdade e a graça do Senhor, consolar e levar a alegria e a esperança são orientações e 
definições da nossa missão. Somos os «Ministros do nosso Deus».
 Mesmo nos momentos mais difíceis e sobretudo nesses, em que as pessoas parecem andar 
dispersas, indiferentes ou deprimidas, somos chamados a ser pastores: próximos e capazes de 
mobilizar à esperança. Sobretudo em momentos como o actual, a Igreja e os cristãos devem ser 
sal e luz e a Páscoa deve ser força de vida e de comunhão, farol e sentido para olhar e esperar 
mais além. Para que assim seja, nós, os sacerdotes, devemos ser guias próximos, referências 
credíveis e pastores zelosos, vivendo um “eis-me aqui, Senhor”, como oferta total, alegre, sere-
na e feliz.
 Esta nossa missão – a missão que o Senhor nos confia e nos pede – começa «hoje», em 
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cada «hoje», um hoje que é kairós diário e permanente. O hoje e o kairós que, na nossa Igreja 
de Viseu, passam pelo Sínodo. É uma graça muito grande e muito importante de renovação, de 
formação, de comunhão e de participação na corresponsabilidade e na valorização dos carismas 
ao serviço das pessoas, no tempo e nas circunstâncias actuais. Caso o não seja, para além de 
uma descredibilização de todos os agentes, será uma enorme desilusão, com grande desmotiva-
ção de todos.
 Esta é a doutrina, inspirada pela Palavra de Deus e por este dia do Sacerdócio. É, também, 
a urgência da “hora” que precisa de cumprir a salvação de Jesus nas pessoas e nas comunidades 
que nos estão confiadas e às quais somos enviados. Somos enviados para lhes levar a saúde e 
a força da alegria e da consolação, significadas nos santos óleos que hoje e aqui são benzidos e 
consagrados.
 Importa que vivamos esta doutrina e esta urgência num esforço de comunhão entre todos 
nós, membros do Presbitério. Nesta hora difícil, na Sociedade e na Igreja, pede-se um esforço 
de comunhão mais estreita e familiar entre todos nós, os Ministros ordenados no Povo de Deus. 
Reanimar o dom que está em nós – tornando-nos fonte de ânimo para cada um dos nossos 
colegas, na oração, mas também na proximidade, sobretudo na atenção aos momentos difíceis 
– supõe e exige viver a comunhão na “íntima fraternidade sacramental” que nos pede o PO (8), 
no Vaticano II. Os desejos de formação, de renovação, de escuta do Senhor Jesus, de atenção 
às nossas comunidades e a cada uma das pessoas que nos procura ou que somos chamados a 
procurar, devem fazer parte do nosso projecto diário de vida pessoal. Este projecto levar-nos-á 
a empenhar-nos na concretização dos trabalhos sinodais, numa atenção constante às propostas e 
aos objectivos que nos são pedidos, começando por viver o Sínodo como um projecto de união 
e de comunhão no Presbitério. 
 Dia do Sacerdócio e dia do Presbitério. Quero, neste dia tão especial, agradecer, a todos 
e a cada um, tudo o que fazeis no serviço generoso, dedicado e qualificado, onde cada um dá o 
seu melhor na construção do Reino de Deus. Quero lembrar todos os irmãos sacerdotes que já 
faleceram e, particularmente, o Pe. Joaquim Lopes dos Santos, o último que partiu para o Se-
nhor. Quero rezar por todos os irmãos Sacerdotes que estão doentes e por todos os que sofrem 
por qualquer causa que lhes traz sofrimento ou problemas de qualquer natureza. Quero saudar 
e felicitar estes irmãos que hoje celebram o ano jubilar da sua ordenação sacerdotal. 50 anos: 
Pe. Armando de Matos da Costa, Pe. Celestino Correia Ferreira e Pe. Miguel Rodrigues Perei-
ra. 25 anos: Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos e Pe. 
Nuno Manuel dos Santos Almeida. Parabéns! Dos jubilados e de todos, quero lembrar os Pais 
e os familiares, vivos ou defuntos e as Comunidades que servem, como Pastores, na missão da 
Igreja. Aos 6 em jubileu, os meus parabéns e o meu muito obrigado, em nome do Presbitério e, 
certamente, em nome de toda a Igreja desta nossa Diocese.
 A esta nossa Igreja de Viseu – e a cada uma das suas Comunidades – eu quero dizer: pre-
cisamos muito de vós e contamos muito convosco. Todos nós, os Sacerdotes, somos, também, 
fruto da vossa fé e queremos e precisamos da vossa disponibilidade e abertura à graça, para 
continuardes a ser generosas, nas vossas famílias e nos vossos cristãos, para que tenhamos os 
Sacerdotes necessários. Sem comunidades vivas, organizadas, participativas, atentas ao Espí-
rito Santo e em formação permanente, não há ambiente favorável às vocações de consagração. 
Também vos quero pedir que continueis a estimar, a apoiar e a colaborar com os vossos Padres. 
O padre é enviado a vós para viver e caminhar convosco, tornando-se, no meio de vós e para 
vós, expressão e presença do Bom Pastor. Eles contam convosco e serão melhores sacerdotes 
com a vossa amizade, oração, colaboração e participação.
 Que o Sínodo Diocesano e o apelo feito a “repensar juntos a pastoral da Igreja” sejam, 
para todos nós, experiências fortes de evangelização e de renovação cultural, social e pastoral. 
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Sejamos uma Igreja que, nas suas diversas Comunidades, carismas e ministérios, escute, viva, 
celebre e anuncie a Palavra de Deus, ao serviço da comunhão e da renovação que o Senhor quer 
e as actuais circunstâncias reclamam.
 Maria, Senhora do Altar-Mor e Mãe dos Sacerdotes, protegei-nos e intercedei por nós! 
AMEN!

ÚLTIMA CEIA DO SENHOR 2011

A EUCARISTIA, FONTE E ALIMENTO DA COMUNHÃO

  Palavra de Deus, escutada nesta celebração de Quinta-feira Santa, revela-nos o funda-
mental da Páscoa, a síntese e os objectivos da presença de Jesus entre nós – outrora e hoje. 
A Páscoa é tão importante e decisiva, como libertação e realização do Plano de Deus, que é 
celebrada ao longo dos tempos, assumindo sempre a forma ritual, num memorial que realiza 
a Páscoa e que congrega todos os discípulos e seguidores de Jesus Cristo. É celebração indis-
pensável ao sentir comum de um povo livre, ao ponto de se celebrar como memorial e como 
concretização sacramental de algo que se perpetua no tempo e no espaço.
 Olhando as leituras de hoje, se nas 2 primeiras são descritas as 2 Páscoas – do Antigo e do 
Novo Testamento – no Evangelho é narrado um facto que, sem o enquadramento de João e sem 
um entendimento na relação com a Eucaristia e com a comunhão, ficaria totalmente escondido 
e sem relevância. Jesus, como expressão e sinal da Sua hora e do Seu amor até ao fim, quis tor-
nar o lava-pés dos Seus discípulos, enquanto gesto e símbolo, essencial para o entendimento da 
Eucaristia e do Sacerdócio. Com o lava-pés, 2 lições teve Jesus em vista: a Eucaristia é força e 
sinal de comunhão e deve expressar a relação fraterna. Por outro lado, não há maior nem menor 
no Reino de Deus. A autoridade realiza-se no serviço aos mais pequenos e aos mais necessita-
dos e vive-se e exerce-se no amor.
 Na Páscoa deste ano sinodal, Jesus pergunta-nos, como então aos discípulos: “compreen-
deis o que vos fiz”? Não sei se compreendemos, como os discípulos também não compreen-
deram… Ele continua a lavar-nos os pés, quando nos dá o perdão, quando nos dá a Eucaristia, 
quando nos anuncia a Palavra... Ele é Mestre e Senhor e Deus e, porém, lava-nos os pés, estando 
connosco e ao nosso serviço. E pede-nos: “dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós 
façais também”. Está aqui o perfeito modelo, toda a ética e toda a referência para o comporta-
mento cristão… Fazer como Jesus, na nossa identidade cristã, na nossa vocação sacerdotal, na 
nossa missão de anúncio do Reino de Deus e na construção de um Mundo Novo, é lavar os pés 
uns aos outros, em atitudes e gestos de amor, de verdade, de misericórdia, de justiça, de bonda-
de...
 A Eucaristia é a grande lição para aprendermos a ética a seguir e o exemplo a imitar, pre-
sentes no comportamento de Jesus. João, em vez de descrever a instituição da Eucaristia, como 
fazem os outros evangelistas e como faz S. Paulo, na 2.ª leitura, descreve o lava-pés. Para João, 
não há Eucaristia sem lava-pés; não há encontro com Jesus sem encontro com os irmãos; não 
há comunhão com Jesus se não comungamos os irmãos e não vivemos a união com os outros…
Porque era estranha esta estreita unidade entre a Eucaristia e o lava-pés, Pedro reage. Porém, em 
Jesus e na vida dos cristãos, há unidade e forte relação nestes 2 gestos que transmitem humilda-
de, amor, entrega e serviço… Humildade, amor, entrega e serviço – são atitudes que fazem falta 
para a construção de um Mundo Novo. Sem elas, não há Nova Evangelização que faça crescer 
o Reino de Deus. Sem elas não há Igreja que seja escola de comunhão.
 Humildade, amor, entrega e serviço – atitudes essenciais para termos, num único dia: 
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Eucaristia, Sacerdócio e Mandamento Novo. Eucaristia: fonte de comunhão, centro e fonte de 
vida cristã (o máximo de humildade, no amor, na entrega e no serviço da parte de Jesus); Sacer-
dócio: o padre, seguidor de Jesus e em união com o Sumo e eterno Sacerdote, é chamado a viver 
a sua vocação e a sua missão na humildade, no amor, na entrega e no serviço, perpetuando a 
presença de Cristo no Seu memorial; só assim será instrumento de comunhão no Povo de Deus 
e nas comunidades que serve; Mandamento Novo: sem o amor, que exige humildade, entrega 
e serviço, nem a Eucaristia se pode celebrar nem o Sacerdócio tem sentido.
 O Sacerdote actualiza e presencializa o grande mistério da Eucaristia, tornada sacramento 
da comunhão com Cristo e com os irmãos, como oferta perene e salvação de todos. Quando se 
celebra, não é um outro sacrifício de Cristo e quando as intenções são múltiplas, o sacerdote não 
multiplica o sacrifício de Cristo. Este é só um e é único, celebrado e tornado presente pelo Papa, 
pelo Bispo, por cada Sacerdote e sempre em favor dos homens e em favor da implementação do 
Reino de Deus no Mundo.
 Quinta-feira Santa: dia do Testamento de Cristo, no qual nos deixa 3 prendas: Eucaris-
tia, Sacerdócio e Mandamento do amor – as 3 constituem a identidade da Igreja, juntamente 
com a Palavra de Deus que une, explica e realiza as 3. As 3 tornam-se presentes na adoração e 
na oração que somos convidados a fazer, sempre que visitamos um sacrário… O maior serviço 
do padre é ser celebrante dos sacramentos que tornam Jesus presente na nossa vida e presente 
para a vida do mundo.
 A nós, sacerdotes, religiosos e leigos coloca-se-nos um desafio: fazer o que Paulo diz 
na 2.ª leitura – transmitir fielmente o que recebemos. Está nisto a fidelidade à Boa Nova e aos 
seus valores. Está nisto a fidelidade às sãs tradições e à transmissão fiel e viva a todos os nos-
sos irmãos que, em Assembleia eclesial, as celebram, as vivem e as testemunham. Está nisto a 
missão, a renovação e a vida da Igreja.
 Maria, Senhora do Altar-Mor, Senhora da Palavra e Mãe de Jesus Eucaristia! Dá-nos um 
coração que escute, que veja e que ame, para que, escutando a Palavra e celebrando a Eucaris-
tia, nós pratiquemos o mandamento do amor. Escutando e seguindo o Mestre, tornar-nos-emos 
discípulos e missionários no anúncio do Reino. Reino que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que 
vive na unidade do Espírito Santo. AMEN.

DOMINGO DE PÁSCOA 2011

APOSTAR NA INICIAÇÃO CRISTÃ

 A celebração de hoje mostra-nos a alegria dos cristãos que tiram dúvidas, que aprofun-
dam a Fé e que contam, uns aos outros, a sua experiência da Páscoa e dos primeiros encontros 
com Jesus Ressuscitado.
 Por ordem cronológica, comecemos pelo Evangelho: Maria Madalena nem dorme a pen-
sar no Senhor Jesus e, de manhãzinha, vai ao sepulcro e encontra o túmulo vazio; Simão Pedro e 
o outro discípulo (João), logo que dão por esta notícia, correm ao sepulcro e fazem um profundo 
acto de Fé, lamentando as primeiras dúvidas; na 1.ª leitura é Pedro que faz uma profunda confis-
são de Fé no 1.º kerigma do cristianismo que vai ser repetido à saciedade e que nós precisamos 
de aprender de cor – trata-se do catecismo da Igreja Católica... O catecismo pode resumir-se 
assim: Aquele Jesus que foi morto, está vivo. Ressuscitou. Eu acredito. Este Acontecimento tem 
que mudar a minha vida.
 Jesus Ressuscitado é o centro do Evangelho; é a tese base do Vaticano II; é a síntese do 
Catecismo da Igreja; é a mensagem central do YOUCAT – o Catecismo dos jovens.
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 Finalmente Paulo, já com algum tempo de reflexão desde a Páscoa, faz, na 2.ª leitura, uma 
meditação e uma catequese profunda sobre as consequências da Ressurreição de Jesus. São 4 
as afirmações importantes: 1.ª Um forte apelo à Fé na Ressurreição de Jesus, decisiva para a 
nossa própria Ressurreição, uma vez que, em Cristo e pelo Baptismo, todos nós vivemos já uma 
vida nova; 2.ª Um convite a aspirarmos e a desejarmos viver com Cristo; 3.ª Ser cristão é, não 
só viver com Cristo, mas é viver como Cristo. A Fé e a Esperança devem levar ao amor, a viver 
como filhos de Deus; 4.ª Enuncia as consequências da vida no amor, como baptizado e como 
ressuscitado.
 A Ressurreição de Jesus é tão importante e decisiva para a nossa vida que não nos pode 
deixar indiferentes, sempre na mesma. Tem que haver um ‘antes’ e um ‘depois’. Não um ‘an-
tes’ do Baptismo, pois quase todos fomos baptizados quando crianças; mas um ‘antes’ e um 
‘depois’ de tomarmos consciência da nossa identidade, vocação e missão cristãs. O Papa pedia 
uma mudança na iniciação cristã e devemos fazê-la na nossa diocese, pois não se compreende 
que sejamos – na diocese de Viseu – cerca de 95% baptizados, cerca de 30% mais ou menos 
praticantes e, não se sabe quantos, consciente e coerentemente, cristãos...

 O Sínodo Diocesana deve pôr-nos em contacto com Jesus Cristo Ressuscitado e com uma 
Igreja que anuncie e viva, com alegria e esperança, este encontro jubiloso nas diversas Comuni-
dades. O Sínodo deve ajudar-nos a fomentar Comunidades que vivam a justiça e a solidariedade 
com todas as pessoas, sem distinção. O Sínodo deve levar-nos a contar, em grupo, as nossas 
experiências de Fé no Senhor Ressuscitado e presente na nossa vida. As Comunidades devem 
mostrar uma Igreja que celebre, com alegria, o Domingo – a Páscoa semanal. Devem testemu-
nhar uma Igreja justa, fraterna, atenta aos mais pobres e que seja capaz de dialogar com todos, 
mesmo com aqueles que não acreditam.
 Para sermos esta Igreja que testemunha, que anuncia, que celebra e que vive a Fé e a 
Esperança no Ressuscitado, precisamos de apostar na formação, através de uma verdadeira 
Iniciação Cristã pós-baptismal. É o caminho para repensarmos a Igreja e a vida, apostando na 
pastoral das pessoas, dos carismas, dos grupos, da cultura. Numa palavra, apostando na pastoral 
da evangelização, pela comunhão na corresponsabilidade.
 Acreditamos no facto do túmulo vazio? Porque tomar como morto Alguém que está 
vivo?... Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa fé... Que a verdade da ressurrei-
ção seja o motivo da nossa alegria e da nossa confiança. O túmulo está vazio porque Jesus está 
vivo, está connosco. Ele vai à nossa frente, como Bom Pastor e guia-nos nos caminhos da vida.
A Páscoa é a grande oportunidade de viver e de agarrar a esperança, que não vem mesmo – e 
cada vez menos – dos políticos ou de quem quer mandar neste mundo. Esperança, não numa 
ideologia ou em promessas vãs, mas numa Pessoa – Jesus Cristo – que tem nas mãos o poder 
sobre a morte e o poder de dar a vida. Ele é o Ressuscitado que venceu a morte. É o único fiável 
para as soluções dos problemas que transcendem as nossas forças. Com esta certeza, muda tudo 
na nossa vida. A vida adquire novo sentido. Há, não só lugar à Esperança, mas ao optimismo 
que deve ser fonte de empenhamento, de alegria, de amor, de vida nova e coerente, como nos 
diz S. Paulo. A Ressurreição já se iniciou no Baptismo e deve transparecer nos gestos, nas 
atitudes, nos comportamentos, nas palavras, no sentido e valor que damos ao nosso corpo e 
às nossas relações com os outros... A Ressurreição torna-nos livres e torna-nos anunciadores e 
construtores de uma liberdade que nos faz irmãos...
 Tornemo-nos mensageiros da Esperança porque Jesus Cristo é, de verdade, a Boa Nova 
para um Mundo Novo. ALELUIA!
 Para todos vós e todos os vossos, os meus votos de uma Santa e Feliz Páscoa!
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VIGÍLIA PASCAL 2011 

A PÁSCOA É O FERMENTO DO PÃO PARA TODOS

 Deus é Criador, é Libertador, é Renovador, é Redentor, é Aquele que vive e dá a vida. 
Deus é Deus, está connosco e torna-nos Seus filhos adoptivos através do Baptismo, Sacramento 
que nos une à Sua ressurreição. Aleluia!
 Esta é a síntese das leituras que ouvimos, nesta Noite Santa de Páscoa. Noite de Luz, noite 
de Vida, noite de Confiança. A morte foi vencida na Cruz e o pecado já não tem domínio sobre 
a vida. Aleluia! 
 Porquê, então, ter medo ou andar triste ou viver sem esperança, faltando-nos, tantas ve-
zes, a confiança no amanhã? Não tenhamos medo! Não temamos! O Senhor ressuscitou e está 
connosco. Aleluia!
 Tudo o que, neste mundo, nos faz sofrer é penúltimo e vai acabar... O que quer que nos 
aconteça terá sempre a ver com a Ressurreição. Jesus Cristo Ressuscitado mostrou-nos o Cami-
nho para a Vida Nova. Ele é a Verdade – não nos engana. Aleluia!
 Esta Noite Santa de Páscoa abre os olhos da Fé, sacia a sede de Esperança, mostra os 
segredos da Vida e dá-nos os mistérios da Salvação. Nesta Noite, a nossa pequenina luz une-se 
ao esplendor da Luz que é Jesus Ressuscitado e na Luz que ilumina, na Água que purifica e 
no Espírito que santifica, estão os segredos da renovação. Neles, encontramos a Fonte da Vida 
que nos renova como baptizados para percorrermos, com alegria, o caminho que o Senhor nos 
abriu, no Baptismo. Aleluia!
 Com Cristo Vivo, já nem o pecado é barreira. O Amor tudo vence e até a culpa é feliz 
porque nos leva ao Redentor, para obtermos o perdão sem medida e a misericórdia infinita do 
Pai. Aleluia!
 A Cruz já não é escândalo nem loucura, mas é árvore da vida e sinal de vitória sobre todos 
os limites. Se é loucura, é a loucura do amor de Deus. Nela, Jesus Cristo – Filho de Deus – ven-
ceu a morte e mereceu-nos a vida. Aleluia!
 Resta-nos ser porta-vozes dos Anjos do Evangelho – “ide depressa dizer aos discípulos: 
‘Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá O vereis”. Convite e ordem 
confirmados por Jesus: “Não temais. Ide avisar os Meus irmãos que partam para a Galileia. Lá 
Me verão”.
 Jesus tem pressa de Se encontrar com os Seus amigos. Ele sabe que faz muita falta. Sem 
Ele, não há confiança, não há coragem, não há alegria, não há amor e falta sentido para a vida. 
Todos os cristãos têm necessidade urgente de Jesus. O mundo e a nossa Sociedade têm urgên-
cia de Jesus e dos valores do Evangelho. O mundo em que vivemos precisa da Luz, da Vida, 
da Esperança e da Boa Nova da Páscoa para diminuir a mentira, para acabar a violência, para 
terminar a injustiça, para não haver mais atentados à pessoa e à comunidade humana. A maior 
crise da Sociedade de hoje é a falta de Fé. A maior pobreza é a ausência de amor. A maior vio-
lência é o laicismo militante e agressivo que apaga os sinais da Páscoa e destrói a confiança de 
todos. A Ressurreição de Jesus é o fermento do pão que deve chegar para todos. Pão que deve 
ser repartido e distribuído por todos. Com este pão surgirá um Mundo Novo, no qual nós, cris-
tãos, somos chamados a ser a luz e o sal. 
 É urgente, caríssimos irmãos, é urgente sair da Quaresma com a notícia feliz e certa da 
Ressurreição. Caso não, seremos cristãos desiludidos, incrédulos, tristes, sem nunca perceber o 
que significou o Baptismo na nossa vida. Ele é o mergulho na Ressurreição de Cristo, que nos 
ressuscita para vivermos a vida nova, com comportamentos novos. O Sínodo é a oportunidade 
de entendermos e cantarmos a Páscoa e de, com ela, transmitirmos os valores e os sinais da 
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Ressurreição. Vamos viver o Sínodo nas nossas comunidades, renovando a Igreja que somos, 
com a esperança, a luz e a vida que brotam da Páscoa e de Jesus Ressuscitado.
 Para todos, do coração, os votos amigos de uma Santa e Feliz Páscoa. ALELUIA! ALE-
LUIA! ALELUIA!

5.º DOMINGO DA PÁSCOA

 O Tempo Pascal vai-se aproximando do fim. O Senhor Jesus, Vencedor da morte e Senhor 
da vida, vai fazendo as despedidas, deixando bem marcadas as Suas últimas lições: não nos 
abandona, mas continuará sempre connosco; vai para junto do Pai mas a casa também é nossa e 
Ele quer-nos junto d’Ele; a vida neste mundo deve aproximar-se da vida do Paraíso e, para isso, 
pede que vivamos os valores do Seu Reino.
 Ao longo do Tempo Pascal, 4 temas percorrem os textos que vamos escutando nas cele-
brações: a presença de Jesus Ressuscitado como o Senhor que está connosco e que, sendo Filho 
de Deus, é Luz, Mestre, Bom Pastor e Salvador. Aos Discípulos, Ele vai deixando as últimas 
instruções, confirmando-os na fé e convidando-os à missão. Vai fazendo a despedida, prome-
tendo 2 coisas fundamentais: enviar o Espírito Santo e garantir-nos a Sua Casa que é a Casa 
do Pai do Céu, a Casa da Família. E a grande certeza – Ele fica sempre connosco. Finalmente, 
a primeira leitura – sempre dos Actos dos Apóstolos – vai mostrando a organização da Comu-
nidade e uma Igreja que, com fidelidade, alegria e entusiasmo, vai concretizando a missão re-
cebida. Esta Igreja dos primeiros tempos vai mostrando os efeitos da Evangelização, feita pelo 
testemunho alegre de quem vive o Mandamento Novo de Jesus que cativa outros a virem fazer 
parte dos amigos de Jesus.
 A acção da Igreja é o “entretanto” da missão confiada por Jesus aos Seus amigos. É o fu-
turo próximo a viver na Esperança ou o presente a viver na confiança. É a chamada Escatologia 
intermédia, aquela que está entre a “hora” de Jesus que teve o momento alto na Páscoa e no 
envio do Espírito Santo e a concretização da nossa Páscoa definitiva, com a nossa partida deste 
mundo e a chegada à Casa do Pai. É o anúncio de tudo quanto se vai realizar em nós, como Pro-
messa que Jesus faz no Evangelho de hoje. Esta Escatologia intermédia é a acção e a missão da 
Igreja, feita pela mediação e empenhamento de todos nós – os que acreditamos em Jesus Cristo.
 Face a um mundo muito secularizado, alheado dos valores espirituais, mais preocupado 
pelos interesses do presente e sobretudo voltado para o individualismo, o Senhor Ressuscitado 
convida-nos a olhar o futuro sem medo. “Não se perturbe o vosso coração”, diz-nos Ele. No 
futuro e no para lá desta vida, Ele está lá e espera-nos. Porém, não podemos esquecer o presente 
e os outros, pois é em família, em Povo que importa viver e o mandamento mais importante – o 
Seu Mandamento Novo – é o Mandamento do amor.
 Na construção deste mundo que deve ter em conta os valores do Reino de Deus, como a 
Paz, a Verdade, a dignidade da Vida, a Justiça, a Solidariedade, o Amor (…), a Igreja tem um 
papel fundamental. Ao longo dos tempos, a Igreja foi sendo pioneira na cultura, na solidarie-
dade, no desenvolvimento, na construção de instituições de proximidade, no amor e na atenção 
aos mais necessitados. As Escolas e as Universidades; os Mosteiros e as Abadias; os Ministé-
rios de formação e de serviços da caridade; as Sopas dos Pobres e os Bancos contra a fome; os 
Fundos do Bem Comum e os Fundos de Solidariedade; as Misericórdias e os Centros Sociais 
Paroquiais… Todas estas Instituições são a prova de que os cristãos e a Igreja foram pondo em 
prática a Mensagem de Jesus e os valores do Seu Reino.
 A 1.ª leitura mostra o envolvimento social da Igreja, logo desde o início e sugere a ino-
vação que deve continuar a ser feita para responder às situações de carência, em qualquer área 
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e dimensão… Os Apóstolos daquele tempo souberam interpretar os desafios daquela época. E 
nós?... Cada Diocese é chamada a viver esta capacidade de criatividade ao serviço das pessoas, 
sobretudo das mais pobres e mais carenciadas. Somente é possível ser eficaz quando cada Paró-
quia e todos os cristãos – Padres e Leigos – procurarmos concretizar o que é possível, de acordo 
com as circunstâncias próprias de cada Comunidade.
 O Sínodo quer ser este Projecto de leitura dos sinais do nosso tempo e das necessidades 
actuais das pessoas, para responder, com as capacidades inovadoras da Fé e da Esperança cris-
tãs, aos grandes desafios de hoje. O caminho é a Comunhão, atentos à Palavra de Deus, aos 
valores do Evangelho, sempre na atenção e no amor às pessoas. A metodologia é a formação na 
acção, numa pastoral de proximidade, de amor, de respeito, de diálogo, de justiça e de verdade 
na caridade. O Sínodo já começou e quer o empenhamento de todos os cristãos e de todas as 
pessoas de boa vontade. A nossa Diocese precisa e pede o contributo de todos vós. Espero e 
desejo que ninguém se sinta de fora!... 
 Que os Crismandos de hoje e os jovens desta Comunidade sejam abertos aos apelos que a 
Sociedade e a Igreja fazem à solicitude e ao zelo dos cristãos!... Que o Espírito Santo desperte 
nos vossos corações o desejo de serdes agentes na construção de um Mundo melhor!...

IRMÃOS MARISTAS

SENHORA DO CASTELO DE VOUZELA

 Celebramos um grande dia no Instituto Missionário Marista e, por isso mesmo, na Igreja 
e, também, na nossa diocese de Viseu. Aproveito para dar os meus sinceros e amigos parabéns 
a todos os Irmãos, hoje em Vouzela – recordando em vós, todos os que por aqui passaram ao 
longo dos tempos – felicitando-vos pelo trabalho que fazeis e pela graça que sois aqui, nesta 
Paróquia, neste Arciprestado e na Diocese. Sendo o carisma do vosso Instituto o ensino e o 
trabalho com crianças e jovens, é uma bênção a vossa presença. Faço votos que a vossa acção 
carismática possa ser mais e mais valorizada e aproveitada, tornando presente para todos, a 
ternura, o carinho e o amor do Pai do Céu. 
 Celebramos São Marcelino Champagnat, fundador da Sociedade de Maria, Instituto dos 
Irmãos Maristas, onde Maria é Mãe, Modelo e Primeira Superiora da Sociedade, nas palavras 
de Marcelino, colocando a Sociedade sob a Sua protecção. Como os Apóstolos que, depois da 
Ascensão de Jesus se sentiam apoiados pela presença de Maria, assim os Irmãos Maristas se 
sentem iluminados e guiados pela presença da Mãe, aqui venerada na Sua Assunção gloriosa, 
que é Superiora e Guia no seu caminho para Jesus e para os irmãos. Maria é fonte de comunhão 
para que, vivendo esta união, na alegria e na simpatia entre vós, possais ser, também, semeado-
res da esperança, mostrando a todos que Deus nos ama muito.
 O Pe. Marcelino Champagnat morreu no dia 6 de Junho de 1840. Deixou uma Obra 
apoiada na confiança em Deus. Afirmava que «ainda que o mundo se voltasse todo contra nós, 
nada devemos temer porque Deus está do nosso lado». É esta a base e a força da actualidade 
desta Sociedade de Maria, que faz com que os Irmãos continuem a chamar a todos para bebe-
rem e serem saciados da água viva, saída da Rocha que é Jesus Cristo.
 Os princípios desta espiritualidade são fundamentais a todo o cristão, porque são profun-
damente evangélicos. Estão resumidos na 2.ª leitura e formaram os 12 Apóstolos, os Primeiros 
Cristãos, São Marcelino e os seus primeiros Irmãos e formam e formarão todos os Discípulos 
de Jesus. São os 4 princípios essenciais à Igreja: a evangelização e a formação a partir da escuta 
e vivência da Palavra de Deus, a Eucaristia, a Oração e o Amor Fraterno, acompanhados de 
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grande simpatia no ser e no viver, criando oportunidades para o acolhimento e para o encontro 
com todos, mesmo com quem não concorda nem aceita o Evangelho. São estes os valores que 
devemos criar na nossa Igreja em Sínodo e para o qual eu peço a colaboração e a acção empe-
nhada dos Irmãos Maristas, sobretudo nesta Zona Pastoral da Diocese. Toda esta espiritualida-
de nos orienta por um caminho de simplicidade, de ternura, de humildade e de confiança, que 
leva à missão, na aproximação com as crianças e os jovens, anunciando-lhes Jesus Cristo e os 
valores de uma vida simples e feliz, tornando-nos, uns para os outros, rios de água viva... O 
Evangelho que ouvimos aponta-nos o valor e a importância da simplicidade, privilegiando os 
simples e as crianças, demonstrando preferência para com aqueles que, tantas vezes, não são 
preferidos e sofrem violência com atitudes e comportamentos injustos e escandalosos…
 Marcelino, fundador do Instituto Missionário Marista, Sociedade de Maria, é a prova de 
que iniciou um caminho carismático e necessário na Sociedade e na Igreja em todos os tempos. 
É a prova de que, quem escuta a Palavra de Deus e a vive, acredita que pode mudar o mundo, 
porque Ela renova as mentalidades e estrutura uma nova organização da Sociedade, não assente 
no dinheiro, nos interesses ou no poder, mas no amor, na justiça, no respeito e na solidariedade.
Quem assim vive, alimentado pela Palavra de Deus, é, no dizer da 1.ª leitura, um rio de água 
viva que oferece paz, serenidade, alegria, confiança que sacia todas as sedes e, como Jesus dizia 
à Samaritana, faz surgir de dentro do coração todas as soluções que se procuram e um sentido 
novo para se ser feliz. São estas as bases para uma espiritualidade mariana e apostólica, capaz 
de mudar e entusiasmar, não só os Maristas mas todos os cristãos, pois são os caminhos do 
Evangelho.
 Que a Senhora da Assunção, Padroeira desta Paróquia de Vouzela, Mãe e Protectora do 
Instituto Missionário Marista, abençoe todo o vosso trabalho e ajude a concretizar os vossos so-
nhos e os vossos projectos que se abrem ao vosso carisma, concretamente no caminhar com os 
jovens por novas fronteiras nos campos da educação e do diálogo intercultural e inter-religioso. 
Com Maria, Vossa Mãe, Modelo e Primeira Superiora, cantamos o Magnificat, porque o Senhor 
quer continuar a fazer, convosco e por vós, grandes coisas. Santo é o Seu nome. AMEN!... 
ALELUIA!...

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 2011

CRISMAS NO SÁTÃO

 Celebramos a Festa de Deus, juntando, na mesma Solenidade, a Profissão da nossa Fé: 
Deus Pai, Criador; Deus Filho, Redentor; Deus Espírito Santo, Santificador. É a Festa do Deus 
Amor, Deus Família, Deus Comunidade, revelado pelo próprio Filho, Deus Encarnado – o Ver-
bo, o Deus que fala e Se torna Palavra – Jesus Cristo. Na continuidade do Credo, professamos a 
Igreja que vive Deus, O manifesta e O anuncia; professamos o Baptismo pelo qual nos unimos 
a Deus e nos tornamos membros desta Família; e professamos a Esperança na Ressurreição e 
na Vida Eterna – o futuro, na Casa do Pai, que nos aguarda e nos está garantido, como membros 
da Família.
 Tudo “isto” é Deus: 3 Pessoas em Comunhão, Fonte de Vida cheia de Esperança para nós. 
Deus que nos fala e Deus com Quem nós falamos.
 O Mistério de Deus Trindade é o Grande Mistério… Grande e sublime que leva Moisés, 
na 1.ª leitura, a ficar extasiado e a pedir a Deus que fique com ele e que o acompanhe… Nin-
guém é capaz de conhecer Deus e viver sem Ele ou longe d’Ele e, muito menos, contra Ele... 
É, pois, um grande mistério, mas que não nos é estranho. Nós estamos lá e ele invade-nos to-
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talmente. Fomos criados à imagem deste Deus Trindade e Família e o Baptismo introduziu-nos 
‘lá’, enxertou-nos em Deus, na linguagem de S. Paulo, convidando-nos a sermos semelhantes a 
Ele. Além disso, toda a Criação é obra de Deus – como um grande livro, aberto e cheio de belas 
ilustrações – que nos mostra a Sua grandeza, omnipotência, proximidade e amor. Um Deus que 
Se coloca ao nosso lado e que caminha connosco. Mais, Ele habita em nós e, na Palavra e na 
Eucaristia, torna-se nosso alimento e nossa vida.
 É um grande Mistério – 3 Pessoas (Pai e Criador; Filho, Verbo e Redentor que encarnou, 
morreu, ressuscitou, subiu ao Céu e está com o Pai; Espírito Santo, Senhor e Fonte de vida) e 
um só Deus, que é Família, Amor e Próximo. Um grande mistério que Santo Agostinho achou 
impossível de compreender plenamente... Quem é este Deus em Quem nós acreditamos? Qual 
a relação que temos com Ele? O que esperamos d’Ele?
 Ser cristão é ser chamado a viver uma relação de amor e intimidade com este Deus que 
nos fala e com Quem nós falamos (de manhã e à noite, sós ou em família; aqui, em Igreja, e, 
também, no silêncio do nosso coração). Ser cristão é saber que somos da raça de Deus, como 
diz S. Paulo, chamados por Ele a sermos Seus filhos, a sermos santos e felizes, como Ele é e a 
vivermos com Ele para sempre. Como diz S. João, no Evangelho: “Deus amou tanto o mundo 
que entregou o Seu Filho Unigénito”…
 Ser cristão é ser filho de Deus e não há que ter vergonha de nos parecermos com Ele. Ao 
contrário, deveremos dar frutos que nos identifiquem na Fé, tornando visível e coerente a nossa 
relação com Ele. Hoje há a tentação grande de remeter a Fé e a Esperança cristãs para o domínio 
do individual e para o privado… Por parte de determinadas ideologias políticas parece haver 
receio de que a Fé seja visível e consequente, querendo remeter para o puramente privado a 
prática da religião. Há que dizer como os primeiros cristãos: importa obedecer antes a Deus que 
aos homens e assumir as consequências…
 De facto, ser cristão e filho de Deus é ser consequente em todos os aspectos da vida. É 
orientar-se pelos valores da Fé e pela força da Palavra de Deus e da Eucaristia, sendo honesto, 
verdadeiro e fiel aos compromissos; amigo e tolerante; acolhedor e respeitador dos irmãos; jus-
to, solidário e cooperador na construção de uma sociedade melhor… Na vida pessoal, familiar 
e social, sem ter medo ou vergonha de invocar Deus, de Lhe dar o primeiro lugar e de O seguir, 
como o Bom Pastor…
 Nós, cristãos, sabemos bem quem é o Deus que celebramos hoje. Penso que vós, os cris-
mandos, sabeis bem quem é este Deus, que vos dá o Espírito Santo, fonte de vida e de amor. 
Não é um Deus distante, vingativo, polícia ou castigador… É, sim, um Deus Pai e Irmão; um 
Deus amigo e próximo; um Deus Família; um Deus comunhão; um Deus que encarnou, que 
veio até nós e por nós entregou a Sua vida, dando-nos a verdadeira vida… Os que não são cris-
tãos não tenham medo de Deus nem dos cristãos… A visibilidade dos sinais de Deus no mundo 
e as consequências da Fé dos cristãos não são ameaças para a sociedade nem para ninguém. 
Ao contrário, são caminhos de diálogo e de cooperação com todos os homens de boa vontade, 
para construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna e com oportunidades 
para todos. Deus e os cristãos não são ameaça para ninguém: para a democracia, para a pessoa 
humana, para a família, para a sociedade. A pessoa humana e a família são obras de Deus e 
destinatárias da salvação, da esperança e da felicidade que só Deus pode dar na plenitude.
 Que o Espírito Santo seja a presença activa, feliz e dinâmica na vossa vida, caríssimos 
crismandos, a dar-vos o sentido belo e grande da Vida, enchendo a vossa vida de beleza, como 
disse Bento XVI, em Lisboa. Que Nossa Senhora da Graça, Padroeira desta Paróquia de Sátão, 
vos ajude a escolher sempre Deus como o Pai, o Irmão, o Amigo e o Próximo a guiar-vos para 
o Bem, para a Verdade, para a Beleza e para a Felicidade que desejais, para vós e para todos os 
vossos. AMEN!... ALELUIA!..
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CORPO DE DEUS 2011

 De hoje a um mês terminará, em Québec, no Canadá, o 49.º Congresso Eucarístico In-
ternacional, subordinado ao tema: “A Eucaristia, dom de Deus para a vida do mundo”. A Eu-
caristia é Jesus Cristo que Se faz pão e alimento para nós. No próximo Outubro, decorrerá, em 
Roma, o Sínodo dos Bispos, com o tema: “A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja”. 
A Palavra de Deus é Jesus Cristo que nos revela a vontade e o amor do Pai. Na nossa Diocese, 
vivemos, nestes 3 anos, o tema: “Jesus Cristo, a Boa Nova para um Mundo Novo”. A Boa Nova 
é Jesus Cristo que nós somos chamados a anunciar ao mundo, como força de novidade, de 
transformação e de mudança que ansiamos e necessitamos urgentemente. 
 Desafios e oportunidades para aprofundarmos a nossa relação com Jesus Cristo e nos 
abrirmos às riquezas que nos oferece.
 A Eucaristia é, de todos estes desafios e oportunidades, aquele que nos mostra, mais di-
recta e visivelmente, a profundidade e a grandeza do amor de Deus e nos torna mais capazes de 
corresponder às exigências e às expectativas que nos são atribuídas. 
 Por isso, a 1.ª leitura convida-nos a recordar bem, a não nos esquecermos e a sabermos, 
com clareza, que é Deus Quem nos conduz na bela história da Salvação – também a nossa his-
tória – e que é Ele Quem alimenta a feliz Esperança de encontrarmos tudo o que desejamos, 
pois, como Jesus diz no Evangelho, Ele é o Pão vivo descido do Céu e quem se alimenta d’Ele 
ressuscitará e viverá eternamente. 
 Celebramos, hoje, a Festa da Eucaristia. Ela realiza 3 coisas fundamentais em nós: é ca-
minho de transformação pessoal; é fonte de comunhão; é força de solidariedade.

 1. A Eucaristia é Caminho de Transformação pessoal
 O alimento tem um papel decisivo na saúde, no equilíbrio e na vida da pessoa, a ponto 
de alguém dizer: “diz-me o que comes e dir-te-ei quem és”. A Eucaristia é um alimento muito 
especial. Não somos nós que absorvemos a Eucaristia, transformando-a à nossa imagem, mas, 
como é normal, é o mais forte que pode dar sentido e esperança ao mais fraco. É, pois, a Euca-
ristia que transforma cada comungante, podendo dizer como S. Paulo: “já não sou eu que vivo 
mas é Cristo Quem vive em mim”. Jesus Eucaristia, como alimento, não reforça somente, nem 
sobretudo, as nossas forças físicas e o nosso organismo, mas alimenta e fortalece a vida nascida 
no Baptismo, a Vida Nova que é já Eterna, tornando-nos possuidores e anunciadores dos valo-
res da plenitude da vida. Comungando bem, estamos unidos a Jesus Cristo, participamos da Sua 
vida e assumimos as consequências desta vida nova. 

 2. A Eucaristia é Fonte de Comunhão
 Alimentando a nossa vida espiritual, a Eucaristia insere-nos no Corpo Místico de Cristo, 
une-nos a Cristo e aos irmãos – como ouvimos na 2.ª leitura –, é fonte de comunhão e realiza, 
em nós e por nós, o Testamento de Jesus que pede para sermos UM, à imagem da Trindade, 
nossa Origem, Referência e Modelo.
 Este efeito da Eucaristia dá-nos as condições fundamentais para nos abeirarmos deste 
Sacramento, uma vez que ela gera a comunhão e deve ser sinal de comunhão. Se não vivemos 
assim, tornamos Jesus Eucaristia ineficaz e não somos sinal, enquanto cristãos que se abeiram 
e beneficiam da Eucaristia. Ao contrário, poderemos ser fonte de escândalo e razão forte para 
o ateísmo e o abandono de muitos. Só quando estamos em comunhão com os irmãos nos po-
demos abeirar deste sacramento e, fazendo-o, tornamo-nos instrumentos e Fonte de comunhão 
com todos os outros. Por isso o 3.º efeito da Eucaristia. 
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 3. A Eucaristia é Partilha e Força de Solidariedade

 Este 3.º efeito é natural e coerente para quem participa na Eucaristia. Ela torna-nos reali-
zadores do Mundo Novo transformado pelo Amor; torna-nos discípulos e missionários da Boa 
Nova – Jesus Cristo; torna-nos construtores da solidariedade e agentes da urgente mudança para 
um Mundo Novo marcado pela Justiça, pela Verdade, pela Alegria, pela Paz, pela Esperança e 
pelo Amor.
 Para isto, a participação na Eucaristia e na comunhão, deve levar-nos à partilha, à união 
fraterna, ao respeito, à tolerância, de modo a surgir um Mundo Novo, onde nos sintamos irmãos 
e solidários. Aliás, antes de nos abeirarmos da comunhão de Jesus, devemos abeirar-nos da co-
munhão dos irmãos, pois, se estamos para oferecer a nossa oferta e nos lembrarmos que alguém 
tem alguma coisa contra nós, devemos, antes, fazer a paz e a reconciliação e, somente assim, o 
resto tem sentido…
 Há tanta gente que se abeira do Corpo do Senhor indignamente!... Importa ter consciência 
das consequências da Eucaristia e procurar que a sua acção na nossa vida tenha visibilidade. O 
nosso mundo, hoje, é um desmentido desta presença dos cristãos… A nossa actuação não pro-
voca a necessária mudança. A nossa vida não produz os efeitos da vida dos primeiros cristãos 
que a chamavam “fracção do pão”. Não estamos a ser sal, luz ou fermento…. Estamos a ser 
dispensáveis e descartáveis, isto é, a nossa presença ou ausência é pouco ou quase nada sig-
nificativa… As provas são muitas: as desigualdades no mundo com a indiferença dos cristãos 
– com Portugal a ser o País da União Europeia a apresentar maior diferença entre os ricos e os 
pobres; as violências em tantas zonas do globo com a participação dos cristãos; a situação nas 
famílias, também nas cristãs; o desrespeito pela vida humana, também com o voto dos cristãos; 
a indiferença social e o relativismo ético a marcar as opções dos próprios cristãos… Isto exige 
uma séria reflexão sobre os efeitos da Eucaristia na nossa vida…
 Ela deve levar-nos a transformar os ambientes, a sermos causa de mudança segundo os 
valores do Evangelho e a fundamentarmos, com a palavra e o testemunho, uma vida cultural, 
social, familiar, ecológica e respeitadora da natureza, do meio ambiente e, sobretudo, das pes-
soas. É a necessidade de eucaristizar a vida, de modo a que Cristo seja tudo em todos e o kerig-
ma seja anunciado com a mesma alegria e a mesma convicção dos primeiros tempos.

DIA DA DIOCESE – 13.º DOMINGO COMUM

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO LINO ALBERTO

 Celebramos o Dia da Diocese, no final deste Ano Pastoral, o 1.º do nosso Sínodo Dioce-
sano e com a ordenação sacerdotal do jovem Lino Alberto. É um dia muito especial – de louvor 
e de acção de graças – que queremos que seja, também, um momento de avaliação do que nos 
foi dado viver neste ano e, sobretudo, uma oportunidade para olharmos o futuro, acolhendo-o e 
abraçando-o, desde já, com muita esperança. 
 As leituras deste Domingo fazem-nos olhar a Igreja com toda a sua riqueza e a nós, Sa-
cerdotes, dizem-nos muito sobre a nossa vocação e a nossa missão. É o Senhor Ressuscitado 
que nos chama e nos envia; é a Sua Boa Nova libertadora que nós somos chamados a escutar, 
a estudar, a viver e a anunciar; são os Seus sacramentos os sinais visíveis do Seu amor que nos 
transformam e capacitam para sermos Seus enviados e colaboradores; é a diversidade de minis-
térios e de agentes de todas as idades e vocações que, com alegria e, connosco, seguem o Bom 
Pastor; é a concretização do Seu projecto de evangelização que se destina a todos e a realização 
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das propostas de conversão que renovarão a Igreja; são as estratégias e as dinâmicas, criativas e 
mobilizadoras, que realizarão o Reino. Mais, as leituras deste Domingo referem-nos, também, 
os critérios que devem orientar a missão de quem se deixa seduzir por Jesus, o Senhor da Igreja. 
Estes critérios são: o amor e a entrega dedicados; a generosidade e a confiança determinadas; a 
disponibilidade e o espírito de serviço, sempre marcados pela grande e total confiança.
 Aparece-nos toda a beleza da Igreja como a grande Obra Missionária do Pai, realizada em 
Jesus Cristo para abraçar, com o Seu amor, todos os homens e a todos chamar para o Seu Rei-
no de felicidade, de glória e de paz. Nesta grande Obra Missionária, todos os Seus amigos são 
chamados, cada um de acordo com as suas condições, disponibilidade e capacidades. A todos, o 
Senhor exige que amem a nobre missão que abraçam e a condição é porem o Senhor da Messe 
em primeiro lugar e de, com Ele, fazerem um pacto de vida. Este pacto de vida na 2.ª leitura é 
claro: sepultados com Jesus Cristo na morte e assumidos por Ele na Ressurreição, somos enxer-
tados em Cristo e, pelo Baptismo e pelo Crisma, somos convidados a viver uma vida nova e a 
testemunhar esta vida nova como seguidores do Mestre e Bom Pastor.
 Avisados, sabemos que a Messe é grande e que os trabalhadores são poucos e vão sendo 
cada vez menos. É por isso que, na medida em que menos escolhem este caminho de serviço 
ao Senhor e aos irmãos, cada vez mais temos de purificar e clarificar os motivos que movem 
as nossas opções e tornar mais transparentes e autênticas as razões da nossa decisão. A Missão 
exige seguimento e este supõe uma absoluta radicalidade que não se compadece com um mero 
“fazer de contas”, com alternativas, com substitutos ou com compensações de qualquer nature-
za. Importa ter bem presente que “o segredo da eficácia do padre está sempre na santidade que 
se exprime na oração e na meditação, no espírito de sacrifício e no ardor missionário. São traços 
decisivos para a identidade do padre” (RICCARDI, João Paulo II. A Biografia. Ed. Paulinas, 
Prior Velho 2011, pág. 83). São, também, critérios e exigências que devem estar presentes na 
formação dos novos padres para a nossa Igreja.
 São estas a grandeza, a beleza e a exigência da Missão a que és chamado pelo Senhor, 
caríssimo Lino Alberto. Aproveito para te saudar, em nome de todo o nosso Presbitério. Dou-te 
as boas-vindas e os parabéns, saudando os teus Pais, a tua Família, os teus Amigos, toda a tua 
Comunidade paroquial de Espinho, na pessoa do teu Pároco. Também saúdo e agradeço aos 
Seminários da nossa Diocese, na pessoa dos Reitores, Responsáveis da formação, Professores, 
Comunidade Religiosa e colaboradores e Colegas. Igualmente, saúdo e felicito a Paróquia de 
Mangualde e o seu Pároco, onde fizeste o teu estágio pastoral.
 Vais ser associado, pelo sacerdócio, à Ordem dos presbíteros, para, em 1.º lugar e sem 
reservas, seguires a Cristo, “Mestre, Sacerdote e Pastor, por cujo ministério o Seu Corpo, que 
é a Igreja, cresce e se edifica como templo santo e povo de Deus”. Como diz o Ritual da orde-
nação, “ao seres configurado com Cristo, sumo e eterno sacerdote, e associado ao sacerdócio 
dos Bispos, vais ser consagrado como verdadeiro sacerdote da Nova Aliança para anunciar o 
Evangelho, apascentar o povo de Deus e celebrar o culto divino, principalmente no sacrifício 
do Senhor”. Então, porque assumes a principal missão de distribuir a todos a palavra de Deus, 
“procura crer o que lês, ensinar o que crês e viver o que ensinas”. “Toma, pois, consciência do 
que fazes, imita o que realizas. Celebrando o mistério da morte e da ressurreição do Senhor, 
esforça-te por fazer morrer em ti todo o mal e por caminhar na vida nova”. Ao viver o teu mi-
nistério, “lembra-te de que foste assumido de entre os homens nas coisas que são de Deus (...). 
Traz sempre diante de ti o exemplo do Bom Pastor que veio não para ser servido mas para servir 
e para buscar e salvar o que estava perdido”. 
 Tens que deixar muita coisa, caríssimo Lino Alberto!... Porém, quero dizer-te, com muita 
convicção: não tenhas pena do que deixas!... Dizes SIM e abraças algo muito maior – o próprio 
Senhor Jesus a Quem segues com a exigência e a radicalidade que pede o Evangelho de hoje. 
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E lembra-te sempre disto: Nada do que é belo, nobre e grande é rejeitado ou desprezado. O 
Senhor promete cem vezes mais em tudo o que deixamos e que constitui valor seguro, como é 
o amor à família ou a utilização honesta e justa dos bens do mundo. Nada disto pode ocupar o 
primeiro lugar no coração do Discípulo e perturbar a opção central ou ocupar o tempo e a agen-
da das preferências, preenchendo o relógio, a agenda e o coração. Que belo testemunho nos dá a 
senhora de Sunam quanto ao espírito e grandeza do acolhimento que todos os que nos procuram 
devem encontrar em nós, nas casas da Igreja que servimos e nos serviços que prestamos!... E 
que belo testemunho nos dá o profeta Eliseu quanto à gratidão, à amizade e ao reconhecimento 
a dar aos que colaboram connosco no nosso ministério!... Que lição nos dá S. Paulo quanto ao 
objecto que deve constituir o centro do nosso ministério: a promoção da iniciação e da reini-
ciação cristã, procurando que todos os que estão baptizados em Cristo vivam uma vida nova, 
firmes na fé!... A partir daqui as dinâmicas da catequese e da formação que aprofundam a fé; 
as acções e as celebrações que levam ao encontro de Jesus Cristo e alimentam e fazem cres-
cer a vida, dando sentido, coerência e consequências ao Baptismo e ao Crisma… Todas estas 
dinâmicas e estratégias pastorais devem formar e provocar Comunidades vivas e apostólicas, 
semeando e fazendo crescer os critérios e os valores do Reino de Deus. 
 O projecto que se aprofunda nas Igrejas de Portugal, reflectido e proposto pela CEP as-
senta, supõe e exige uma Nova Evangelização, pedindo nova linguagem, novas expressões e 
novo vigor. Passa por um empenhamento sério e por propostas e dinâmicas que ponham em 
marcha experiências de Iniciação e de Reiniciação cristã e, mesmo, de Catecumenado, enquan-
to opções de evangelização e de formação cristã para todos, nomeadamente para os adultos. O 
Sínodo da nossa Igreja Diocesana deve provocar estas dinâmicas, deve apostar nesta ousadia 
pastoral e deve mobilizar todos os cristãos, tornando-os destinatários e sujeitos das riquezas, 
das exigências e das consequências do seu Baptismo. De forma especial, deve começar por 
motivar e mobilizar todos os Pastores das Comunidades, conscientes de que são os profetas que 
disseram SIM ao Senhor Jesus, o Missionário do Pai e Se comprometeram no Seu seguimento 
para renovarem o Povo de Deus, fomentando a Nova Evangelização que a Igreja e o Mundo 
hoje precisam.
 Todos nós, baptizados e confirmados no Espírito Santo, enraizados em Cristo e firmes na 
fé, somos chamados hoje a dizer SIM com alegria, com entusiasmo e com determinação, uni-
dos ao Lino Alberto. Não o esqueçamos: hoje como ontem, Ele dará o cêntuplo e a vida eterna. 
AMEN!... 

DEDICAÇÃO DA CATEDRAL – SOLENIDADE

23 / JULHO / 2011 

 Estamos, na própria Igreja Dedicada, a celebrar a solenidade da nossa Catedral, como lu-
gar de missão, de encontro, de comunhão e de celebração. Há 495 anos que este é lugar sagrado 
e referência principal da nossa Igreja Diocesana. Em caminho de renovação sinodal, buscamos 
a autenticidade de quem quer ser e viver, hoje e sempre, como Igreja “em comunhão para a 
missão”, ao serviço da salvação.
 As 3 leituras, agora proclamadas, revelam-nos aspectos importantes de pedagogia e 
orientação para o cumprimento deste desejo, na vivência do respeito, na orientação do compor-
tamento e na organização do culto e da vida neste lugar. A 1.ª, do Livro de Neemias, fala-nos da 
solenidade que deve dar-se à leitura da Palavra de Deus. Desde a preparação do lugar e do leitor, 
à explicação e formação a dar ao povo, ao assentimento e respeito à sua escuta, até ao aprofun-
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damento e aplicação à vida. Fala-nos, ainda, das consequências da Palavra, desde a alegria que 
deve transformar e dar sentido à vida, até às mudanças nos comportamentos, concretamente, na 
vivência da justiça, da solidariedade e da partilha. Vir à Igreja, escutar a Palavra e celebrar a Fé, 
significa viver o encontro com o Senhor Jesus na Comunidade e deve traduzir-se em atitudes 
novas de comunhão e de participação na transformação da sociedade. Isto pode traduzir-se na 
vivência do lema do nosso Sínodo: celebramos juntos a comunhão com Deus para realizarmos, 
empenhadamente, a missão da Igreja. Ou, ainda – e dando expressão prática ao lema do próxi-
mo ano – “em comunhão para a missão, vivendo a palavra na acção”. A 1.ª leitura sugere-nos a 
necessidade de preparar e formar bem todos os ministérios – ordenados e laicais – que ajudam 
o Povo de Deus a viver a Fé e a crescerem no serviço da missão.
 Que belas e claras concretizações práticas desta pedagogia, as atitudes de Jesus e de Za-
queu na passagem do Evangelho que ouvimos. Encontrando-se com Jesus Cristo, Palavra Viva 
e pondo-se em comunhão com o ensinamento que brota do Verbo, Zaqueu tornou-se palavra 
viva na acção, pela transformação plena da sua vida. Neste encontro, entre Jesus e Zaqueu, está 
a força do anúncio e conversão, vividos no acompanhamento, na proximidade e no testemunho 
do pastor, que não julga, mas, cheio de amor, parte à procura, da pessoa concreta.
 Celebrando a solenidade da Dedicação da Catedral, sentimo-nos, como proclama S. Pau-
lo na 2.ª leitura, “concidadãos dos santos e membros da família de Deus”. Mais do que o edifí-
cio construído e dedicado há 5 séculos, símbolo sagrado da Igreja presente nesta diocese, nós 
formamos o “edifício construído sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profetas, que tem Cristo 
Jesus como pedra angular”. Formamos “um templo santo do Senhor” e tornamo-nos, “em união 
com Ele e no Espírito Santo, morada de Deus”. 
 É na comunhão com o Pai, pelo Filho e no Espírito Santo que nós constituímos a Igreja 
santa que vive e tem a sua acção nesta nossa querida diocese de Viseu. E esta comunhão é 
vivida na unidade com todos os baptizados, onde sacerdotes, religiosos e outros consagrados 
presentes na nossa Diocese e Leigos cristãos empenhados e comprometidos, espalhados pelas 
209 paróquias que a constituem, tornam presente a mesma Igreja que hoje e aqui celebramos, 
reunidos na presença de Deus que vive no meio do Seu Povo. Todos unidos pelo Baptismo e 
membros da Igreja militante, somos chamados a viver a Caridade e a Esperança, firmes na Fé, 
virtudes que nos enraízam e edificam em Jesus Cristo. 
 Quero louvar e agradecer a Deus por todos e cada um dos cristãos: sacerdotes, religio-
sos, outros consagrados e leigos. Peço, para todos, o dom da fé, a perseverança no amor e no 
serviço da caridade e a feliz entrega, na disponibilidade para a missão sinodal da nossa Igreja. 
Celebrando o 5.º aniversário da minha ordenação episcopal, assumindo o ministério do serviço 
apostólico, na Igreja, para a confirmação dos meus irmãos, quero, unido a todos, dar os para-
béns aos sacerdotes aniversariantes de hoje. A celebrar 46 anos, os padres Américo Duarte, 
João Dinis, Joaquim Alves, José Nery e Ricardo Ferreira. A celebrar 44 anos, os padres João 
Rodrigues e Manuel Chaves. A celebrar 41 anos, os padres João Martins e Manuel Fernandes. 
O mais novo dos aniversariantes deste dia, e a celebrar 22 anos, é o Pe. José António. Parabéns 
e que Deus dê a cada um os melhores dons e, quanto for da Sua vontade, dê, também, a melhor 
saúde, a mais longa vida e as mais abundantes bênçãos, para a plena realização pessoal, na mis-
são concreta de cada um.
 Celebramos o 495.º aniversário da Dedicação desta nossa Catedral, numa Diocese com, 
pelo menos, 1439 anos de história, de acordo com o ano em que se conhece o 1.º Bispo. Esta 
longa história – da Catedral e da Diocese – faz-nos o desafio de renovarmos a vontade de, com 
o Projecto do Sínodo que nos empenha e motiva a todos, repensarmos juntos a pastoral e fazer-
mos uma Nova Evangelização, nas circunstâncias actuais. É neste empreendimento que eu e 
vós nos devemos empenhar, com alegria, com vigor e com muita determinação, apostando em 
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viver o sentido da comunhão, promovendo uma conveniente organização eclesial e apostando 
tudo na formação, na valorização dos carismas e na feliz e solidária corresponsabilidade.
 Colocamos toda a nossa esperança no coração da Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo, 
fonte de vida e de amor para a salvação de todos. Pedimos a intercessão de Maria, Mãe de Jesus 
e nossa Mãe, a Senhora do Altar-mor, Padroeira da nossa Catedral. Nela pomos a nossa confian-
ça, colocando nas Suas mãos todos os nossos projectos e desejos. AMEN.
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4.   VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL A FIGUEIRÓ DA GRANJA E VILA CHÃ

 Na sequência das Visitas Pastorais no arciprestado de Fornos de Algodres, Figueiró da 
Granja e Vila Chã prepararam-se para receber em festa, no dia 17 de Outubro, o Bispo da Dio-
cese.
 D. Ilídio, como é seu hábito, passou a semana nessas duas paróquias em encontros com as 
estruturas e grupos paroquiais, visitas aos doentes e celebrações. Não teve, porém, possibilida-
de de encerrar a visita, pois um problema de saúde o impediu. Substituiu-o o Vigário Geral da 
Diocese, Monsenhor Alfredo Melo, que, na manhã do dia 17, celebrou a Eucaristia em Figueiró 
da Granja, aí administrou o Crisma a 10 jovens e benzeu uma ambulância oferecida pela Liga 
dos Amigos de Figueiró da Granja à Associação dos Bombeiros de Fornos de Algodres.
 De tarde, celebrou em Vila Chã e aí crismou 3 jovens.
 Estão de parabéns estas duas paróquias e seus párocos, Pe. Abel, Pe. Bento e Pe. Valmor, 
pelo empenho na realização desta actividade pastoral.
 Certamente, não deixaram de lembrar, nas suas orações e não só, o nosso Bispo a quem 
desejamos rápido e sólido restabelecimento.

VISITA PASTORAL EM MUXAGATA

 No Domingo, dia 3 de Outubro, terminou a Visita Pastoral em Muxagata, depois de, du-
rante a semana, o Bispo e o Pároco terem realizado várias visitas e encontros na Comunidade. 
Assim, nos dias anteriores, o Bispo esteve com os doentes acamados e visitou o Centro de Dia 
que também faz Apoio Domiciliário e o Lar de Idosos. Esteve na Junta de Freguesia, cumpri-
mentando os Autarcas e reuniu com todo o Povo – depois da celebração com que abriu a visita 
– e reuniu, também, com os Grupos de Corresponsabilidade da Paróquia, sempre na compa-
nhia do Pároco – Pe. José Carlos dos Santos Bento. Por o dia 29 de Setembro coincidir com o 
Padroeiro – S. Miguel – o Bispo presidiu à Festa e à Procissão. No Domingo, o Bispo presidiu 
à solene Eucaristia, muito bem participada pela Comunidade, crismando 9 cristãos desta Paró-
quia.

VISITA PASTORAL EM SOBRAL PICHORRO

 Durante a semana, entre 29 de Setembro e 3 de Outubro, teve lugar a Visita Pastoral na 
Paróquia de Sobral Pichorro, constituída pela sede da freguesia e pela povoação da Mata. Nos 
2 lugares, o Bispo – acompanhado pelo Pároco, Pe. José Carlos dos Santos Bento – celebrou 
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a Eucaristia, reuniu-se com todo o Povo, visitou os doentes em suas casas e o Centro de Dia, 
existente nas 2 povoações. Na sede da Paróquia, o Bispo reuniu com os elementos dos Grupos 
de Corresponsabilidade, falou-lhes da necessidade de renovação da Igreja e do Sínodo e con-
vidou-os para a próxima Assembleia Diocesana pré-sinodal. Esteve, também, na sede da Junta 
de Freguesia com alguns dos Autarcas. No Domingo, dia 3 de Outubro, presidiu à Eucaristia 
de encerramento da Visita, tendo crismado 6 pessoas que foram devidamente preparadas, com 
preparação próxima a nível arciprestal.

VISITA PASTORAL EM FUINHAS

 Também, na mesma semana e nos mesmos dias, o Bispo fez a Visita Pastoral na Paróquia 
de Fuinhas, a mais pequena das 3, visitadas na mesma semana. Os encontros foram os habituais, 
previstos na preparação conjunta, feita com os 3 Sacerdotes que trabalham no Arciprestado e 
com a Assembleia Arciprestal. Assim, depois da Eucaristia, celebrada como Abertura da Visita 
Pastoral, seguiu-se o encontro com todas as pessoas presentes. Nos dias imediatos, visitaram-se 
os doentes em suas casas, a Junta de Freguesia na sua Sede e realizou-se um encontro com os 
Órgãos de Corresponsabilidade da Comunidade Cristã. No Domingo, teve lugar a Eucaristia so-
lene que, em Fuinhas, para além do Pe. José Carlos dos Santos Bento e do Pe. Ricardo da Silva 
Ferreira, Secretário do Bispo, estiveram, também, o Arcipreste e membro da Equipa Sacerdotal 
– Pe. Abel Ferreira Rodrigues – e o Cón. Fernando Marques Dias, que foi Pároco em Fuinhas 
nos anos 60. Celebraram o Sacramento da Confirmação 3 jovens da Comunidade.

VISITA PASTORAL EM CASAL VASCO

 Depois de, ao longo da semana, o Bispo ter visitado toda a paróquia de Casal Vasco, nas 
suas 2 localidades – Casal Vasco e Ramirão – e os seus vários lugares de culto, a Visita Pastoral 
encerrou no Domingo, dia 7, com a celebração da Eucaristia. Nesta concelebraram, para além 
do Pároco – Pe. Valmor Marcolin – os 2 sacerdotes irmãos e daqui naturais – Pe. Júlio Homem e 
Mons. Alfredo Melo, Vigário Geral – e o Senhor Cón. Fernando Marques Dias. Durante a sema-
na, o Bispo visitou, ainda, a Associação para o Desenvolvimento Social de Ramirão (APDSR) 
– com Lar e Apoio Domiciliário extensivos à paróquia e à região – e os doentes acamados ou 
retidos em casa. Reuniu, também, com os grupos de corresponsabilidade, as crianças e cate-
quistas e com os jovens. A todos convidou a viverem, com interesse e empenhamento, o Sínodo 
Diocesano que estamos a começar.

VISITA PASTORAL EM S. JOÃO DA FRESTA

 A celebração da Eucaristia no Domingo, dia 7 de Novembro, foi o concluir de uma ex-
periência de muita comunhão, na fé e na esperança, vivida nesta Comunidade cristã. Durante 
os dias anteriores, acompanhado pelo Pároco – Pe. Valmor Marcolin – o Bispo visitou todos os 
lugares da paróquia – Avinhó, Casais, Fresta, Pinheiro e S. João. Em cada Igreja destes lugares 
rezou e falou às pessoas presentes e visitou os doentes. Na sede e nos diversos dias, celebrou a 
Eucaristia e dialogou com os presentes, reuniu com os grupos de corresponsabilidade e com os 
jovens. Estimulou a todos a viverem a experiência do Sínodo Diocesano e a fortalecerem a fé 
cristã, vivendo a Palavra de Deus no seguimento de Jesus Cristo.
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VISITA PASTORAL EM INFIAS

 De 11 a 14 de Novembro decorreu a Visita Pastoral à Paróquia de Infias, uma das 13 co-
munidades do Arciprestado de Fornos de Algodres. O Bispo iniciou a Visita presidindo à Euca-
ristia na Igreja Matriz e dialogando com todos os presentes, num encontro de reconhecimento 
da Comunidade. Nos restantes dias, visitou diversos lugares da freguesia, esteve na casa de 2 
doentes, visitou a sede da Junta de Freguesia e dialogou com os autarcas. Sempre acompanhado 
pelo Arcipreste – Pe. Abel Ferreira Rodrigues, um dos três Sacerdotes deste Arciprestado – reu-
niu com os órgãos de corresponsabilidade, com as crianças e catequistas e com os crismandos. 
No Domingo, o Bispo presidiu à solene Eucaristia e administrou o Sacramento da Confirmação 
a 5 pessoas da Comunidade. Ainda que com uma população bastante envelhecida, é uma fre-
guesia com algumas crianças e jovens e que desafia o futuro com séria vontade de desenvolvi-
mento humano e social.

VISITA PASTORAL EM ALGODRES

 Entre os dias 15 e 21 de Novembro, decorreu a Visita Pastoral à paróquia de Algodres, do 
Arciprestado de Fornos de Algodres, paróquia de que é Pastor o Pe. Abel Ferreira Rodrigues, 
também seu Arcipreste.
 O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco, iniciou a Visita com a Eucaristia na Igreja 
Matriz, aproveitando para saudar e conversar com todos os presentes. Ao longo da semana, 
presidiu à celebração do Padroeiro de Furtado – S. Clemente Romano – e celebrou, também, 
na Igreja de Rancosinho, onde se celebra S. Elói. Nos 2 lugares reuniu-se com todo o povo e 
procurou conhecer a situação social e humana dos seus habitantes.
 Nos outros dias, visitou a Junta de Freguesia e esteve com os Autarcas; esteve na Igreja 
da Misericórdia local e falou com os seus dirigentes e visitou, ainda, outros 3 lugares de culto 
na sede da paróquia. Passou, também, pelo Jardim-de-infância, pela Escola do 1.º ciclo, pelo 
Centro de Dia e visitou os doentes em suas casas.
 No Sábado, esteve com toda a Catequese da paróquia e reuniu com os 23 Crismandos, 
quase todos jovens. Finalmente, presidiu à Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, dei-
xando alguns desafios à Comunidade Cristã, em ordem à vivência do Sínodo Diocesano, tendo 
em conta o presente e o futuro próximo e convidando à necessária renovação e ao acolhimento 
dos novos desafios.

VISITA PASTORAL EM MACEIRA

 Na tarde do último Domingo, dia 21 de Novembros e Solenidade de Cristo-Rei, o Bispo 
concluiu a Visita Pastoral à Paróquia de Maceira, no Arciprestado de Fornos de Algodres. É Pá-
roco de Maceira o Pe. Valmor Marcolin, tendo concelebrado, também, o Arcipreste – Pe. Abel 
Rodrigues. Durante a semana, o Bispo começou por estar em contacto com todos os cristãos da 
Comunidade, celebrando na Igreja Matriz e dialogando com todos. Durante a semana, visitou 
os doentes e almoçou no Centro de Dia, sede do Apoio Domiciliário. Também reuniu com os 
Grupos de Corresponsabilidade e com as Catequistas e Crianças da Catequese. Esteve, ainda, 
com os jovens, a quem propôs a aceitação e o empenhamento pelas actividades propostas pelo 
Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino Superior. Na celebração de encerra-
mento, crismaram-se 2 jovens da Comunidade.
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VISITA PASTORAL EM CORTIÇÔ

 No final da tarde de Domingo, dia de Cristo-Rei, terminou a Visita Pastoral na Paróquia 
de Cortiçô, do Arciprestado de Fornos de Algodres. É seu Pároco, desde há 9 anos, o Pe. Abel 
Ferreira Rodrigues, também Arcipreste. Na concelebração de encerramento da Visita, para além 
do Pároco, participou o Cón. Fernando Marques Dias. Durante a semana, sempre acompanhado 
pelo Pároco, o Bispo visitou todos os doentes, a sede da Junta de Freguesia e reuniu com os 
Grupos de Corresponsabilidade, os Catequistas e as Crianças da catequese. Esteve, também, 
com o pequeno grupo dos Jovens da Comunidade. No Domingo, depois da concelebração, toda 
a Comunidade se reuniu na Junta de Freguesia, onde foi oferecido um abundante lanche que 
integrou, também, um saboroso magusto.

VISITA PASTORAL EM ANTAS

 Decorreu, durante a semana, a Visita Pastoral à paróquia de Antas, concelho de Penalva 
do Castelo e, até agora, integrada no Arciprestado de Fornos de Algodres.
 O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. Valmor Marcolin – presidiu à Eucaris-
tia na Igreja Matriz e, noutro dia, na povoação de Miusela. Num e noutro lado, conversou em 
ameno e interessado diálogo com as pessoas presentes.
 Durante estes dias, visitou o Jardim-de-Infância, os doentes, uma empresa local e o iní-
cio das obras para o futuro Lar de Idosos, a construir pelo Centro Social Paroquial. Reuniu, 
também, com os elementos que constituem a Direcção do Centro Social Paroquial e visitou as 
Funcionárias que fazem o Apoio Domiciliário.
 Na Igreja Matriz, reuniu com os Casais e com os Grupos de Corresponsabilidade daquela 
Comunidade cristã. Ainda esteve com as crianças e catequistas e com os jovens e crismandos.
 No Domingo, dia 5 de Dezembro, presidiu à Eucaristia do 2.º Domingo do Advento, con-
celebrada pelo Pároco e pelo Presidente do Secretariado Diocesano do Clero – Pe. Ricardo da 
Silva Ferreira. Crismaram-se 4 jovens da Comunidade.

VISITA PASTORAL EM FORNOS DE ALGODRES

 No passado Domingo, dia 12 de Dezembro, teve lugar o encerramento da Visita Pastoral 
na Paróquia de Fornos de Algodres e, por inerência, em todo o Arciprestado. Acompanhado 
pelo Pároco e, também, arcipreste – Pe. Abel Ferreira Rodrigues – o Bispo visitou, durante 
a semana, toda a Paróquia e os seus diversos “ambientes”. Depois de ter iniciado na Segun-
da-feira, dia 6 de Dezembro, com a celebração da Eucaristia na Igreja Matriz, seguida de um 
encontro com todos os presentes, o Bispo visitou as diversas iniciativas sociais. Começou pelo 
CAO, Centro de Dia e Centro de Saúde, indo depois à Creche, ao Jardim-de-infância e à sede do 
Agrupamento das Escolas do concelho, estando com as crianças, adolescentes e jovens do 1.º ao 
12.º ano. De seguida visitou as Empresas presentes na zona industrial e passou, também, pela 
GNR, Junta de Freguesia, Lares de Idosos e Unidade de Cuidados Continuados, celebrando, no 
fim da tarde, na Igreja da Misericórdia. Visitou, também, a Associação Humanitária dos Bom-
beiros, e foi recebido nos Paços do Concelho pelo Senhor Presidente da Câmara, Presidente da 
Assembleia Municipal, com a presença dos senhores Vereadores e quase todos os Presidentes 
de Junta de Freguesia do concelho. Nas diversas noites da semana reuniu com os Grupos de 
Corresponsabilidade, com os Casais e com os Empresários do concelho. Visitou os doentes 
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em suas casas e reuniu com as crianças da catequese, com os jovens e os 21 crismandos. No 
Domingo, encerrou-se a Visita Pastoral com a Eucaristia e a celebração do Sacramento da Con-
firmação. Parabéns à Comunidade Paroquial e ao seu Pároco. Igualmente a todo o Arciprestado 
de Fornos de Algodres e aos seus Pastores.

VISITA PASTORAL EM VÁRZEA DE TAVARES

 Durante a passada semana, entre 4 e 9 de Janeiro, o Bispo visitou a Paróquia de Várzea 
de Tavares, da qual é Pároco o Pe. António Gonçalves da Cunha. Acompanhado pelo Pastor 
da Comunidade, o Bispo teve oportunidade de celebrar e falar às pessoas de Vila Cova e Tor-
re de Tavares. Além disso, visitou os doentes nas suas casas, esteve na Junta de Freguesia e 
assistiu a parte de um ensaio da “Associação Filarmónica Boa Educação”, na sua sede, fun-
dada há 93 anos pelo Senhor Cón. Amaral, dali natural. Reuniu, também, com os Grupos de 
Corresponsabilidade, com as crianças e adolescentes da Catequese e com os jovens. No Domin-
go, dia 9 de Janeiro, presidiu à Eucaristia, na Festa do Baptismo do Senhor, tendo-se crismado 
4 cristãos – 3 jovens da Comunidade – e 1 adulto de Fornos de Algodres. A Eucaristia foi muito 
bem participada e muito bem animada pelo grupo coral, no qual também participam vários ele-
mentos da Filarmónica.

VISITA PASTORAL EM ABRUNHOSA-A-VELHA

 Concluiu-se, no passado Domingo, dia 16 de Janeiro, a Visita Pastoral a Abrunhosa-a-
Velha, que decorreu durante toda a semana. Durante estes dias, o Bispo teve oportunidade de 
conhecer melhor esta comunidade cristã, situada no arciprestado de Mangualde. Sempre acom-
panhado pelo Pároco – Pe. António Gonçalves da Cunha – aqui pastor há quase 22 anos, o Bis-
po visitou os doentes nas 2 aldeias que constituem a paróquia: Abrunhosa-a-Velha e Vila Men-
do. Passou, também, no lugar da Estação. Celebrou, durante a semana, na Igreja Matriz e na 
Igreja de S. Domingos, em Vila Mendo. Esteve na sede das diversas associações da freguesia: 
Associação Humanitária de Abrunhosa-a-Velha (Filarmónica), na Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários e no Clube de formação desportiva “Estrela do Mondego”. Esteve na 
Junta de Freguesia e saudou os autarcas locais. Visitou a instância hoteleira desta terra – Hotel 
Mira Serra e esteve nas instalações do Centro Social e Pastoral, onde esteve com as crianças do 
Jardim, com as técnicas e funcionárias e com a direcção. Numa visita rápida, passou, também, 
pela ermida setecentista de Nossa Senhora dos Verdes, lugar de peregrinação desta região bei-
raltina. O Bispo reuniu, também, com alguns grupos da Paróquia, com as crianças, adolescentes 
e catequistas, com os jovens e com os 8 crismandos. No Domingo, teve lugar a solene Euca-
ristia que terminou estes dias de Visita Pastoral. Muito bem animada pelo grupo coral e bem 
participada por todos, nela foram crismados 8 cristãos da comunidade, tendo o Bispo lançado 
alguns desafios a todos, convidando à participação empenhada no Sínodo Diocesano.

VISITA PASTORAL EM ALCAFACHE

 O Domingo, dia 23 de Janeiro, foi o encerramento da Visita Pastoral na Paróquia de Al-
cafache, que decorreu durante toda a semana. Nos vários dias, o Bispo, sempre acompanhado 
pelo Pároco – Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo – iniciou a Visita com uma celebração na 
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Igreja Matriz, terminando a celebração com um diálogo com todos os presentes. Nos dias se-
guintes, visitou as diversas aldeias da freguesia, celebrando a Eucaristia em todas elas: Aldeia 
de Carvalho, Casal Mendo, Casal Sandinho, Tibaldinho, Termas de Alcafache e Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres, Igreja sede da Irmandade. Em todos os lugares, seguia-se um encontro 
informal com a comunidade presente. Visitou, também, a Escola do 1.º ciclo e as crianças que 
frequentam os 2 jardins da freguesia. Esteve na sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, 
visitando aqui, também, a empresa que dirige a confecção dos famosos bordados de Tibaldinho 
e dos tapetes. Esteve no Centro Social Paroquial, onde conversou com a direcção e funcionários 
e apreciou o andamento das obras para iniciar o Centro de Dia. Passou pela Junta de Freguesia, 
cumprimentou os Autarcas, bem como fez uma visita aos balneários da Termas. Reuniu com os 
Grupos de Corresponsabilidade e teve um encontro com as Crianças e Adolescentes, seus Pais 
e Catequistas. Com a colaboração e orientação do Presidente do Secretariado da Juventude, 
das Vocações e do Ensino Superior – Pe. António Jorge dos Santos Almeida – realizou-se um 
encontro com os jovens e crismandos. No Domingo, encerrou-se a Visita, com a Eucaristia so-
lene, celebrando-se, neste dia, o Padroeiro da Paróquia – S. Vicente. Crismaram-se 17 jovens, 
todos da paróquia, exceptuando uma jovem que foi enviada pelo Pároco de Fornos de Algodres. 
A Igreja estava repleta e foi uma boa celebração, muito bem participada por todos. Depois 
da procissão, a festa teve continuidade no salão do Centro Social Paroquial, onde actuaram a 
Sociedade Filarmónica e a AlcaTuna (grupo de jovens universitários e licenciados), com um 
abundante e saboroso lanche.

VISITA PASTORAL EM TRAVANCA DE TAVARES

 Depois de alguns momentos de visita durante a semana, encerrou no Domingo, dia 20 de 
Fevereiro, a Visita Pastoral a Travanca de Tavares, no Arciprestado de Mangualde. A anterior 
tinha acontecido em 11 de Fevereiro de 1990, feita pelo Senhor D. António Monteiro.
 Antes do Domingo, o Bispo celebrou na Igreja Matriz e único lugar de culto desta Pa-
róquia, cujo Padroeiro é São Salvador. Ali teve um primeiro encontro com a população que 
enchia a Igreja. Noutro dia, à noite, reuniu com todas as pessoas que colaboram, de perto, com 
a vida da Paróquia, numa reflexão sobre o ser Igreja, os sectores a empenhar os leigos e sobre 
o Sínodo que estamos a viver. Na tarde de Sexta-feira, sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. 
Geraldo Kanjala Mário – o Bispo visitou os doentes acamados. No Domingo, em concelebração 
com o Pároco e Pe. Ricardo, Presidente do Secretariado do Clero e Responsável pelo Gabinete 
Episcopal, o Bispo encerrou esta semana de Visita Pastoral. O Bispo ressaltou, na celebração, 
a presença de muitas crianças – mais de 20 – numa freguesia tão pequena, com cerca de 150 
pessoas. Confirmaram que é um dos aspectos de novidade e de esperança nesta terra.
 A Visita continuou com um almoço para o qual foram convidadas todas as pessoas da 
terra. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia brindou todos os presentes com uma surpre-
sa – a actuação de um Rancho Folclórico, especialmente convidado para o efeito. Travanca de 
Tavares está de parabéns por muitos valores que ali se vivem e se testemunham.

VISITA PASTORAL EM SANTIAGO DE CASSURRÃES

 Ao longo de quase 15 dias, o Bispo percorreu a paróquia de Santiago de Cassurrães, 
no arciprestado de Mangualde, onde é pároco, desde 1967, o Pe. Celestino Correia Ferreira. 
Sempre acompanhado pelo Pe. Celestino e nos diversos dias, o Bispo celebrou em todos os 
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lugares da paróquia (Igreja Matriz, Contenças de Baixo, Contenças de Cima, Casal Mundinho, 
Fundões, Casal de Cima, Aldeia Nova), onde falou às pessoas presentes. Em todos estes lugares 
visitou os doentes, nas suas casas, visitando, também, as empresas e fábricas existentes e as 
associações culturais, recreativas e desportivas – rancho folclórico, tuna e clube desportivo.
 Esteve na Escola do 1.º ciclo, nos jardins-de-infância, no Centro Social Paroquial, no Cen-
tro de Convívio e na Junta de Freguesia. Em todas estas instituições esteve com os alunos e seus 
professores, com os utentes e seus responsáveis. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade, 
com a Catequese e com os Crismandos.
 O Bispo, ainda que em visita particular – apenas acompanhado pelo pároco – também 
esteve no Santuário de Nossa Senhora de Cervães.
 No Domingo, dia 13 de Fevereiro, em celebração bem preparada e bem participada, foi 
o encerramento da Visita Pastoral, sendo crismados 15 jovens. Concelebraram, para além do 
Pároco, o Pe. Marco Pais Cabral, natural desta paróquia e o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, Pre-
sidente do Secretariado Diocesano do Clero e Chefe do Gabinete Episcopal.

VISITA PASTORAL EM PÓVOA DE CERVÃES

 Ao longo de alguns dias, entre 31 de Janeiro e 13 de Fevereiro, o Bispo visitou a Paróquia 
de Póvoa de Cervães, onde é pároco, desde 1970, o Pe. Celestino Correia Ferreira. No primeiro 
dia celebrou na Igreja Matriz, onde falou com todos os presentes. Reuniu com os Grupos de 
Corresponsabilidade da Paróquia e visitou a Associação Cultural e Recreativa. Esteve na sede 
da Junta de Freguesia e conversou com os Autarcas. Sempre acompanhado pelo Pároco, visitou 
todos os doentes nas suas casas e esteve com as crianças e catequistas da paróquia. No início da 
tarde de Domingo, dia 13 de Fevereiro, o Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento da Visita, 
fazendo apelo à participação dos leigos na renovação da Paróquia, motivando-os para a partici-
pação no projecto sinodal, a começar na diocese. Foram crismados 3 cristãos da Comunidade. 
Concelebraram, além do pároco, o Pe. Delfim Dias Cardoso, natural desta Comunidade e o Pe. 
Ricardo da Silva Ferreira, Presidente do Secretariado Diocesano do Clero.

VISITA PASTORAL EM CUNHA ALTA E EM FREIXIOSA

 As paróquias de Cunha Alta e Freixiosa tiveram Visita Pastoral na última semana. Numa 
e noutra, o Bispo visitou os doentes, as Associações e as sedes da Junta de Freguesia. Presidiu 
à celebração da Eucaristia, em cada uma das Igrejas Paroquiais, falando a todas as pessoas pre-
sentes. Em todos estes actos, o Bispo esteve acompanhado pelo Pároco que é o Pe. Gabriel da 
Paz Ulumdo. No Domingo, dia 13, por impossibilidade do Bispo, presidiu à Eucaristia o Senhor 
Vigário-Geral da Diocese – Mons. Alfredo de Almeida Melo. 

VISITA PASTORAL EM CHÃS DE TAVARES

 De 21 a 27 de Fevereiro decorreu a Visita Pastoral à Paróquia de Chãs de Tavares, no 
Arciprestado de Mangualde. Durante os diversos dias da semana, o Bispo – sempre acompa-
nhado pelo Pároco, Pe. Geraldo Kanjala Mário – celebrou a Eucaristia na Igreja Matriz e esteve 
em todos os lugares de culto da Paróquia. Sucessivamente, esteve na sede da freguesia – Chãs 
de Tavares –, Santo Amaro, Guimarães, Matados, Tragos, Corvaceira e Vila Seca. Em cada 
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lugar, visitou os doentes acamados ou retidos em casa e visitou, também, os principais lugares 
de comércio, as empresas e as associações. Visitou, ainda, a Capela de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso – santuário num lugar muito aprazível, junto à sede da paróquia. Esteve, também, na 
junta de freguesia e na extensão do Centro de Saúde de Mangualde. Na Escola do 1.º ciclo e nos 
2 jardins-de-infância, falou às professoras, às auxiliares e a todas as crianças. Esteve no Centro 
Social Paroquial, onde reuniu com os utentes do Centro de Dia e com as Funcionárias e, ainda, 
com a Direcção. Teve um encontro com o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos, 
com o Apostolado da Oração e com 2 das 4 Irmandades da Paróquia, para além de, no Sábado, 
reunir com as crianças e catequistas, crismandos e restante comunidade, em encontros separa-
dos. No Domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento da semana, tendo crismado 
25 jovens da Comunidade, numa Igreja completamente cheia e com uma celebração muito bem 
participada. Concelebraram, para além do Pároco, o Pe. Ricardo da Silva Ferreira e o Pe. André 
Dias (Sacerdote de Benguela).

VISITA PASTORAL EM QUINTELA

 A Paróquia de Quintela de Azurara, do Arciprestado de Mangualde, teve Visita Pastoral 
do Bispo da Diocese durante a passada semana, tendo terminado com a solene Eucaristia, cele-
brada na manhã do último Domingo, dia 27 de Março. É ali Pároco o Pe. Gabriel da Paz Ulum-
do, da diocese de Benguela – Angola. Iniciou a Visita com a Eucaristia, celebrada na Igreja 
Matriz, que tem como Padroeiro S. João Baptista. Teve, neste dia, um encontro muito positivo 
com as crianças, adolescentes e catequistas e, depois, com o grupo dos cursilhistas da paróquia. 
 Durante a semana, sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou os doentes em suas 
casas e algumas empresas sediadas na freguesia. Também celebrou na Igreja de Nossa Senhora 
da Esperança, tendo aproveitado para um pequeno encontro, com os presentes que enchiam esta 
Igreja, sobre os valores da Família, de acordo com a Boa Nova da Escritura. Reuniu, também, 
com os órgãos de corresponsabilidade da Paróquia e, com vistas a alguns projectos em agenda, 
reuniu com os elementos do Conselho Económico.
 No Domingo, dia 27, a Visita encerrou com a celebração da Eucaristia, muito bem parti-
cipada e concelebrada pelo Pároco e pelo Pe. Ricardo da Silva Ferreira.

VISITA PASTORAL EM MESQUITELA

 No passado Domingo, dia 3 de Abril, celebrou-se o encerramento da Visita Pastoral na 
paróquia de Mesquitela, no Arciprestado de Mangualde e que decorreu durante toda a sema-
na. Sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. João Luís Leão Zuzarte – o Bispo começou por 
presidir à Eucaristia na Igreja Matriz, dedicada a S. Mamede. Também celebrou Eucaristia na 
Igreja de Mourilhe – aldeia que faz parte integrante da paróquia. Ao longo dos dias visitou os 
doentes em suas casas, esteve na Escola do 1.º ciclo e no Jardim-de-infância e visitou as sedes 
da Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe e do Rancho Folclórico “Os Camponeses”, 
em Mesquitela. Também visitou as instalações da Junta de Freguesia, conversando com os 
autarcas. Durante a semana reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade, com as Crianças, 
Catequistas e Pais da catequese e com os Jovens e Crismandos. Orientou este último encontro 
o Pe. António Jorge dos Santos Almeida, Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, 
do Ensino Superior e das Vocações. No Domingo, o Bispo presidiu à solene Eucaristia, muito 
bem animada e participada por uma Comunidade que enchia completamente a Igreja Matriz. 
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Concelebraram, para além do Pároco, o Cónego Fernando Marques Dias e o Pe. Ricardo da 
Silva Ferreira. Nesta celebração foram crismados 40 cristãos, quase todos jovens.

VISITA PASTORAL EM CUNHA BAIXA

 Na semana de 4 a10 de Abril decorreu a Visita Pastoral em Cunha Baixa – paróquia do 
arciprestado de Mangualde – onde é Pároco, desde há cerca de ano e meio, o Pe. João Luís 
Leão Zuzarte. Durante a semana e sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou por 
celebrar na Igreja Matriz, saudando toda a Comunidade. Celebrou, também, na Igreja de Abru-
nhosa do Mato, pertencente à mesma paróquia. Ao longo da semana, visitou os doentes em 
suas casas e esteve nos 2 jardins-de-infância e na Escola do 1.º ciclo. Também visitou a Junta 
de freguesia e os seus autarcas, o Centro Social de cada uma das aldeias, passando, também, 
na Igreja do Santuário do Senhor do Calvário, em Abrunhosa. Teve a oportunidade de visitar 3 
lugares que marcam o passado longínquo, o passado recente e o futuro da freguesia, respecti-
vamente: anta da Cunha Baixa, minas de urânio e barragem no Rio Mondego. O Bispo reuniu, 
ainda, com os Grupos de Corresponsabilidade; com as Crianças, Catequistas e Pais e com os 
Jovens e Crismandos. Este encontro foi orientado pelo Responsável do Secretariado Diocesano 
da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior. Num dos dias da semana, o Bispo e o 
Pároco almoçaram e conviveram com a Direcção, Directora Técnica e Funcionárias do Centro 
Social Paroquial e conversaram com os utentes em Centro de Dia. No Domingo, dia 10 de 
Abril, encerrou-se a Visita Pastoral com a Eucaristia presidida pelo Bispo, na Igreja Matriz 
completamente cheia e com uma bela e muito animada participação. Crismaram-se 37 cristãos, 
quase todos jovens.

VISITA PASTORAL EM FORNOS DE MACEIRA DÃO

 Concluiu-se no passado Domingo, dia 15 de Maio, a Visita Pastoral à Paróquia de Fornos 
de Maceira Dão que tinha sido visitada anteriormente por D. António Monteiro, em Março de 
1990. Durante a semana, sempre acompanhado pelo Pe. Manuel Chaves de Andrade – Pároco 
desde há 24 anos – o Bispo visitou os 2 jardins-de-infância (Fagilde e Vila Garcia) e as 2 escolas 
de 1.º ciclo existentes na paróquia (Fagilde e Fornos). Além disso, visitou as diversas empresas 
que laboram aqui e passou pelos diversos doentes, nas diversas aldeias desta Comunidade Cris-
tã. Depois de celebrar no 1.º dia no Centro Social Paroquial, em Fornos, na sede da paróquia, 
celebrou a Eucaristia e falou a todos, sucessivamente, em Vila Garcia, Fagilde, Tabosa, Tibalde 
e Pedreles. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade e esteve, também, com a Comissão 
da Capela de cada lugar. Visitou a Junta de Freguesia, a Associação Cultural e Recreativa de 
Vila Garcia e o Rancho Folclórico de Fagilde. No Sábado, o Bispo teve um encontro com toda 
a catequese: crianças e adolescentes, pais e catequistas. Houve, também, um encontro com os 
crismandos e com outros jovens orientado pelo responsável do Secretariado Diocesano da Ju-
ventude, Vocações e Ensino Superior – Pe. António Jorge dos Santos Almeida.
 No Domingo, no salão do Centro Social, pelo facto de a Igreja Matriz estar em obras de 
restauro, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, coincidindo com o Dia do 
Bom Pastor e o Dia da Vida – 15 de Maio. Para além do Pároco, concelebrou o Pe. Ricardo da 
Silva Ferreira, Presidente do Secretariado Diocesano do Clero. Na Eucaristia, muito bem parti-
cipada, foram crismados 12 jovens da paróquia e mais uma de Alcafache.
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VISITA PASTORAL EM ESPINHO

 Durante a passada semana, teve lugar a Visita Pastoral à Paróquia de Espinho, concelho 
de Mangualde. Durante três dias, o Bispo – sempre acompanhado pelo Pároco, Pe. Raimundo 
Jacinto Mundinda e por um grupo de paroquianos – visitou todas as 6 aldeias da freguesia, ce-
lebrando em todas elas e falando às pessoas presentes. Assim, esteve e celebrou a Eucaristia em 
Espinho e Gandufe; em Água Levada e Vila Nova; em Outeiro e Vila Nova, visitando os doentes 
acamados. Também visitou as Empresas mais significativas que aqui têm implantação. Esteve 
na Escola do 1.º ciclo e no Jardim-de-Infância, onde falou aos Professores, Educadoras e Auxi-
liares, conversando com as crianças presentes nestes estabelecimentos. Na Sexta-feira à noite 
reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade, apresentando-lhes a visão conciliar da Igreja 
e o Projecto Sinodal. No Sábado, reuniu com toda a Catequese: crianças, catequistas e pais, 
fazendo sentir a importância da colaboração de toda a comunidade educativa eclesial. Esteve, 
também, com os crismandos e jovens, num encontro orientado pelo Secretariado Diocesano da 
Juventude. Na manhã de Domingo, dia 22 de Maio, teve lugar a Eucaristia de encerramento, 
na qual foram crismados 41 cristãos, quase todos jovens. Com o Bispo e o Pároco, concelebrou 
o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, Presidente do Secretariado Diocesano do Clero. Foi uma bela 
celebração, muito festiva e muito bem participada, na Igreja da Abadia, completamente cheia.

VISITA PASTORAL EM MOIMENTA

 No início da tarde de Domingo, dia 22 de Maio, teve lugar o encerramento da Visita 
Pastoral em Moimenta de Maceira Dão, do Arciprestado de Mangualde. A Visita começou com 
a Eucaristia, celebrada na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves, depois da qual o Bispo 
reuniu com os elementos dos Grupos de Corresponsabilidade. A estes, falou da Igreja fundada 
por Jesus Cristo, referindo os 4 momentos importantes nesta história de 2.000 anos: momen-
tos do nascimento e da fundação da Igreja; Comunidade já implantada – Actos dos Apóstolos; 
Concílio Vaticano II e marcas fundamentais do rosto conciliar da Igreja; Sínodo Diocesano e 
objectivos fundamentais a implementar. Falou da necessidade de todos contribuírem para este 
rosto conciliar da nossa Igreja de Viseu. Num segundo dia, sempre acompanhado pelo Pároco 
– Pe. Manuel Chaves de Andrade – o Bispo visitou a Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-Infância 
e falou às crianças e ao conjunto da Comunidade Educativa. Visitou, ainda, algumas Empre-
sas, a Junta de Freguesia, o Grupo Desportivo e os Doentes acamados, celebrando, no final do 
dia, a Eucaristia. No Sábado, esteve com a Catequese: pais, crianças e catequistas e com os 
crismandos, com a colaboração do Secretariado Diocesano da Juventude. Na Eucaristia de en-
cerramento, concelebrada pelo Pároco, pelo Pe. Ricardo da Silva Ferreira e pelo Pe. José Júlio 
Martins Marques – sacerdote comboniano que ajudou na preparação – crismaram-se 5 jovens e 
um casal.

VISITA PASTORAL EM MANGUALDE

 Durante 2 semanas, de 24 de Maio a 5 de Junho, decorreu a Visita Pastoral à Paróquia de 
Mangualde. O Bispo, recebido por muita gente da Comunidade, iniciou por celebrar a Eucaris-
tia na Igreja Paroquial, no fim da tarde do dia 24 de Maio. Nos dias seguintes celebrou em todas 
as aldeias da Paróquia: Santo André e Darei; Roda e Canedo; S. Cosmado e Ançada; Santa 
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Luzia e Santo Amaro; Pinheiro e Cubos; Bairro da Senhora do Castelo e Almeidinha. Nestes 
lugares e na cidade de Mangualde visitou os doentes acamados e outros que já não saem de 
casa. 
 Durante uma manhã inteira visitou o Agrupamento de Escolas de Mangualde. Passou 
também pela Junta de Freguesia, pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, pela 
GNR e pelo Centro de Saúde, cumprimentando os diversos Responsáveis e inteirando-se da 
vida destas Instituições. Visitou algumas das maiores Empresas sediadas na área da freguesia 
e visitou as Instituições Sociais: Centro Social Paroquial, Santa Casa da Misericórdia e Beatriz 
Pais. Esteve, ainda, com alguns grupos de catequese da paróquia, falando às crianças e catequis-
tas. Na última Sexta-feira, dia 3 de Junho e antes da reunião no salão nobre da Câmara, o Senhor 
Presidente levou o Bispo a todos os gabinetes e secções da Câmara Municipal, apresentando os 
diversos serviços, com oportunidade para o Bispo saudar e cumprimentar todos os técnicos e 
funcionários do município. 
 Realizaram-se, durante estes dias, várias e diversificadas reuniões: Grupos de 
Corresponsabilidade da paróquia; Empresários; Jovens e Crismandos; Associações culturais, 
recreativas e desportivas; Ecuménica; Agentes da Acção Social da paróquia e do concelho; 
Casais e Famílias. Na noite de 31 de Maio, encerrou-se o mês de Maria com uma celebração 
mariana, orientada pelos Escuteiros, na Senhora do Castelo. Houve uma reunião de avaliação 
das Visitas Pastorais ao Arciprestado de Mangualde, feita na Câmara Municipal, com o Presi-
dente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Vereadores e Párocos. No Sábado, dia 
4 de Junho, o Bispo presidiu à Eucaristia, crismando 50 jovens da paróquia. No Domingo, dia 
5 de Junho, Solenidade da Ascensão de Jesus, celebrou-se o encerramento desta Visita Pastoral. 
Todas estas actividades foram programadas e preparadas pelo Pároco em Conselho Permanente 
do Conselho Pastoral Paroquial. O Pároco – Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas – acompa-
nhou o Bispo em todas as iniciativas vividas nestas 2 semanas que constituíram para o Bispo, 
para o Pároco e para a grande e bela Comunidade Cristã uma feliz e rica experiência pastoral.
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5.  ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

O PRIMEIRO DIA DA DIOCESE EM SÍNODO

DIZER “SIM” NA RADICALIDADE
DA ORDENAÇÃO SACERDOTAL

 Após a Assembleia Pré-Sinodal dos Animadores dos Grupos Sinodais, no Centro Pastoral 
de Viseu, em que a partilha de ideias e experiências foi intensa, a comemoração deste Dia da 
Diocese prosseguiu na Sé, com a celebração da Eucaristia, na qual foi ordenado presbítero o 
jovem Lino Alberto Pereira Loureiro, natural da Paróquia de Espinho, Arciprestado de Man-
gualde.
 Pelas 17 horas, a Catedral albergou uma ampla assembleia que se congregava neste “dia 
muito especial – de louvor e de acção de graças”, como lembrava D. Ilídio nas palavras iniciais 
da sua homilia, Dia da Diocese no final deste Ano Pastoral, o primeiro vivido nesta experiência 
sinodal. Dia também de análise, como afirmava o bispo de Viseu: “um momento de avaliação 
do que nos foi dado viver neste ano e, sobretudo, uma oportunidade para olharmos o futuro, 
acolhendo-o e abraçando-o, desde já, com muita esperança”.
 Após a caminhada de formação no Seminário e em estágio pastoral na Paróquia de Man-
gualde, neste último ano, era visível a alegria e a convicção do Diácono Lino Alberto, mo-
mentos antes de responder “sim, quero” às perguntas da ordenação e de se prostrar em atitude 
de entrega, enquanto a assembleia invocava sobre si a intercessão dos santos, nas ladainhas, 
momento sempre muito emotivo para os familiares do novo presbítero.
 D. Ilídio, olhando para as leituras deste 13.º Domingo do Tempo Comum, apontava-as 
como incentivos à missão de sentir e continuamente construir esta Igreja, “como a grande Obra 
Missionária do Pai”. E dirigindo-se ao ainda candidato ao sacerdócio ministerial, então, dizia: 
“são estas a grandeza, a beleza e a exigência da Missão a que és chamado pelo Senhor, caríssi-
mo Lino Alberto. (...) Dizes SIM e abraças algo muito maior – o próprio Senhor Jesus a quem 
segues com a exigência e a radicalidade que pede o Evangelho de hoje. E lembra-te sempre 
disto: nada do que é belo, nobre e grande é rejeitado ou desprezado”.
 Ao concluir este ano pastoral, o primeiro do Sínodo Diocesano, e recordando a dinâmica 
pedida pela Conferência Episcopal Portuguesa, no projecto “Repensar a Pastoral da Igreja em 
Portugal”, D. Ilídio expressava: “passa por um empenhamento sério e por propostas e dinâ-
micas que ponham em marcha experiências de Iniciação e de Reiniciação Cristã e mesmo de 
Catecumenado, enquanto opções de evangelização e de formação cristã para todos, nomeada-
mente para os adultos. O Sínodo da nossa Igreja Diocesana deve provocar estas dinâmicas, deve 
apostar nesta ousadia pastoral e deve mobilizar todos os cristãos, tornando-os destinatários e 
sujeitos das riquezas, das exigências e das consequências do seu Baptismo”. Após a celebração 
da Eucaristia, o novo presbítero pôde ser saudado nos claustros da Catedral, seguindo-se um 
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jantar de confraternização para familiares e convidados no Pavilhão Cónego António Barreiros, 
no Colégio da Via Sacra.

NA



Igreja Diocesana64

6.  NOMEAÇÕES

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

 Havendo necessidade de prover a determinados serviços pastorais da Diocese, para além 
das nomeações feitas no passado mês de Julho, acrescentam-se as que se seguem. O Bispo e 
a Diocese agradecem, muito reconhecidamente, aos que agora assumem estes serviços, bem 
como aos que, por diversas razões, deixam as responsabilidades exercidas até ao presente. Os 
agora nomeados acrescentam estes novos serviços pastorais a tudo o que, anteriormente, já 
exerciam.
 Pe. Nuno Filipe Sousa Santos – Pároco de Santar, a partir do próximo dia 1 de Janeiro 
de 2011.
 Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe. Marco José Pais Cabral – Párocos in 
solidum de Ferreirós do Dão, a partir do próximo dia 1 de Janeiro de 2011. Moderador – Pe. 
Marco.
 Pe. Álvaro Dias Arede – Arcipreste de Carregal do Sal. 
 Pe. Amadeu Dias Ferreira – Arcipreste de Viseu Rural 1. 
 Pe. António Jorge dos Santos Almeida – Capelão do Centro de Viseu da UCP. 
 Pe. Ricardo da Silva Ferreira – Chefe do Gabinete Episcopal. Todas estas nomeações 
são para os próximos 5 anos e, exceptuando a indicação diferente, todos entram imediatamente 
em funções. 

13 de Outubro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES

 Pelo facto de o Pe. Valmor Marcolin sair da Equipa Sacerdotal do Arciprestado de Fornos 
de Algodres, é necessário fazer alguns ajustamentos.
 Assim, porque a paróquia de Antas pertence ao concelho de Penalva do Castelo e a de São 
João da Fresta pertence ao concelho de Mangualde, são estas as nomeações:
 - Pe. Manuel José de Matos Clemente, para além das paróquias de que é Pároco, assume 
a paróquia de Antas.
 - Pe. Geraldo Kanjala Mário deixa a paróquia de Mareco (concelho de Penalva do Cas-
telo), continua com as paróquias de Chãs de Tavares e Travanca de Tavares e assume a paróquia 
de São João da Fresta.
 - Pe. César Martinho Duarte Catarino, para além das paróquias de que é Pároco, assu-
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me a paróquia de Mareco. 
 - Pe. Abel Ferreira Rodrigues e Pe. José Carlos dos Santos Bento são, a partir de 
agora, os únicos membros da Equipa Sacerdotal do Arciprestado de Fornos de Algodres, conti-
nuando in solidum e com a moderação do Pe. Abel que também é Arcipreste.
 Estas nomeações entram em vigor a partir de 1 de Janeiro próximo, dia em que tomarão 
posse os Sacerdotes agora nomeados.

21 de Dezembro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

CÁRITAS DIOCESANA

 Para o próximo triénio, são nomeados os seguintes elementos para os Corpos Gerentes da 
Cáritas Diocesana:
 DIRECÇÃO: Presidente – José Fernando Pereira Borges; Vice-Presidente – Mauro Ne-
pomuceno Soares de Melo; Tesoureiro – José Borges; Secretário – António Luís Dias da Costa; 
Vogais – Adelino Figueiredo Rodrigues Gonçalves, Maria Acídia Gomes Tomás, Maria Helena 
Virgílio Desterro Borges. CONSELHO FISCAL: Presidente – José da Silva Marques; Vogal 
Efectivo – Mário Rodrigues Costa; Vogais Suplentes – José Carlos Alberto Simões Seixas San-
tos; Osvaldo Silva Oliveira. ASSISTENTE DIOCESANO: Pe. Miguel Rodrigues Pereira.

COMISSÃO PARA A ARQUITECTURA RELIGIOSA
E ESPAÇOS LITÚRGICOS

 Para o próximo triénio, são nomeados os seguintes elementos para esta Comissão Dioce-
sana:
 Presidente – Mons. Sílvio Duarte Henriques; Vogais – Pe. José Henrique Correia de 
Almeida Santos, Dr. Alberto Correia, Arq. Carlos Manuel Chaves, Dr. Fernando Ribeiro, Eng. 
Pedro Costa.

06 de Janeiro de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS, ARQUIVOS E MUSEU

 Depois de ter sido cumprido o tempo para que foram nomeadas as pessoas, membros 
deste Departamento, venho actualizar e nomear o conjunto dos elementos que vão colaborar, 
neste sector, nos próximos 3 anos. O Departamento fica assim constituído: Maria de Fátima 
dos Prazeres Eusébio (Coordenação); Pe. José Henrique Correia A. Santos (Música e Liturgia 
/Assessoria); Pe. Pedro Leitão Alves (Acompanhamento Executivo / Assessoria); Pedro Pina 
Nóbrega (Arqueologia / Assessoria); Ana Carla Roçado (Conservação e Restauro); Sandra 
Alves (Secretariado / Apoio técnico); Sara Augusto (Apoio à investigação e aconselhamen-
to científico); Carlos Chaves (Arquitectura); Carlos Alexandre (Acompanhamento Executivo / 
Apoio técnico); Margarida da Silva de Almeida (Expografia / Apoio técnico).
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CAPELANIA DA CASA DE SAÚDE DE S. MATEUS

 Havendo necessidade de nomear um novo responsável para a Capelania da Casa de Saúde 
de S. Mateus e depois de ter conversado com o Director desta Instituição, hei por bem nomear 
o Pe. José Arieira de Carvalho, Superior do Instituto dos Missionários Combonianos. Por sua 
indicação, ficam a prestar este serviço o Pe. António Ino e o Irmão Artur Pinto. Esta nomeação 
acontece pelo facto de o Pe. António Martins Correia ter deixado esta função, por razões de 
saúde. Esta nova equipa já entrou em funções.

24 de Janeiro de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL SOCIAL

 Tendo chegado ao fim de mandato a anterior Direcção e sendo necessário dotar o Secreta-
riado Diocesano da Pastoral Social de novos Departamentos, é a seguinte a Constituição deste 
Secretariado para o próximo triénio:
 Presidente – Cón. Arménio Ferreira Lourenço (Centros Sociais Paroquiais)
 Coordenador – Pe. Ricardo Cardoso (Centros Sociais Paroquiais)
 Secretário – José Fernando Pereira Borges (Caritas Diocesana)
 Tesoureiro – Messias Lopes dos Santos (Conferências Vicentinas)
 Vogais: - Custódio Matos Costa (Comissão Diocesana Justiça e Paz e Coordenador da 
Pastoral Penitenciária) - Pe. José Seixas Nery (Pastoral da Saúde) - Pe. João de Figueiredo Ro-
drigues (Voluntariado).

CAPELANIA DO HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO

 Havendo necessidade de alterar a constituição da Capelania do Hospital de São Teotónio, 
pelo facto de o Pe. José Seixas Nery ter atingido o limite de idade, nomeiam-se, a tempo inteiro 
e para os próximos 3 anos, os 2 sacerdotes que já ali trabalhavam a tempo parcial: Pe. Amadeu 
Dias Ferreira e Pe. João Pedro Ferreira Cardoso. Será moderador da Equipa o Pe. Amadeu.
 É justo louvar e reconhecer o mérito do Pe. José Seixas Nery que, ao longo dos úl-
timos anos, foi o rosto e a alma da Capelania do hospital, desenvolvendo ali um trabalho de 
inegável qualidade e de presença e actividade, aceites e reconhecidamente meritórias pela Ad-
ministração, pessoal de saúde e auxiliar, funcionários e pelos doentes e familiares.

PASTORAL DA SAÚDE

 O Pe. José Seixas Nery, para além de, por vontade própria e com alegria por parte da 
Equipa da Capelania e da Administração, continuar ligado ao hospital, agora como Voluntário, 
assume a responsabilidade de constituir e coordenar o Departamento Diocesano da Pastoral da 
Saúde, nos próximos 3 anos, inserido no Secretariado Diocesano da Pastoral Social.

15 de Fevereiro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu
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CLARETIANOS ASSINAM CONVENÇÃO COM A DIOCESE

 Foi assinada, no dia 9 de Fevereiro, uma Convenção, entre D. Ilídio Leandro e o Provin-
cial da Província Portuguesa dos Claretianos, Pe. Artur Teixeira, confiando, por mais três anos, 
a Reitoria da Igreja do Carmo, em Tondela, à Comunidade local dos Padres Claretianos. O 
Reitor será o Pe. António Silva.
 Chamados Missionários do Coração de Maria, surgiram em Vic (Espanha), por inicia-
tiva de Santo António Maria Claret, em Julho de 1849, recebendo aprovação papal em 1865. 
“Buscam a glória de Deus, a santificação dos seus membros e a salvação de todas as pessoas. 
Dedicam-se ao ministério da Palavra de Deus, em resposta a necessidades urgentes, com os 
conteúdos evangélicos mais oportunos e eficazes...”
 Estão em Portugal desde 1898 e contam cerca de 3.000 membros, distribuídos por 461 
Comunidades, em 61 países. Em Portugal, marcam presença no Porto, Carvalhos, Fátima, Lis-
boa, Cacém, Setúbal, Alvor e Tondela.
 Para além do serviço paroquial, os Claretianos dedicam especial atenção à juventude, 
tanto em Colégios, como em Seminários, ou organizando projectos de voluntariado junto das 
comunidades carenciadas, em termos de saúde, educação e nível económico, numa perspectiva 
de promoção integral da pessoa, nas dimensões humana e espiritual.
 Quando se instalaram em Tondela, tomaram em mãos o restauro da Igreja do Carmo, 
velha Matriz, que se encontrava muito degradada. A Convenção, agora assinada, estabelece os 
termos da cooperação que os Claretianos se dispõem a dar à Diocese de Viseu, em Tondela, 
através da Reitoria da Igreja do Carmo, confiada ao Pe. António Silva, em estreita sintonia com 
o Pároco, também ele Claretiano da mesma Comunidade.
 No momento protocolar da assinatura, que contou com a presença do Vigário Episcopal 
(Pe. Américo Duarte), do Arcipreste de Tondela (Pe. João Pedro) e do Pároco de Tondela (Pe. 
Rocha), D. Ilídio agradeceu toda a colaboração que os Padres Claretianos vêm prestando à Dio-
cese, revelando grande empenho pastoral, unidade com os Párocos da Zona Pastoral e absoluta 
sintonia com as orientações superiores. Por sua vez, o Provincial expressou a sua alegria por 
saber que o carisma claretiano correspondia às necessidades pastorais da Diocese e que o tra-
balho da Comunidade Claretiana de Tondela era apreciado, tanto pelo Bispo, como pelos fiéis e 
pelos Sacerdotes diocesanos que actuam na mesma Zona.

NOMEAÇÕES DIOCESANAS 2011

 Em cada Ano Pastoral e sempre que o bem da Igreja o justifica, são necessárias algumas 
mudanças em paróquias e ajustamentos em serviços pastorais que envolvem colocações de 
Sacerdotes e de outros agentes e, também, algumas nomeações para novos serviços e novas 
missões.
 A nossa Diocese está em processo de renovação, em comunhão com o projecto “Repensar 
Juntos a Pastoral da Igreja em Portugal”. Para além disto, a nossa Diocese está em caminho 
sinodal, começando, no próximo mês de Setembro, o 2.º ano deste Projecto. Isto pede a todos 
nós, cristãos – sacerdotes, religiosos, outros consagrados e leigos – uma grande abertura às 
linhas programáticas e fundamentais do Concílio Vaticano II, uma grande disponibilidade para 
ajudarmos a implementar um espírito novo de comunhão para a Nova Evangelização e uma 
enorme capacidade de aceitarmos ser agentes das mudanças e das reestruturações necessárias.
 Na nossa Diocese, para terem efeito a partir de Setembro e de acordo com as necessidades 
das comunidades, faço as seguintes Nomeações:
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ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 - Pe. António Gonçalves da Cunha, nomeado Pároco das paróquias de Abrunhosa-a-Ve-
lha, de Chãs de Tavares, de S. João da Fresta, de Travanca de Tavares e de Várzea de Tavares, 
no Arciprestado de Mangualde.
 - Pe. Lino Alberto Pereira Loureiro, nomeado Vigário Paroquial das paróquias de Abru-
nhosa-a-Velha, de Chãs de Tavares, de S. João da Fresta, de Travanca de Tavares e de Várzea de 
Tavares.
 - Pe. Geraldo Kanjala Mário, nomeado Pároco “in solidum” (por 1 ano) com o Pe. Ga-
briel da Paz Ulumdo, das paróquias de Cunha Alta, de Freixiosa e de Quintela de Azurara, no 
Arciprestado de Mangualde. Será moderador o Pe. Gabriel.
 - Pe. João Luís Leão Zuzarte, nomeado Pároco de Espinho, continuando Pároco de 
Cunha Baixa e de Mesquitela, no Arciprestado de Mangualde.
 - Pe. Delfim Dias Cardoso, nomeado Pároco de Senhorim, continuando Pároco de Nelas, 
de Carvalhal Redondo e de Vilar Seco, no Arciprestado de Nelas.
 - Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge, nomeado Vigário Paroquial de Carvalhal 
Redondo, de Nelas, de Senhorim e de Vilar Seco.
 - Pe. José Fernando Pinto da Silva, nomeado Pároco de Currelos-Carregal do Sal, de 
Ferreirós do Dão e de Sobral, no Arciprestado de Carregal do Sal.

ZONA PASTORAL DO DÃO

 - Pe. António Lopes Leitão, nomeado Pároco de Águas Boas e de Forles e Vigário Paro-
quial de Ferreira de Aves, no Arciprestado de Sátão.

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 - Pe. Francisco Alexandre Domingos e Pe. Raimundo Jacinto Mundinda, nomeados 
Párocos “in solidum” de Queirã e de S. Miguel do Mato, no Arciprestado de Vouzela. Será mo-
derador o Pe. Francisco.

ZONA PASTORAL DE VISEU

 - Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha e Pe. Albertino Gonçalves, nomeados, respectiva-
mente, Pároco e Vigário Paroquial de Órgens, no Arciprestado Urbano. Os 2 Sacerdotes são da 
Província Portuguesa da Congregação da Missão e vivem na Comunidade do Monte Salvado.
 - Pe. Luís Miguel Figueira da Costa, nomeado Pároco de S. João de Lourosa, no 
Arciprestado de Viseu Rural 2.
 - Pe. Valmor Marcolin, nomeado Pároco de Calde e de Pindelo dos Milagres, no 
Arciprestado de Viseu Rural 1.

NOTAS

 1. Todas as nomeações de párocos, exceptuando onde está dito outra coisa, expressamen-
te, são feitas por um período de 6 anos.
 2. O início da actividade dos Párocos e dos Vigários Paroquiais agora nomeados, iniciar-
se-á durante o mês de Setembro, em data a marcar com a orientação do Vigário Episcopal res-
pectivo.
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 3. As restantes nomeações necessárias na Diocese – párocos, assistentes de movimentos 
e outras – serão feitas na 1.ª semana de Setembro.
 4. Ao Pe. António Ribeiro Teixeira, Sacerdote da Congregação da Missão e que deixa 
a paroquialidade de Órgens e ao Pe. Aníbal de Almeida Nunes que deixa a paroquialidade de 
Águas Boas e de Forles, quero agradecer, em nome da nossa Igreja de Viseu, o contributo ge-
neroso e os muitos e bons serviços que foram prestando à nossa Diocese.
 5. Ao Sacerdote recém-ordenado, aos Sacerdotes que agora se (re)integram na paroquiali-
dade e aos Sacerdotes que mudam e são transferidos para novas Comunidades, quero agradecer 
a compreensão e a colaboração generosa e disponível, desejando a todos as melhores bênçãos 
de Deus, num serviço de comunhão vivido na Igreja de Jesus Cristo.

25 de Julho de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu
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7.  DECRETOS

LARES DE IDOSOS

LICENÇA PARA A RESERVA DA EUCARISTIA

Normas Pastorais

 Em conformidade com o direito vigente, apresentamos as seguintes normas pastorais a 
ter em conta na nossa Diocese, para ser concedida licença para poder reservar-se a Santíssima 
Eucaristia nos oratórios dos Lares de Idosos existentes na Diocese:
 1. Pode reservar-se a Santíssima Eucaristia, com licença do Ordinário do Lugar, dada por 
escrito, nos oratórios dos Lares de Idosos (cf. c. 934, § 1, 2.º).
 2. Como norma geral, favorecer-se-á a concessão dessa licença, com o fim de fomentar 
e possibilitar a piedade eucarística aos residentes, através da visita e adoração do Santíssimo 
Sacramento.
 3. A seu tempo será feito um requerimento, por escrito, dirigido ao Bispo da Diocese, 
assinado pela Direcção do Lar, pedindo essa licença.
 4. Nesse requerimento deve constar a localização do Lar, quais os membros da sua Direc-
ção, sua finalidade, como consta dos Estatutos, número e idade dos utentes.
 5. Para ser concedida a licença, torna-se necessário receber o parecer favorável, também 
por escrito, da Comissão de Arte Sacra que, para tanto, visitará as instalações do Lar e respec-
tivo oratório.
 6. É também necessário o parecer favorável, por escrito, do pároco do lugar onde está 
sediado o Lar, caso não seja um Lar Paroquial. Ao pároco compete, sob a autoridade do Bispo 
diocesano, vigiar para que a Santíssima Eucaristia seja devidamente honrada e adorada, dentro 
dos limites da sua paróquia.
 7. Deve, também, ser indicada uma pessoa responsável pelo cuidado da Santíssima Euca-
ristia, nomeadamente pela limpeza, adorno, lâmpada do Santíssimo e segurança do Tabernáculo 
(cf. c. 938, §§ 3-5).
 8. Como mínimo, será necessário que, pelo menos duas vezes por mês, algum sacerdote 
celebre a Santa Missa nesse oratório e procure fazer a renovação da reserva da Santíssima Eu-
caristia.
 9. Se houver condições para ser concedida a licença requerida, tendo em conta todas as 
normas pastorais e outras previstas no direito vigente, ela será concedida pelo prazo de cinco 
anos, renovável em cada quinquénio, após novo requerimento, sempre acompanhado do pare-
cer favorável do pároco.
 10. Em conformidade com a Tabela da Taxas em vigor na nossa Província Eclesiástica, 
pagar-se-ão à Cúria Diocesana as taxas estabelecidas pela 1.ª licença e pela sua renovação em 
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cada quinquénio.
 11. Estas Normas entram imediatamente em vigor.

8 de Setembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

Cón. Sílvio Henriques, Chanceler da Cúria

CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE

DECRETO DE APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS

 Os presentes Estatutos, que organizam e regulamentam o recém-criado Conselho Dioce-
sano da Pastoral da Juventude de Viseu, são um apelo à comunhão deste sector pastoral da dio-
cese. Constituído por representantes de todos os grupos paroquiais, movimentos, congregações, 
obras e instituições que têm os jovens como sujeitos e destinatários da sua acção pastoral, estes 
Estatutos tornam-se um meio indispensável para a consecução e potenciação dos resultados 
desejados.
 Em tempo de Sínodo Diocesano, importa tudo fazer para que cada sector e cada activi-
dade tenham enquadramento, sentido, orientação e ajudem a construir a comunhão. Comunhão 
que não significa unidade uniforme e estaticismo táctico. É antes o consciente quadro da organi-
zação, da participação e da corresponsabilidade, num pluralismo de valorização das diferenças, 
todas integradas no desejo de melhor servir os jovens.
 Nesta ordem de ideias, também estes Estatutos não podem ser definitivos, nem sequer por 
um período certo e rigidamente fixo. A vida não se limita e a criatividade, que se deseja e supõe, 
não se calcula nem se prevê. Assim, aprovo esta proposta para que possa cumprir o seu desígnio 
– fazer nascer o Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude de Viseu. Aceito e faço votos de 
que, nascendo e respondendo aos seus desafios, haja necessidade de os mesmos serem revistos, 
melhorados e adaptados às novas circunstâncias, respondendo aos novos e futuros desafios.
 Aprovo-os e confio-os a todos vós, caríssimos jovens da Igreja de Viseu, para que, ajuda-
dos por eles, sejais expressão de uma Igreja cada vez mais jovem, cada vez mais bela, cada vez 
mais de Jesus Cristo e para todos. Confio na mediação do Secretariado Diocesano da Juventude, 
das Vocações e do Ensino Superior – autor e executor destes Estatutos.

17 de Janeiro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu
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8.  PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS 2010

OS CAMINHOS DA PALAVRA

 O Sínodo sobre “a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja” publicou uma Men-
sagem Final onde sobressaem 4 importantes palavras que constituem outros tantos capítulos. 
Cada um deles anda à volta de uma Palavra que sintetiza todo o seu conteúdo: Voz, Rosto, Casa, 
Caminhos. O próprio anúncio e lema do Sínodo nos apresentaram a Palavra de Deus como 
“Vida” e como “Missão”, convidando-nos a percorrer os necessários “Caminhos” para esta 
Missão, enquanto Nova e necessária Evangelização.
 Fixando-nos na última das 4 palavras (caminhos) percebemos que a Palavra de Deus, que 
é Voz e que é Rosto, portanto, uma Pessoa – Jesus Cristo – habita uma Casa (a Igreja) mas 
quer e exige mesmo sair e partir em Missão, para ser Voz, Rosto e Vida em cada pessoa, si-
tuação e acontecimento. A todas as pessoas e a todas as realidades, Jesus quer dar uma meta e 
um sentido. Nunca encontraremos justificação/aprovação para optar por estar na Igreja em vez 
de ir ao encontro do irmão que precisa. Jesus quer percorrer os caminhos dos homens. Per-
guntemo-nos então: que “caminhos” deve percorrer a Palavra de Deus para ser Boa Nova em 
todos os Povos e para “fazer discípulos” em todas as nações, como Jesus desejou na Sua partida 
para o Pai (cf Mt 28, 18-20)?
 Temos a resposta do próprio Verbo – o Verbo que é Deus e fala em nós. Ele próprio é o 
Caminho. Somos chamados a seguir a Voz (cf Bom Pastor), onde quer que Ela nos mande 
ir, pois Ela própria, como Pessoa com rosto, é o Caminho. A Tomé que Lhe pergunta como 
podemos conhecer o caminho para ir ao Pai, Jesus responde: «Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida; ninguém “vem” ao Pai se não por Mim» (cf Jo 14, 5-6). Ir ao Pai e viver com Ele é o má-
ximo e Jesus é o Caminho. Um caminho liga 2 pólos, como a ponte; é uma passagem entre 
2 termos – o termo “a quo” e o termo “ad quem”, isto é, o ponto de partida e o ponto de 
chegada. Então, Jesus é o Caminho, dado que o ponto de partida é Deus e o ponto de chegada é 
o mesmo Deus. Jesus é o caminho, a passagem, o acesso e o único que nos leva ao Pai. Ele vem 
de Deus; Ele é Deus e está em Deus; Ele volta para Deus, até porque Ele e o Pai são Um só… 
Por isso, «ninguém vem ao Pai se não por Mim». Os caminhos da Palavra querem conduzir 
o homem – qualquer pessoa e qualquer realidade – à sua realização plena e à plenitude da vida e 
esta é o encontro com o Pai de onde partiu e de onde veio, pois o homem foi criado à imagem 
e semelhança de Deus. Todos os outros caminhos podem ser “becos sem saída” e perigosos – 
não dão a Meta nem o Sentido e desviam do essencial. 
 Poderemos repetir a dificuldade de Tomé e perguntar: como conhecer e encontrar o 
Caminho? Os caminhos da Palavra são o próprio Senhor; os caminhos do cristão são o próprio 
Cristo. Ele é o Senhor dos Caminhos (Santuário na Paróquia de Romãs).
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 Os caminhos da Palavra levam à Missão. Qual a Missão da Igreja e do Cristão? Natu-
ralmente, está na continuidade da Missão de Jesus.
 - Lc 4, 18-19: ensinar a Boa Nova; curar os doentes; libertar os oprimidos; publicar um 
ano de graça do Senhor. Por outras palavras, podemos dizer que é anunciar a Boa Nova e se-
mear a esperança. “Hoje cumpriu-se este oráculo que vós acabais de ouvir”. Este “hoje” apa-
rece várias vezes: missão (cf Lc 4, 21); encontro com Zaqueu (cf Lc 19, 9); oferta da salvação 
ao ladrão arrependido (cf Lc 23, 43).
 A Igreja, instituída para continuar esta Missão, vive e realiza este “hoje” do Evangelho 
– em cada tempo e em cada pessoa a quem se anuncia a Boa Nova. O Hoje do Evangelho é o 
tempo da salvação – são estes dias que são os últimos, de Heb 1, 2; é a plenitude dos tempos; 
é o 4.º dia dos Cursilhistas e dos Convivas; é a Eucaristia no anúncio renovado da Morte e da 
Ressurreição de Jesus; é o Mundo Novo da Nova Aliança introduzida por Jesus Cristo; é o Jesus 
Cristo que é o Mesmo – ontem, hoje e sempre...
 - Lc 7, 18-23: «Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido». Os Seus discípulos e a 
Igreja são aprendizes desta Escola. A Igreja precisa de mostrar obra feita, que possa ser vista 
como sinal e sacramento da nossa própria adesão a Jesus Cristo e de que Ele, em nós, acolhe, 
cura e liberta... Precisamos de nos interrogar e justificar porque não curamos as pessoas… 
Jesus convida à Unidade e Comunhão “para que o mundo creia” (cf Jo 17, 21); as Comunidades 
cristãs dos Actos eram “um só coração e uma só alma” (cf Act 2, 42-47); a Comunidade de An-
tioquia suscitava exclamação: “vede como eles se amam”. Perguntemo-nos como é a Eucaristia 
que nós celebramos; as Comunidades cristãs ou os Institutos e as Casas Religiosas que somos; 
o testemunho que damos… Porque procuram as Seitas? Porque tantos problemas por falta 
de esperança?
 Como outrora (cf Lc 10, 1), nós somos, hoje, chamados a ir a todos os lugares – os mais 
diferentes, difíceis e singulares – onde Ele quer e precisa de ir e há lugares onde só os Leigos 
podem ir). Não vamos sós, porque «o Reino de Deus já está no meio de vós» (Lc 17, 21). A 
nossa missão é torná-lo visível e ajudá-lo a crescer.

O HOMEM É O CAMINHO DE DEUS E DA IGREJA

 Sabemos que “o caminho da Igreja é o homem” (missão concreta), uma vez que também 
o é para o próprio Deus. Por outras palavras: a missão de Deus e a missão da Igreja é a pessoa e 
é o mundo. «Nisto conhecemos o amor: Jesus deu a Sua vida por nós (…) Nisto se manifestou 
o amor de Deus para connosco: em ter enviado ao mundo o Seu Filho único para que vivamos 
por Ele» (1 Jo 3). Deus amou tanto o mundo… Deus quer encontrar-se com cada homem e vai 
com ele nos caminhos da vida, chamando-o ao Seu caminho. Foi por causa do homem que Deus 
enviou o Seu Filho e foi como Homem que Ele veio viver connosco. Deus Pai, em Jesus Cristo, 
Seu Filho, tomou um corpo para ser, na plenitude, o “caminho” do homem. Diz-nos S. Paulo na 
Carta aos Filipenses: «Sendo Ele de condição divina, não Se prevaleceu da Sua igualdade com 
Deus, mas aniquilou-se a Si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos 
homens» (Fil 2, 6-7). Jesus, na Cruz, é o caminho do homem e mostra-nos o amor do Pai 
que entrega o Seu Filho. 
 Está aqui o “caminho” de Deus na Sua relação connosco – Jesus Cristo. Ele é o “cami-
nho” do Amor e no Amor: «Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a Sua hora de 
passar deste mundo para o Pai, como amasse os Seus que estavam no mundo, amou-os até ao 
extremo» (Jo 13, 1). Ele é o caminho e com uma meta – entregar-nos ao Pai. Ama-nos a este 
ponto. Aqui, torna-se a Boa Nova da Palavra – sem Voz; torna-se a Boa Nova da Vida – sem 
Rosto; torna-se a Boa Nova do Acolhimento, da Relação e da Intimidade – sem Casa; torna-se a 
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Boa Nova da Missão – impossibilitado de percorrer os Caminhos da vida. Tem-nos a nós. Da-
qui – do Amor extremo, na Eucaristia, na Cruz e na Vida – Ele parte para todo o lugar “em” 
aqueles que O ouvem, O vivem, O testemunham e são enviados a proclamá-lo “em” sua 
vida.Quais são, então, os caminhos da Palavra? São os caminhos de Deus nas terras e nas vidas 
dos homens, onde Ele veio e vem morar e viver connosco – para Se tornar Vida, com Voz, com 
Rosto, com Casa… em nós, em cada um de nós. Estes caminhos são os caminhos dos homens 
na sua vida concreta.

CAMINHO DOS DISCÍPULOS

 Os caminhos que a Palavra é chamada a percorrer são os necessários e convenientes para 
que a Palavra atinja os seus objectivos e produza os seus frutos, cumprindo a sua missão. E esta 
missão é percorrer o Caminho para encontrar o Pai, que significa encontrar a Vida, que significa 
encontrar a Verdade, que significa encontrar a Felicidade e a Plenitude da nossa realização pes-
soal.
 Para encontrarmos esta Plenitude de tudo o que constitui a Meta, o termo “ad quem” – a 
chegada da nossa vida – importa seguir Jesus que é o Caminho. Ele apresenta-nos as “con-
dições” (cf Mc 8, 34-37), dizendo que está em causa a vida toda - «que aproveitará ao homem 
ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida?». Por isso, Jesus não perde a Sua vida e é 
mesmo o Caminho para todos os que a querem ganhar. Jesus vive orientado para a Meta = para 
o Pai. De tal forma que o reencontro – na realização da Sua vontade e na união plena com Ele 
– é a Sua hora e torna-se a “hora” e a meta para todos nós – a celebração da Páscoa e a nossa 
união plena na Sua Páscoa. 
 Esta “hora” que O conduz à “meta” é de tal forma importante para Jesus que Ele vai 
caminhando ao seu ritmo. É o ritmo da “Hora”, da Sua “hora” que vai marcando o caminho para 
Jerusalém. Quando ela chega, não foge, mas entrega-se livremente, uma vez que foi para esta 
“hora” que Ele veio («mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exactamente para esta 
hora que Eu vim» - Jo 12, 27) e, mais tarde, entregando-se ao Pai, afirma que “tudo está con-
sumado” (Jo 19, 30). Percorrendo este Caminho, vivendo a Sua “hora”, Jesus avança e convida 
os discípulos a subirem a Jerusalém sem medos, fugas ou desvios. «Jesus foi-os precedendo no 
caminho que sobe para Jerusalém» (Lc 19, 28). Em várias ocasiões, passando por entre os opo-
sitores (que queriam apedrejá-lo ou fazê-lo Rei), Jesus seguia o Seu caminho, como aconteceu 
logo em Nazaré: «Ele, porém, passou por entre eles e seguiu o Seu caminho» Lc 4, 30. Não iria 
morrer obrigado e como um “fraco”, mas faria a vontade do Pai e aceitava-a com amor e gran-
deza, pois essa era a meta do Caminho: «No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus, dizendo 
a Jesus: “Sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar”. Disse-lhes Ele: “Ide dizer a essa 
raposa: eis que expulso demónios e faço curas até amanhã; e ao terceiro dia terminarei a minha 
vida» (Lc 13, 31-32). Havia uma cumplicidade entre Jesus e o Pai que Lhe dava autoridade para 
falar, pois o Pai falava n’Ele, revelava-se n’Ele e Ele era a vida do Pai, na medida em que fazia 
a Sua vontade. É a beleza deste texto, na máxima entrega como Caminho para o Pai: «O Pai 
ama-me, porque dou a Minha vida para a retomar. Ninguém a tira de Mim, mas Eu a dou por 
Mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que 
recebi de Meu Pai» (Jo 10, 17-18).
 Esta Palavra que é Caminho para o Pai, que realiza o Reino de Deus e que é Boa 
Nova para todo o homem deve circular nos nossos caminhos em variadas formas:
 - Em capilaridade = em intimidade. “São os baptizados que devem levar o Evangelho 
do Reino aos diferentes âmbitos onde decorre a vida das pessoas, para aí actuar como fermento 
de renovação” (BORRAS A., ROUTHIER G., A Nova Paróquia. Gráfica de Coimbra. 2010, 
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pág.191). 
 É a minha vida. Como cristão, sou chamado a ser “caminho” na minha vida, na minha 
vocação, na minha missão, na minha relação. Escutando a Palavra, deixando que Deus fale em 
mim, eu torno-me caminho para que os outros encontrem Deus, testemunhando a intimidade 
que Deus vive comigo. Exemplo de Clara de Assis, contemporânea de S. Francisco que, pro-
curando-o e perguntando-lhe ele o que queria, ela responde: “DEUS”. Somos caminho quando 
levamos alguém a Jesus e ajudamos alguém a encontrar-se com Deus e com a vida.
 - Nas artérias da vida social. Além do método da capilaridade, “temos de pensar numa 
presença, desta vez mais institucional, nas grandes redes sociais – da saúde, da educação, da 
solidariedade social, da cultura, das comunicações sociais… - nas redes de decisão e de inves-
tigação, nas famílias e nos jovens, nas redes económicas, etc.” (ibidem, pág. 194). Trata-se da 
circulação da Boa Nova nas artérias da Sociedade. Quem a torna ali presente? Eu e cada um de 
nós, na medida em que se torna caminho de relação com Deus e de encontro com os homens…
 - “Nas Redes de bairro”. Isto é, deve concretizar-se na vida, nas ruas, nas famílias, nos 
vizinhos, nos ambientes – tornar-se visível nas aldeias e nas cidades, numa “casa” aberta e iden-
tificável. São formas e espaços eclesiais de as pessoas se poderem encontrar com alguém que os 
acolha, onde cada pessoa possa encontrar-se com Deus, onde possa rezar, onde possa falar com 
alguém, mesmo num encontro sacramental. O Padre tem que assumir o seu específico para que 
se torne um sacramento de encontro e o cristão tem que viver os seus caminhos com Jesus para 
que O levem a conhecer a todos os que O procuram… 
 Todas estas experiências vão levando a Palavra pelos caminhos diversos onde vivem as 
pessoas concretas, nas tais “redes de bairro” …
 - Nas experiências concretas de formação e de vivência cristã. Aqui entram diversos 
exemplos, como: grupos de vida, de escuta da Palavra, de oração, de voluntariado, de movi-
mento de espiritualidade diversa, de ministérios e serviços, de grupos de corresponsabilidade 
nos diversos sectores da Pastoral… - tudo como experiência de fé e de encontro pessoal com a 
Palavra e, nela, como encontro pessoal com Jesus Cristo. 

CAMINHOS E MISSÃO DA PALAVRA

 Não há fronteiras para a missão da Palavra e, para a realizar, os caminhos de Deus devem 
chegar a todos e devem percorrer todas as ruas, redes, artérias, bairros, aldeias, vilas e cidades, 
instituições e culturas. Onde está uma pessoa aí deve passar o Caminho de Jesus, como acesso 
ao Pai. 
 Na concretização dos lugares, «“é necessário que Eu anuncie a Boa Nova do Reino de 
Deus também às outras cidades, pois essa é a Minha missão”. E andava pregando nas sinago-
gas da Galileia». Lc 4, 43-44.
 Há grupos concretos que Jesus enumera na Sua missão: pobres, pecadores, presos, doen-
tes. Ao longo da Sua passagem pelos Caminhos da Missão, Jesus encontra-se com outros gru-
pos: estrangeiros, minorias desprezadas, pessoas da cultura, da economia, da política, casais, 
crianças, jovens, trabalhadores, idosos, mortos. Para cada pessoa ou grupo Jesus é Caminho e a 
todos revela o amor salvador do Pai.
 Mais ainda, Jesus é Caminho para ultrapassar dificuldades que vêm de instituições que se 
tornam obstáculo à passagem e à circulação das pessoas, como o são: lei e Sábado. Jesus prefere 
sempre a alegria (ovelha, dracma, filho pródigo (Lc 15), Zaqueu, mulher adúltera…) a qualquer 
castigo, pois «o Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las» 
(Lc 9, 55).
 Temos que ser criativos nos “lugares” e nos “caminhos” … 
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 Alguns lugares:
 A Pessoa – Conhecer e viver a Boa Nova de Jesus para a pessoa humana. Ser, ela própria, 
caminho que une, que dá sentido, que aponta a direcção, que acompanha. “Reinventar a Solida-
riedade”.
 A Família – Conhecer e viver a Boa Nova da Família; ser Igreja Doméstica; promover 
um grupo de casais ou de famílias.
 Os vizinhos – Testemunho, relação fraterna, atenção e proximidade.
 Voluntariado – Grupo de visitadores de doentes (Rua, Paróquia, Hospital…); Grupo 
de Corresponsabilidade (Catequese, Bíblia, Liturgia); Associação ou promoção de formação e 
tempos livres.
 Sofrimentos e Pobrezas – Constituição de um grupo Cáritas ou um grupo sócio-caritati-
vo para, em conjunto, conhecer bem a situação local e organizar-se para intervir. “Reinventar a 
Solidariedade”.
 A Comunidade – Criar um grupo de leitura orante da Bíblia, com a ajuda do Pároco, 
formando um ou mais animadores.
 Alguns caminhos:
 Presença e leitura da Bíblia em casa – tornar a casa, Casa da Palavra.
 Viver uma boa relação na comunicação e nos encontros.
 www.passo-a-rezar.net .
 SMS do Pastor da Igreja Baptista.
 Pensamento e Liturgia do Dia.
 Leitura e difusão do Jornal da Paróquia e do Jornal da Diocese.
 
 O estilo e o modo de comunicação: O HOJE das Parábolas – a metodologia e implicação 
directa dos ouvintes que levava a que os seus inimigos tivessem medo de Lhe deitar as mãos 
porque “nunca homem algum falou assim” (Jo 7, 44-46). 
 Somos chamados a ser caminho para uma Família, uma Criança, um Jovem, Doente, Pe-
cador, toda e qualquer Pessoa ou Situação concreta…
 Sobretudo, cada pessoa quer e deve encontrar um caminho de esperança, de confiança, de 
perdão, de amor, de acolhimento… Devemos poder dizer a cada outro: «vinde a mim, todos os 
que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei» (Mt 11, 28), aprendendo com Jesus: «porque 
o Meu jugo é suave e o Meu peso é leve» (Mt 11, 30). Cuidado com os jugos que achamos que 
as pessoas merecem, pelos seus actos, pelos seus pecados. Nunca encontramos esta atitude em 
Jesus. N’Ele aparece, sobretudo, a alegria e a festa pelo encontro no mesmo caminho… Não há 
pecado; não há diferença; não há nada que afaste a pessoa da salvação e do Caminho, a não ser 
o “pecado contra o Espírito Santo” …
 É preciso que cada cristão considere o Evangelho a sua língua materna e Jesus Cristo 
como o seu caminho de vida.

COLÉGIO DA VIA-SACRA

INAUGURAÇÃO DO 1.º CICLO: 17 / 12 / 2010

 Estamos a inaugurar uma Escola. Inaugurar uma Escola num tempo de crise, de poupan-
ça, de dificuldades, de apreensão pelo futuro próximo, parece não ser muito sensato. Leva-nos 
a reflectir os valores, a importância e o lugar da Escola na vida da Pessoa e da Sociedade. 
Leva-nos a reflectir a importância da educação e a afirmar que, quanto mais crise como a que 
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vivemos, mais e melhor educação é necessária. A sua falta é a mãe e a causa de todas as crises. 
Quão importante aproveitar as lições das diversas Escolas onde é ensinada e educada a vida!... 
Beneficiamos sempre com a sabedoria e com a experiência dos mestres e sofremos sempre com 
o desprezo e o esquecimento das lições da vida e da história…
 Existem 4 Escolas fundamentais que ensinam e educam as pessoas: Família (SER pes-
soa feliz) base essencial de referência para todas as outras. Esta base e referência justifica que 
seja ela a escolher e a determinar a educação e a não ser esquecida ou marginalizada por outras 
instituições mais poderosas; Escola (SABER ser, fazer e estar) nos seus diversos graus; Igreja 
(VIVER) educa à dimensão transcendente ou do Espírito; Sociedade (COM-VIVER) educa, de 
forma especial a viver com os outros, em ordem à socialização.
 A Palavra de Deus que escutámos, chama-nos a nossa atenção para as várias lições que 
educam. As principais:
 Lição da Transcendência. A vida não é uma tábua rasa onde se pode escrever tudo... 
A vida não começa no vazio nem somos fonte de nós mesmos…. Importa saber olhar acima e 
além de nós próprios…
 Lição do discernimento. Devemos ser educados para optar por tudo o que é bom.
 Lição da liberdade. A educação prepara-nos para dizer não às pressões, reagindo sempre 
ao mal.
 Lição da fidelidade. Sermos fiéis aos princípios e aos valores que dão sentido à vida. O 
próprio Deus é fiel e cumpre as Suas promessas.
 Lição da relação. Cada um de nós é ser com os outros e ser para os outros. Ninguém pode 
ser feliz sozinho nem contra tudo e contra todos. Esta lição também se aprende.
 Lição dos compromissos. Aprender a assumir responsabilidades, em cada momento e 
face à história e a levá-las até ao fim. Importa correr com o facilitismo e valorizar a palavra 
dada.
 Lição da convivência. A nossa existência, a nossa presença e a nossa mensagem devem 
ser, sempre, um contributo a que os outros sejam mais felizes.
 Lição do reconhecimento e da alegria. Educarmo-nos para ficarmos felizes pelo bem 
dos outros, independentemente de quem sejam. Sabermos que, na educação, o mundo está à 
nossa frente e depois de nós.
 São estes alguns dos muitos valores que celebramos no Natal, essenciais para um mundo 
melhor – mais humano e mais feliz… As 4 Escolas devem ser veículo de todos eles.

PADROEIRO DA DIOCESE ACOLHE ORDENS SACRAS

 A celebração do Dia de S. Teotónio, Padroeiro da Cidade e da Diocese, na Sé de Viseu, 
foi presidida por D. Ilídio Leandro. Durante a Eucaristia festiva, que teve lugar às 18:30, dois 
alunos de teologia, do Seminário Maior de Viseu, foram admitidos às Ordens Sacras. O Coro 
da Sé, acompanhado a órgão, solenizou brilhantemente este acto litúrgico.
 Na homilia que proferiu, D. Ilídio lembrou a importância de S. Teotónio, na Diocese de 
Viseu, como Prior da Sé, nos primórdios da nacionalidade, e as suas qualidades humanas e cris-
tãs. A sua dedicação aos pobres, organizando formas de apoio e de socorro, deverá continuar a 
inspirar os apoios sociais de hoje, tanto a nível nacional, como a nível diocesano, nomeadamen-
te o Fundo Social, lembrou D. Ilídio.
 A admissão do Cristóvão Cunha e do Ezequiel Gomes às Ordens Sacras, por sua decisão 
livre de servir a Deus, nas pessoas, foi apresentada aos presentes como uma prenda à Igreja 
Diocesana, no Dia do seu Padroeiro.
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 D. Ilídio, realçando a figura de S. Teotónio e a sua indelével marca na história da Sé, da 
Diocese e da Cidade, sugeriu ao Cabido que promovesse uma condigna comemoração dos 850 
anos da morte do seu Patrono, que se completarão em 18.02.2012. A associação do Município 
e do Hospital à efeméride poderá garantir-lhe maior dignidade e brilho.
 Por outro lado, as obras de beneficiação previstas para a Sé, no âmbito da Rota das Ca-
tedrais e a realização do Sínodo Diocesano poderão oferecer, segundo D. Ilídio, uma moldura 
enriquecedora às iniciativas de exaltação da figura ímpar de S. Teotónio e da obra que reali-
zou. As dioceses de Coimbra e Viana do Castelo não deixarão, certamente, de assinalar os 850 
anos da morte do primeiro Santo português, que deixou marcas profundas nestas três dioceses, 
às quais mantém forte ligação. 

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS 2011

2.ª – TONDELA: 24 DE MARÇO

A Igreja e o Reino de Deus (Jo 10, 1-18)

 (“O ícone missionário por excelência é a figura do Bom Pastor, transparência do amor 
de Deus, que não abandona ninguém, mas vai à procura de todos e de cada um com paixão” – 
Carta Pastoral: “Para um Rosto Missionário da Igreja em Portugal”). 
 “É este «estilo do Senhor Jesus», Bom Pastor (…), que deve impregnar e moldar o rosto 
da Igreja, da paróquia e de cada cristão”, sabendo-se que a paróquia é «a própria Igreja que vive 
no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas e que a sua vocação «é a de ser a casa de 
família, fraterna e acolhedora» – (cf Para um Rosto, 6-7). 

 Pontos importantes:
 - A Trindade é a origem, o modelo e a pátria da Igreja
 - A Igreja é a expressão da comunhão trinitária
 - Comunhão é “estar a ir” com Deus “para” os irmãos
 - O Reino de Deus é a Missão da Igreja
 - Na Igreja, Fé é relação, Esperança é cor e Amor é distintivo

 1. A Trindade é a origem, o modelo e a pátria da Igreja
 A partir do Fundador da Igreja (Jesus Cristo), dos momentos e das circunstâncias da 
fundação (chamamento e formação dos discípulos, última Ceia – Eucaristia, Tríduo Pascal, 
Mandato e Envio, Pentecostes) e tendo em conta os seus elementos constitutivos (Jesus Cristo, 
Palavra, Eucaristia, Amor Fraterno), podemos concluir que a Igreja é o sacramento (sinal) e 
a expressão da comunhão trinitária, trazida por Jesus, para unir os homens entre si e com a 
Trindade. A Igreja, como diz a Lumen Gentium, “é como que o sacramento, ou sinal e o instru-
mento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano” (LG 1). As alusões à 
relação com o Pai, à intervenção do Filho e à presença e acção do Espírito Santo são constantes, 
sobretudo no 1.º capítulo. Este é intitulado, com muita razão e de forma elucidativa “O Mistério 
da Igreja”. Toda esta “habitação” da Trindade – a Igreja é “habitação de Deus no Espírito (Ef 2, 
19-22)” (LG 6) – é para que “a Igreja e deste modo os fiéis tivessem acesso ao Pai, por Cristo, 
num só Espírito” (LG 4). Este mesmo número termina desta forma: “Assim a Igreja toda apa-
rece como «um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo»”.
 A Igreja é, com tal propriedade, expressão da comunhão trinitária, sabendo que a 



79Igreja Diocesana

sua pátria é o céu e sentindo-se, na terra, como “peregrina e exilada, buscando e saboreando 
as coisas do alto, onde a vida da Igreja está escondida com Cristo em Deus até que apareça com 
seu esposo (Cristo) na glória” (LG 6). Isto quer dizer que a Igreja é expressão da comunhão 
trinitária, vive a esperança do encontro e peregrina para a Casa do Pai.
 A missão e a prática pastoral da Igreja têm, como fonte e alimento, a Trindade (sobretudo, 
a Palavra de Deus e os Sacramentos) e têm como finalidade a santificação (aproximando-nos de 
Deus) e a unidade de todos, conduzindo-nos à Trindade e realizando a comunhão. De tal modo 
é assim que Jesus reza no Seu Testamento: «Para que todos sejam um, assim como Tu, Pai, estás 
em mim e eu em Ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que Tu me enviaste» 
(Jo 17, 21).
 Na verdade, o fim último da Igreja é realizar a comunhão na Trindade, como afirma 
a Constituição Dogmática sobre a Igreja, quando diz: «O carácter de universalidade que distin-
gue o Povo de Deus é dom do Senhor; por Ele a Igreja católica tende eficaz e constantemente à 
recapitulação total da humanidade com todos os seus bens sob a cabeça, Cristo, na unidade do 
Espírito Santo» (LG 13). A comunhão é tão importante e critério indispensável que define quem 
está ou não dentro, como diz o mesmo Documento, citando Santo Agostinho: «Não se salva, 
porém, embora incorporado à Igreja, quem não persevera na caridade; permanecendo na Igreja 
pelo «corpo», não está nela com o coração» (LG 14). Como conclusão e síntese de tudo isto, 
termina desta forma o capítulo II “O Povo de Deus”: «É assim que a Igreja simultaneamente 
ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em Povo de Deus, corpo do Senhor e 
templo do Espírito Santo e em Cristo, cabeça de todos, se dê ao Pai e Criador de todas as coisas 
toda a honra e toda a glória» (LG 17).

 2. A Igreja é a expressão da comunhão trinitária
 “O mistério da presença trinitária é a verdade mais bela e mais jubilosa que a Igreja pode 
dar ao mundo” (Para uma Igreja Comunhão, pág. 21). “É o amor fontal de Deus Pai, expresso 
na missão do Filho e do Espírito Santo, que dá à Igreja e a cada um dos baptizados-confirmados 
a graça da sua identidade missionária” (Carta Pastoral – Para um rosto missionário da Igreja 
em Portugal, 5). 
 Esta comunhão é tão profunda que começa, desta forma, o capítulo V, intitulado “A Vo-
cação de todos à Santidade na Igreja”: «A nossa fé crê que a Igreja, cujo mistério o sagrado 
Concílio expõe, é indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai 
e o Espírito «o único Santo», amou a Igreja como esposa, entregou-Se por ela, para a santificar 
e uniu-a a Si como Seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo, para glória de Deus» 
(LG 39). O segredo da santidade na comunhão, exprime-o logo a seguir, quando diz: «A todos 
enviou o Espírito Santo, que os move interiormente a amarem a Deus com todo o coração, com 
toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças e a amarem-se uns aos outros como Cris-
to os amou» (LG 40). 
 Para compreender esta realidade, temos que procurar a compreensão do que está antes do 
nascimento e da fundação da Igreja e procurar a razão fundamental que a originou – o amor –, 
ouvindo S. João dizer: «Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o Seu Filho 
único, para que todo o que n’Ele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou 
o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele» (Jo 3, 16-17).
 Imaginamos Deus que sente o mundo como uma “parte” de Si próprio e que, com mágoa, 
o vê a sofrer e a desviar-se de Quem o ama e de Quem lhe pode dar o que precisa. Então, não só 
envia um dos três – o Filho – como os três Se empenham em dar ao mundo as condições todas 
de salvação: Igreja que é o mistério de Deus, carregada dos dons divinos e acompanhada com 
a Sua própria presença: do Filho e do Espírito Santo. De facto, a Igreja não só está grávida do 
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Filho, mas recebe o Espírito Santo com os Seus dons. 

 3. Comunhão: “estar, andar e ir” com Deus “para” os irmãos 
 «O conceito de “comunhão” associado à Igreja é uma verdadeira “chave de leitura” da 
vida eclesial» (Para uma Igreja Comunhão, pág. 19). Identifica a relação e aponta sempre 
à missão. Estar com Jesus e, por Ele, com Deus Trinitário, é estar sempre “para” os outros e 
disponível para se consagrar aos outros.
 “Senhor, é bom ficarmos aqui” (Mt 17, 4) – Evangelho do Domingo. Comunhão não é um 
estar e ficar – gozoso e descansado – nas delícias da satisfação pessoal, fechando-nos no peque-
no grupo onde nos sentimos bem – Movimentos… “Preciso de ir às ovelhas perdidas da Casa 
de Israel. Foi para isso que Eu vim”, diz Jesus aos discípulos que O querem para eles. Viver a 
comunhão é estar sempre na atitude de ir para uma relação cada vez mais exigente e mais plena, 
partilhando, nessa relação, o amor e a vida de todos os outros. Por isso, a Igreja é, por natureza, 
missionária (cf Carta Pastoral dos Bispos “Para um rosto missionário da Igreja”). Toda a acção 
da Igreja é missionária porque é evangelização e anúncio da Boa Nova – esta é a missão que 
recebeu de Jesus.
 Nesta acção evangelizadora, fundamento da “missão global” e de acordo com o proémio 
da Gaudium et Spes, “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, 
as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente 
humana que não encontre eco no seu coração” (GS 1). Este é o núcleo central da mensagem do 
Reino de Deus.

 4. O Reino de Deus é a Missão da Igreja
 “A acção eclesial deve ser sinal e fermento do Reino no mundo” (Para uma Igreja Co-
munhão, pág. 28).
 O Reino de Deus está na origem da Igreja como a sua finalidade. Foi o Reino que Jesus 
iniciou a pregar e foi o Reino que Jesus mandou anunciar, mesmo nas situações em que os Seus 
discípulos não sejam recebidos. No envio dos 72 discípulos (acção normal da Igreja – sempre 
enviada), Jesus diz a dado passo: «Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: O Reino de 
Deus está próximo. Mas se entrardes nalguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas 
praças, dizei: Até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós; sabei, contudo, 
que o Reino de Deus está próximo» (Lc 10, 9-11). O Reino de Deus é a missão da Igreja e 
“a causa missionária deve ser, para cada cristão e para toda a Igreja, a primeira de todas 
as causas” (João Paulo II in Redemptoris Missio, 86). Ainda, “ a proclamação da Boa Nova a 
todos os povos e em todas as culturas continua a ser o melhor serviço que a Igreja pode prestar 
às pessoas” (Para um rosto, 9). Porém, o Reino de Deus está, também, na origem da Igreja como 
tensão, referência permanente e orientação para o mundo futuro, dado que o Reino somente se 
atingirá na plenitude. 
 A tensão que existe na Igreja, enviada para proclamar e anunciar o Reino de Deus, faz-nos 
sentir que a Igreja não existe por si mesma nem para si mesma. Não se contempla nem se anun-
cia a si mesma, mas contempla e anuncia Jesus Cristo, como tem afirmado o Papa Bento XVI, 
em várias das suas intervenções. A Igreja não é, assim, uma instituição para contemplação e à 
qual somos chamados para “lá” estarmos, como num “porto seguro”. A Igreja é uma missão, 
sempre chamada a ir a outro lugar; é uma barca que navega em mares, por vezes, alterados, 
sempre confiante de que o Senhor vai nela e com ela, para que cumpra a sua missão. A Igre-
ja, mais que Assembleia reunida, é Assembleia que se reúne, em nome de Jesus Cristo, 
para celebrar, com Ele, a fé e a vida e ser enviada – não é o Cenáculo, mas a resposta do 
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Pentecostes. É o Pentecostes em acção. A Igreja aponta sempre para o além, para o futuro que 
procuramos e que só se atinge na plenitude da vida, em Deus.
 A resposta, depois da consagração, à indicação do Mistério da Fé, ali celebrado e ali 
presente, contém o compromisso pela missão do Reino: “Anunciamos, Senhor, a Vossa morte; 
proclamamos a Vossa Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus”! “Qual a missão da Igreja? Podemos, 
à partida, afirmar que a Igreja deve tornar Jesus Ressuscitado contemporâneo do ser humano 
de cada tempo e lugar” (Para uma Igreja Comunhão, pág. 28). Igualmente, o “ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe”, no final da Eucaristia, é um envio para o anúncio do Reino.

 5. Na Igreja, Fé é relação, Esperança é cor e Amor é distintivo
 Na Igreja de Jesus Cristo somos chamados a viver 3 atitudes que nos identificam no meio 
de todos os outros e nos congregam para nos motivarem à missão do discípulo missionário. 
Essas atitudes são as provenientes das 3 virtudes chamadas “teologais”. Teologais porque elas 
nos aproximam de Deus e nos tornam membros da Sua família para que sejamos facilmente 
identificados: na vida e no testemunho. São elas: Fé, Esperança e Caridade.
 A Fé é, sobretudo, a relação que provoca e gera comunhão: com Deus e entre todos. A 
Fé que se acolhe, que se vive, que se conta e que se testemunha na vida.
 A Esperança é, sobretudo, a cor que dá sentido, alegria, serenidade e confiança à 
nossa vida, levando-nos a olhar o futuro, na certeza de que, também “lá” está Deus. Ele cami-
nha connosco no presente e espera-nos no futuro. O futuro nunca nos encontra desprevenidos 
se o olhamos e esperamos com Deus.
 A Caridade, o Amor é o distintivo, uma vez que, como nos diz Jesus: «nisto todos co-
nhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros» (Jo 13, 35). O Amor é a 
virtude distintiva e que dá a “marca” aos discípulos de Jesus – marca da comunhão, da alegria e 
da simpatia – na experiência da Igreja dos primeiros cristãos. Esta “marca” levava a que muitos 
se admirassem pelo estilo de vida e aderissem ao número dos discípulos de Jesus (cf Act 2, 42-
47). 

25 de Março de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

3.ª CONFERÊNCIA DA QUARESMA

IGREJA – POVO DE DEUS

 Introdução
 O tema geral das reflexões da Quaresma deste ano é o Sínodo e a Lumen Gentium e o 
mesmo é dizer que é a relação entre o Sínodo e a Igreja. Ao jeito de pergunta: que importância 
tem o Sínodo para a Igreja na nossa diocese de Viseu? 
 A primeira reflexão feita foi uma introdução a este tema, falando do nascimento da 
Igreja fundada por Jesus e assente nos valores da Oração, da Palavra de Deus, da Eucaristia e 
do Amor Fraterno. A sua missão é anunciar o Reino de Deus que é paz, justiça, verdade, amor 
e respeito pela vida e sua dignidade.
 A segunda reflexão quis mostrar como é que a Igreja anuncia o Reino de Deus. É viven-
do a partir de Deus – origem da Igreja e da comunhão com a Trindade – sendo expressão desta 
mesma comunhão. Esta comunhão vive-se no andar com Jesus, escutando e vivendo a Sua 
Palavra, participando na Eucaristia, vivendo o amor fraterno e construindo a solidariedade na 
relação com os irmãos.
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 Hoje, vamos reflectir a importância de uma imagem que define a Igreja – ela é o Novo 
Povo de Deus. Esta imagem põe em evidência a continuidade com o Antigo Povo da Aliança – 
Israel (a Igreja é o Novo); sublinha o seu carácter histórico – é um Povo inserido no espaço 
e no tempo; diz-nos que está a caminho, como peregrino e missionário, em constante reno-
vação e com vocação escatológica; põe em evidência a igualdade e a corresponsabilidade de 
todos os seus membros.

 Alguns pontos importantes:
 - A Igreja e a Alegoria da Videira (Jo 15, 1-8)
 - A Igreja – o Novo Povo de Deus
 - Unidade e diversidade no Povo de Deus
 - Os Ministérios no Povo de Deus (1 Cor 12)
 - Os diversos Ministérios são serviço à vida, à organização e à corresponsabilidade

 1. A Igreja e a Alegoria da Videira (Jo 15, 1-8)
 A Igreja – comunidade dos discípulos e dos amigos de Jesus, que tem o Pai como Fonte, 
Cristo como Cabeça e o Espírito Santo como Alma e Senhor que dá a vida – pode ver-se retra-
tada na alegoria da videira. Aqui, estão bem claros os elementos fundamentais da unidade, da 
diversidade, da organização e da corresponsabilidade.
 Unidade: relação e interdependência entre a videira e os ramos. De notar a utilização 
do verbo “permanecer”, nas suas diversas acepções – 8 vezes. Ainda o sentido de algumas ex-
pressões: “O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira”; “Eu sou a 
videira e vós os ramos”; “sem mim nada podeis fazer” …
 Diversidade: videira e ramos; se alguém não permanecer em Mim será lançado fora, 
como o ramo…
 Organização: Videira e ramos; necessidade de estar unido à cepa e uns aos outros; o 
ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira; assim também vós: não 
podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim; quem permanecer em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto…
 Corresponsabilidade: a necessária e a indispensável unidade, interdependência e comu-
nhão com Cristo (cepa) e com os outros (ramos) é factor decisivo para a relação corresponsável 
entre todos… Todos somos igualmente responsáveis na vida e na saúde de todo o corpo, cada 
um segundo a sua vocação e missão (imagem do corpo – 1 Cor 12).

 2. A Igreja – o Novo Povo de Deus
 Com Cristo como Fundador e Cabeça, a Igreja é o novo Povo de Deus, numa tal relação 
de cumplicidade que Deus declara: “Porei a minha lei nas suas entranhas e a escreverei nos seus 
corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo (Jer 31, 31-34)” (LG 9). Esta será a nova 
aliança anunciada para a plenitude dos tempos e que Cristo celebrará no Seu sangue (cf 1 Cor 
11, 25). Este novo Povo de Deus que tem como cabeça Jesus Cristo, tem por condição a dig-
nidade e a liberdade dos filhos de Deus; tem por lei o Mandamento Novo, a lei da Trindade 
– o amor – construção da relação com Deus Trindade e com os homens, fundamento da família 
divina e eclesial; tem por fim o Reino de Deus (cf LG 9).
 Estas características são indicações para os membros da Igreja – todos sem excepção 
– e orientam-nos para reencontrarmos, sempre melhor, a nossa vocação e vivermos, sempre de 
forma mais coerente, a nossa missão, pondo em prática valores que são património de todos e 
destinados a todos os homens. O caminho a seguir constitui o objectivo fundamental do Sínodo: 
“Caminhando por meio de tentações e tribulações, a Igreja é confortada pela força da graça de 
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Deus que lhe foi prometida pelo Senhor para que não se afaste da perfeita fidelidade por causa 
da fraqueza da carne, mas permaneça digna esposa do seu Senhor, e, sob a acção do Espírito 
Santo, não cesse de se renovar até, pela cruz, chegar à luz que não conhece ocaso” (LG 9).

 3. Unidade e diversidade no Povo de Deus
 O Povo de Deus – Igreja – é marcado por intrínseca e constitutiva unidade que dá 
corpo e sentido a toda a estrutura e acção. Os elementos fundamentais desenvolvidos pela 
Lumen Gentium são comuns a todos os seus membros: Cristo, Palavra de Deus, Eucaristia, 
Sacramentos, formação, vocação à santidade. Também as designações que nos identificam: 
filhos de Deus, membros da Igreja, baptizados, pecadores, chamados à santidade, Povo 
de Deus, cristãos, fiéis, discípulos... Também nos unem a participação no tríplice múnus de 
Jesus Cristo – sacerdote, profeta e rei – e a única fé, o único baptismo e o único E. Santo que 
nos tornam parte da Igreja: una, santa, católica e apostólica. A Igreja de Jesus Cristo é “uma 
Igreja de todos”: uns estão “dentro”; Ele quer trazer os de “fora” (cf Jo 10, 1-18).
 Nesta unidade, a Igreja é “Povo de Deus em marcha”, dada a sua dimensão históri-
ca, dinâmica e missionária e o seu “carácter peregrinante”. O êxodo da Igreja é o resultado 
de outro êxodo: o de um Deus Amor, que saiu de Si mesmo para Se comunicar ao homem e re-
conciliá-lo consigo. A Igreja, povo de peregrinos, “vai para outro lugar”, vem “de outro lugar” 
(Para uma Igreja Comunhão, pág. 7). 
 Porém, há diversidade fundamental e originária entre todos. A comparação que faz S. 
Paulo, invocando o corpo humano e os seus membros, é importante e muito clara e compreen-
siva (cf 1 Cor 12, 12-30). 
 Esta diversidade, da parte dos diferentes membros que constituem e fazem parte do mes-
mo corpo da pessoa, sente-se com os carismas e com os ministérios ou serviços no Povo de 
Deus. A primeira diversidade é entre ministérios ordenados e laicais. Depois, há a diversida-
de proveniente da vocação de cada pessoa: sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, membros 
de institutos seculares, outros consagrados…. Há, ainda, a diversidade de carismas ou movi-
mentos – graças e formas diferentes de participar na vida e na missão da Igreja. 
 NOTA: As diversidades não diminuem, em nada, as notas de igualdade. São diferen-
ças que realçam a diferença e a beleza da Igreja.

 4. Os Ministérios no Povo de Deus (1 Cor 12)
 Os Ministérios procedem de dons (faculdades, capacidades e potencialidades) que vêm 
do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, do mesmo Deus e orientam-se para serviços, tendo em 
conta o bem comum (cf 1 Cor 12, 4-5). A referência para compreendermos a unidade e a 
diversidade dos ministérios, é o corpo humano (cf 1 Cor 12, 12). 
 É importante concretizarmos: na nossa Igreja de Viseu existem 2 graus do Sacramento da 
Ordem ou ministério ordenado: ministério do Bispo, essencial para sermos Igreja Apostólica, 
em comunhão com a Igreja de Roma e, por ela, unidos à Igreja Universal; ministério dos Pres-
bíteros (127) que, com o Bispo, constituem a família que se chama Presbitério, que constitui 
uma “íntima fraternidade sacramental”, no dizer do Concílio (PO 8). Há um outro grau do mi-
nistério ordenado – Diaconado. Dentro de 2 anos teremos alguns Diáconos Permanentes. É um 
ministério que tem como especificidade o serviço na caridade, na família, na cultura, na liturgia 
e na profecia, sobretudo em ordem ao testemunho, à catequese e ao anúncio da Palavra.
 Existem alguns ministérios laicais: ministro extraordinário da comunhão, ministro 
para as celebrações do Domingo na ausência de sacerdote e, no passado dia 26 de Março, 
foram designados 9 cristãos com o ministério de animador da pastoral social.
 Muitos outros ministérios laicais podem ser instituídos, como: leitor e acólito, que neste 
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momento só existem para quem se dirige para o sacerdócio; catequista; animador da pastoral 
juvenil; animador de grupos bíblicos, etc.
 Para além dos ministérios, existem outros serviços, operações e actividades, realizados 
de forma mais ou menos permanente e que têm grande importância na formação dos cristãos 
e no crescimento do Povo de Deus. Alguns destes serviços são exercidos pelos Movimentos – 
carismas inspirados pelo Espírito Santo para o serviço de toda a Igreja. Referindo, apenas, os 
que estão presentes na nossa diocese, existem vários grupos e movimentos tradicionais e mais 
antigos: Apostolado da Oração, Acção Católica (ACR e LOC/MTC), Cáritas, Conferên-
cias Vicentinas, Escutismo, Guidismo, Irmandades, Legião de Maria, Liga Eucarística, 
UNER, Vida Ascendente, etc. Existem outros mais novos, surgidos depois do C. Vaticano II, 
como: ACEGE, ALPHA, Caminho Neocatecumenal, Convívios Fraternos, CPM, Cursos 
de Cristandade, Enfermeiros e Médicos Católicos, Focolares, Juventude Franciscana, Ju-
ventude Hospitaleira, Juventude Vicentina, Mensagem de Fátima, Movimento de Apoio 
à Vida, Movimentos de Casais, Oásis, Opus Dei, Professores Católicos, Renovamento Ca-
rismático, etc. 
 Existem outros serviços que, não sendo Movimentos, são muito úteis no Povo de Deus: 
acólitos, leitores, catequistas, grupos corais, organistas, salmistas, grupos sócio-caritati-
vos, visitadores de doentes, grupos bíblicos, conselhos pastorais, conselhos económicos, 
outros grupos de voluntários ao serviço das comunidades, etc. 
 Na vida religiosa existem Congregações ou Institutos diversos, de acordo com o carisma 
dos Fundadores. Na nossa Diocese temos: Claretianos, Combonianos, Franciscanos Con-
ventuais, Irmãos Maristas, Padres da Missão; Carmelitas Missionárias Teresianas, Com-
bonianas, Concepcionistas de Santa Beatriz da Silva, Divina Providência e Sagrada Famí-
lia, Doroteias, Filhas do Coração de Maria, Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, 
Instituto Jesus Maria e José, Religiosas do Coração de Maria e Reparadoras do Sagrado 
Coração de Jesus Sociedade das Filhas do Coração de Maria.
Estão presentes, na nossa Diocese, os Institutos Seculares: Caritas Christi, Combonianas 
Seculares e Cooperadoras da Família.
 Ao enumerar todos estes Grupos, Movimentos, Institutos, Congregações, Casas Religio-
sas e Institutos Seculares, quero louvar a Deus por todos, agradecer a sua presença e acção na 
nossa Igreja Diocesana e pedir ao Senhor que lhes dê, a todos, santas vocações, na continuidade 
do seu carisma como serviço a Deus e à Igreja. Quero, também, reflectir convosco, em como é 
belo o Povo de Deus e como as diferenças são dons e riquezas para a beleza de todos, desde que 
tudo proceda do Espírito Santo, esteja fundamentado no amor e leve à comunhão, construindo 
a Igreja.

 5. Os diversos Ministérios são serviço à vida, à organização e à corresponsabilidade
 Os Ministérios – ordenados, religiosos e laicais – não existem para o serviço individual 
nem para exclusivo benefício dos próprios, ainda que, cada pessoa é chamada e vive a sua vo-
cação como caminho de felicidade. “A minha vocação é o meu caminho para ser feliz” (Plano 
Pastoral de 2006-2007). Os Ministérios procedem do Espírito Santo e orientam-se para o 
serviço do bem comum (cf 1 Cor 12, 7). 
 Ao jeito dos órgãos e membros no corpo humano que estão ao serviço da vida e da reali-
zação da pessoa, os ministérios estão ao serviço do Povo de Deus. A sua diversidade é riqueza 
e pede respeito pela diferença, sempre em ordem ao bem de toda a Igreja. Fundamental é a 
organização, com base na comunhão, de modo a atingir os diversos objectivos, todos integra-
dos na missão da Igreja – anúncio do Reino de Deus para que todos cheguem ao conhecimento 
da Verdade.
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 Esta organização tem a ver com os diversos sectores da pastoral, que têm origem na 
missão do Bom Pastor. O Bom Pastor conhece, acompanha, dá vida, guarda e alimenta, vai à 
procura, traz de regresso a casa, celebra a alegria do encontro. A organização da Igreja deve 
prever esta realização da vida e da missão que lhe foi confiada pelo Fundador.
Há 4 sectores fundamentais nesta organização:
 - Formação, atendendo, sobretudo, à evangelização e à catequese: dos adultos, dos jo-
vens e das crianças. A formação deve acompanhar a vida, em cada situação concreta – formação 
para a acção e na acção.
 - Celebração, tendo em conta, sobretudo, a Eucaristia – a celebração por excelência da 
vida e da presença de Jesus na Igreja. Também há os restantes Sacramentos e a oração. Importa 
cuidar muito este sector e, sobretudo, importa ter em atenção o lugar único da Eucaristia como 
evangelização e catequese – 90% dos cristãos das comunidades não têm outro momento para a 
vida cristã e para a relação com Deus, em Igreja.
 - Amor Fraterno, integrado na Acção Social, tendo em conta toda a dimensão da vida 
concreta: na família, no trabalho, nas diversas formas de associação, nos tempos livres, etc. 
Sem a dimensão do amor fraterno, como testemunho prático e solidário da fé, tudo o resto fica 
prejudicado.
 - Grupos de Corresponsabilidade, entendendo assim aqueles que coordenam e orga-
nizam a vida das comunidades e a relação com as diversas dimensões da Igreja: paróquia, 
arciprestado, zona pastoral, diocese, Igreja Universal. Estes grupos são, essencialmente, o Con-
selho Pastoral Paroquial (CPP) e o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos (CPAE). 
O CPP deve ser constituído pelos representantes de todos os grupos e movimentos existentes 
na Paróquia, onde devem estar representadas, também, todas as zonas ou “anexas” da mesma 
comunidade paroquial. Ao reunir, reúne a verdadeira Assembleia Paroquial, como expressão de 
toda a vida comunitária.
 A corresponsabilidade nasce do facto de a Igreja ser a Comunidade dos baptizados 
e dos amigos de Jesus e de todos serem chamados a viver, a anunciar e a fazer crescer o Reino 
de Deus.
 Nunca, na Igreja, se pode exercer o ministério – qualquer que seja – fora da comunhão 
e fazendo valer a autoridade de impor uma visão pessoal. A autoridade na Igreja é serviço, a 
exemplo de Jesus que “veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por 
uma multidão” (por todos) (Mt 20, 28). Esta autoridade brota da comunhão, exerce-se em co-
munhão e deve fazer crescer a comunhão.
 É, por isso, no sentido de construir a comunhão em Igreja – vivendo e praticando a 
corresponsabilidade, escutando e respeitando todos os outros ministérios e a comunidade dos 
fiéis – que deve viver-se como Igreja, o Novo Povo de Deus, peregrino da Casa do Pai.

01 de Abril de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

BÊNÇÃO DOS FINALISTAS

03 / ABRIL / 2011

 Neste dia, grande e único na vida de todos vós, os Finalistas das Escolas de Ensino Su-
perior de Viseu, quero estar unido aos vossos sentimentos de acção de graças, de alegria e de 
esperança.
 De acção de graças: a Deus, pedindo-Lhe a Bênção para cada um de vós e para o vosso 
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futuro. Ainda, de acção de graças a todos os que caminharam convosco no Curso que terminais: 
os vossos Pais e familiares; os vossos colegas, amigos e professores. De alegria: pelo êxito 
alcançado, dando razão e sentido ao vosso esforço e à vossa dedicação. Comungo, com todos 
vós, nessa alegria que vos enche a alma e que transborda, de tantas formas, nesta celebração. De 
esperança: para olhardes em frente com a certeza de que um lugar vos pertence na sociedade 
que precisa de vós. De esperança a que a mesma sociedade vos abra os braços e o coração para 
vos acolher e vos apontar um futuro digno.
 A “pasta” que tendes nas mãos simboliza tudo isto que hoje celebrais: sonhos concreti-
zados, a alimentar as vossas expectativas; projectos estudados e alicerçados num desejo muito 
grande de actuar e de ser desejados numa sociedade que acredite em vós e que vos considere 
pessoas com direito a ser e a viver felizes, num lugar de trabalho, de acordo com a vossa prepa-
ração.
 Todos os que vos acompanhamos neste dia de festa rezamos por vós e auguramos a todos, 
muitos êxitos e muitas felicidades. Parabéns!...
 A Palavra de Deus fundamenta e esclarece o que todos sentimos estar em jogo neste dia, 
nesta celebração e, certamente, vai estar também em jogo no vosso futuro. A primeira leitura 
mostrou que recebestes capacidades, potencialidades e dons diversos, manifestados nas opções 
diversas que tomastes e nas variadas Escolas que frequentastes, cada um no seu curso espe-
cífico. Tivestes condições para investir e investistes e conseguistes terminar com êxito o que 
iniciastes há anos. Como disse o Evangelho, a vossa missão, a partir de agora, é pordes a render 
esses investimentos, ao serviço da transformação e valorização desses dons e capacidades, de 
modo a que acrescentem lucro, vos realizem a vós e beneficiem a todos…
 Os resultados já não vos cabem, de todo, prever. As dificuldades, as barreiras, os proble-
mas são múltiplos e muito diferenciados. Não se exige o impossível. Exige-se investimento, tra-
balho, dedicação, empreendorismo, confiança e muita, muita esperança…. Tendes um tesouro 
precioso em vosso poder. Depende de muita coisa para esse tesouro poder ser um êxito seguro. 
Também precisais de sorte. Mas, sobretudo, que não falte a fé e a confiança, na certeza de que 
valeu a pena o investimento e que vai valer a pena o esforço que precisais de fazer. 
 A criatividade, a paciência, o espírito de grupo e de associativismo, a abertura às neces-
sidades da sociedade e continuar a trabalhar na formação – tudo isto é essencial. O curso é, 
apenas, a ferramenta e a 1.ª aposta ganha. Tudo o resto e todo o futuro depende de vós e de tudo 
o que fizerdes a partir de agora.
 Que Deus vos abençoe, vos proteja e vos favoreça com a esperança e persistência para 
que nunca desanimeis! AMEN!

4.ª CONFERÊNCIA DA QUARESMA 2011 

FORMAÇÃO E INICIAÇÃO CRISTÃ EM IGREJA

 Introdução
 Não se nasce cristão nem membro da Igreja de Jesus Cristo. Ser seguidor de Jesus 
Cristo (cristão) e ser “parte” da Comunidade dos amigos de Jesus (Igreja) são posições que se 
assumem como frutos de um conhecimento amigo e de uma opção livre, por uma Pessoa que 
chama e dá confiança para alguém ser, viver e esperar. Somente interessa ser cristão para o ser 
de verdade, para viver como cristão coerente e para dar sentido à vida em esperança certa da 
realização do que o Senhor promete. Isto supõe o seguimento de Jesus – Pessoa que propõe 
um estilo de vida, de acordo com os valores que apresenta para o Seu Reino.
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 Como diz Bento XVI, ser cristão não é uma ideologia nem uma ética, mas é um encontro 
pessoal com Jesus Cristo, aceitando a Sua proposta de caminho, de verdade e de vida.
 É o conteúdo da Iniciação Cristã – itinerário essencial para que alguém possa, de forma 
pessoal e consciente, confessar Jesus Cristo na/com a sua vida. Este itinerário propõe-se num 
modelo catecumenal, “capaz de integrar as dimensões doutrinal, narrativa, vivencial e cele-
brativa, tornando-se o mais apropriado para uma transmissão da fé personalizada e marcada 
pelo sentido comunitário” (Comunicado da 168ª Assembleia da CEP, 3 / 04 – 2008). No mes-
mo Comunicado afirma-se que “a paróquia é o lugar privilegiado das acções de formação, 
em harmonia com os movimentos e outras comunidades de referência”. Os Bispos dizem 
ainda que esta é a “principal tarefa”, que consiste em “discernir caminhos de Iniciação Cristã 
que permitam interpretar a vida à luz de Cristo, em qualquer ambiente”. Acrescenta que, para 
isto, também se exige “a renovação das estruturas de serviço pastoral, em ordem à maior 
comunhão e corresponsabilidade de todos os seus membros”.
 Continuando a reflexão quaresmal deste ano e querendo contribuir para a realização do 
Sínodo como um Projecto de renovação da Diocese, proponho um aprofundamento do tema da 
formação na nossa Igreja, nomeadamente apostando no caminho da Iniciação Cristã.

 Abordo, brevemente, 5 pontos:

 1. Formação e Iniciação Cristã
 Ser cristão é uma opção pessoal, voluntária e livre, em ordem ao seguimento de 
Jesus, como amigo e discípulo, optando por fazer parte da Igreja, nela participando em 
corresponsabilidade com todos os outros membros.
 Desde que a Igreja decidiu aceitar as crianças ao Baptismo, foi sempre confiando que 
eram baptizadas na fé dos Pais e com a proximidade, testemunho e ajuda dos Padrinhos. Os 
Pais apresentam o filho, comprometem-se a educá-lo na fé e os Padrinhos prometem ajudar os 
Pais nesta missão. Era uma religião de cristandade – família, ambiente e sociedade – que 
originava uma certeza moral na educação e vida cristã dos baptizados. Até se dispensava 
a Catequese organizada. Sociedade, ambiente e família mudaram. A Igreja pouco mudou na 
prática do Baptismo e circunstâncias que devem ser diferentes na aceitação das crianças a este 
Sacramento. A catequese não resolve tudo.
 O que deve fazer-se? Como mudar mentalidades e estruturas para corresponderem às 
circunstâncias actuais? O que fazer para que o Baptismo seja uma opção por Jesus Cristo, a 
seguir, a viver e a testemunhar numa Comunidade Cristã? Como fazer para que, ser baptizado 
signifique ser cristão na vida pessoal, familiar e social, assumindo a coerente missão de cons-
truir, testemunhar e anunciar o Reino de Deus?
 Importa apostar num trabalho de coerência em relação aos Pais e Padrinhos – só deve 
pedir o baptismo quem dá fortes garantias de vivência e de educação cristã, comprovada na 
pertença à Igreja que acolhe e promete apoiar a formação. O apoio da Igreja verifica-se com 
a catequese de infância e de adolescência, numa preparação específica para o Sacramento 
da Confirmação. Supõe e conta com o apoio familiar. Não seguir este caminho catecumenal de 
preparação eclesial, significa que não se quer nem se sente importante o Sacramento que integra 
pastoral e eclesialmente na Igreja Instituição.
 O Sacramento da Confirmação termina a Iniciação Cristã, isto é, marca o fim de 
uma etapa e inicia a integração plena e amadurecida na Comunidade, convidando o jo-
vem - a pessoa confirmada – a assumir responsabilidades maiores. Sem esta Iniciação con-
cluída, não se deve ser Padrinho/Madrinha, nem celebrar Matrimónio/Ordem nem integrar um 
qualquer grupo de corresponsabilidade, pois todos estes serviços exigem maturidade, formação, 
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coerência e testemunho de adultos.
 Perguntemo-nos: Como se pedem, preparam e recebem os Sacramentos nas nossas co-
munidades?... O Baptismo significa uma adesão consciente dos Pais e Padrinhos à missão da 
Igreja? O Crisma traduz uma inserção consciente dos jovens na Igreja, como parte viva da 
comunidade cristã ou é, tantas vezes, a despedida ou, pior ainda, não significa nada?...

 2. Sentido de pertença e de participação
 Ser cristão e ser membro da Igreja envolve ter um forte sentido de pertença, efectiva 
e afectiva – ser parte. Supõe que a pessoa participa na vida da Igreja, de forma consciente 
e corresponsável. Supõe estar empenhado numa missão que vem de Jesus Cristo e nos 
torna felizes e nos alimenta uma esperança de felicidade.
 NB.: Falar de participação na vida da Igreja não se limita à participação “ad intra”. Mui-
tos não têm vocação nem jeito nem é necessário que assumam tarefas “ad intra”. Alguns são 
muito solícitos dentro e não têm coragem de ser coerentes fora ou são, até, contra-testemunho. 
Tem a ver com a coerência com que se é Igreja na vida pessoal, familiar, profissional e laboral, 
em toda a existência.
 A Igreja não é uma instituição ou organização abstracta, anónima ou impessoal. Não é 
um conjunto de pessoas especiais que gerem, coordenam e assumem uma especial autoridade. 
Não é uma sociedade secreta, com dogmas, doutrinas, leis e ritos que só alguns entendem e 
cumprem.
 A Igreja é a comunidade das pessoas que conhecem, amam e seguem Jesus Cristo e 
que procuram ser fiéis à prática dos princípios e valores que Ele proclamou com o anúncio 
do Reino de Deus Pai. Estes valores são: justiça, verdade, amor, solidariedade, respeito pela 
dignidade da vida e paz. Os valores do Reino derivam dos elementos constitutivos da Igreja 
fundada pelo próprio Jesus e da qual Ele é a Cabeça: Palavra de Deus, Oração, Eucaristia e 
Amor Fraterno. Presentes estes elementos na vida e acção da Igreja, esta apresenta-se como 
comunidade evangelizadora, celebrativa, solidária e justa na comunhão com Deus e na relação 
com todos os homens, mesmo com aqueles que dela não fazem parte.
 É a vivência e testemunho destes valores nas diversas esferas da vida que atestam o ser 
cristão e o ser Igreja dos baptizados.
 Perguntemo-nos: Que espírito existe nas comunidades e que significa ser membro da 
Igreja? Como se participa na Eucaristia e como se vive o dinamismo cristão na vida familiar, 
profissional ou associativa? Que testemunho damos dos valores em que acreditamos e sabemos 
serem valores positivos?

 3. Relação entre Carisma e Instituição
 Muitas pessoas dizem: acredito em Jesus mas não creio na Igreja…
 Jesus Cristo e Igreja – que relação e que diferenças? Porque obriga a Igreja a atitudes, 
comportamentos e posições que parece não respeitarem a liberdade e as opções dos crentes, 
face à liberdade e melhor acolhimento do Evangelho? A Igreja tem alguns condicionamentos 
por ser uma instituição humana, regulada por mediadores: pessoas, leis e tradição que encarnam 
um peso determinado que, por vezes, não é fácil ultrapassar.
 Na verdade, alguns responsáveis pela Igreja dão certas respostas, impedindo determi-
nados procedimentos e impondo algumas regras que Jesus Cristo ultrapassa e pode dispensar. 
É motivo de muita alegria para todos nós e sinal de uma infinita misericórdia e capacidade de 
perdão e de salvação, sabermos que, fora da Igreja e para além da Igreja, há salvação.
 Porém, mesmo partindo de que, na Igreja, a autoridade é serviço e o poder é exercido para 
salvar e libertar, a Instituição Igreja tem normas, apoiadas nos costumes, na Tradição, na 
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interpretação da Palavra de Deus, e nas pessoas que, em cada situação concreta, com as 
suas diferenças e características, são mediadoras da acção salvadora de Deus na Igreja. 
O peso e a força da Instituição podem, por vezes, tornar difícil a visibilidade do carisma que é 
graça, liberdade e misericórdia. 
 Muitas vezes a Igreja não pode conceder o que algumas pessoas, em determinadas situa-
ções, pretendem para si ou para os seus. Estão neste caso alguns pedidos de Baptismo, pessoas 
que querem casar pela Igreja ou que querem comungar e não o podem fazer… Dizer NÃO – às 
vezes, tem que se dizer NÃO – não significa um juízo sobre a relação e a proximidade dessas 
pessoas com Deus que, na sua consciência, podem ser rectas e estar inocentes… Muito menos 
traduz um juízo sobre a possibilidade de salvação… Felizmente, Deus tem muitos caminhos 
e modos e tem, sobretudo, vontade infinita de salvar todos, perdoando e acolhendo todos, in-
dependentemente da falta ou da culpa… O NÃO significa que, face à lei e regras da Igreja, 
determinadas pessoas (enquanto se verificarem determinadas situações) não estão capazes de 
viver aquela celebração, em unidade com as determinações que a Igreja estabelece para os seus 
membros e seguidores.
 Poderemos, depois, analisar outras situações em que não há, propriamente, impedimento: 
Eucaristia (hábito) numa celebração que não é vivida; pessoas que andam de relações cortadas 
com outras e vão comungar, sem qualquer noção do que significa e implica essa comunhão...

 4. Igreja Particular (local) e Igreja Universal
 Cada diocese ou Igreja Particular está implantada num local com um território determina-
do, a não ser que seja uma diocese Pessoal, atribuída a determinadas pessoas, unidas por laços 
comuns. Está neste caso a Diocese das Forças Armadas – o Ordinariato Castrense – que abrange 
todas as pessoas das forças armadas portuguesas, enquanto estão no activo. Também há as cha-
madas Prelaturas Pessoais…
 Para que haja uma Igreja Particular ou Local, é preciso que haja um Bispo, pois a persona-
lidade, a identidade e a autonomia da Igreja requerem a sucessão apostólica. Uma das notas…
 Cada Igreja Particular ou diocese goza de autonomia numa relação fraterna e igual com 
todas as outras Igrejas. A única condição é estar em unidade de doutrina, de princípios e de fé 
com a Igreja de Roma, dado que esta tem a presidi-la o sucessor de Pedro, o garante da unidade 
de todas as Igrejas. A unidade entre todas as Igrejas, vivida na comunhão com Roma, constitui 
a Igreja Universal que é una, santa, católica e apostólica, como o é cada Igreja Particular, desde 
que em unidade com a Igreja de Roma.
 Cada Diocese está organizada em unidades mais pequenas, não diminuindo a comunhão 
entre todas mas para que ela seja reforçada pela proximidade entre todas as pessoas que dela 
fazem parte. A comunhão e a corresponsabilidade são características que devem valorizar-se e 
reforçar-se com a organização, sempre para tornar mais eficaz a missão da Igreja.
 Na Diocese de Viseu – a nossa Igreja Particular ou Local – existem 209 paróquias, com 
os seus párocos, organizadas em 17 Arciprestados, estando à frente de cada, um Arcipreste. Os 
Arciprestados estão associados em 5 Zonas Pastorais, à frente das quais está um Vigário Epis-
copal.

 5. Outras Igrejas
 O Concílio Vaticano II também se chama “Ecuménico”, pois abriu-se à reflexão e ao diá-
logo com as Igrejas Cristãs e não Católicas. Para além de os Padres Conciliares terem dirigido 
uma Mensagem “a todos os homens” e, no final, uma Mensagem “à humanidade”, houve um 
Decreto sobre o Ecumenismo e uma Declaração sobre a relação da Igreja com as Religiões não-
cristãs. A partir daqui, quer pelo Papa Paulo VI, depois por João Paulo II e já por Bento XVI, 
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foram dados passos muito significativos em ordem ao ecumenismo e, mesmo, em ordem ao 
diálogo interreligioso. 
 Todas as Conferências Episcopais têm uma Comissão para reflectir estes 2 campos de 
missão e as dioceses, onde se torna justificado, têm grupos atentos a este sector.
 A divisão entre os discípulos de Cristo é um dos motivos de escândalo que deve ser 
corrigido, pondo à frente o que nos une – Jesus Cristo, Palavra de Deus, Mandamento Novo – 
dialogando sobre o que nos distingue: interpretações doutrinais, normas e práticas pastorais e 
litúrgicas.
 O respeito pelas diferenças, o espírito de bom acolhimento, o diálogo e, sobretudo, o 
Mandamento Novo de Jesus (Amor Fraterno), concretizado na compreensão, na tolerância e no 
perdão (…), devem ser suficientes para nos aceitarmos uns aos outros.
 O Ecumenismo não significa que cada Igreja ou cada grupo ceda e abandone os seus 
valores e princípios doutrinais, litúrgicos ou éticos. Ao contrário, a fidelidade, a coerência e o 
amor de cada um à sua Igreja são sinais de maturidade, de honestidade e de recta consciência. O 
essencial é vivermos juntos e em respeito mútuo o seguimento de Jesus Cristo, fundamentados 
na escuta e vivência da Palavra, no testemunho autêntico e na oração sincera. Fazendo estrada 
juntos, estamos unidos no essencial. Tudo o resto vai sendo iluminado pela presença de Jesus e 
do Seu E. Santo. As diferenças são pequenas coisas que não impedem de rezar o Pai-nosso e de 
proclamar juntos a salvação – centro do anúncio de Jesus.
 A Páscoa que se aproxima é a razão de ser da comunhão e da unidade entre todos os cris-
tãos e a missão que nos convida a levar esta Boa Nova a todos os homens. Feliz e Santa Páscoa 
para todos!

5.ª CONFERÊNCIA QUARESMAL 2011 

SINODALIDADE NA IGREJA

 1. Introdução
 A Quaresma deste ano – tempo forte de conversão e tempo favorável para a verdade e a 
autenticidade e a necessária mudança – está a chegar ao fim. Vai chegar a Páscoa – tempo de 
concretizar opções e decisões por um estilo de vida, consentâneo com análises feitas e conclu-
sões encontradas.
 Neste ano e em Sínodo, o tempo de reflexão continua, sobre a Igreja. Tentamos encontrar 
os caminhos de renovação e de mudança que se notem necessários para sermos a Igreja de Jesus 
Cristo, capaz de anunciar e realizar o Reino de Deus, no nosso tempo e com as pessoas de hoje.
Começo por, nesta última reflexão, lembrar os temas fundamentais das 4 anteriores. Tentei 
fazer uma unidade de pensamento e de propostas de acção. Assim, na 1.ª, falei dos valores fun-
damentais da Igreja e dos princípios em que assenta. Disse que a Oração, a Palavra de Deus, a 
Eucaristia e o Amor Fraterno – todos eles como encontro com Jesus Cristo e a Sua mensagem 
– são elementos constitutivos e essenciais na vida dos cristãos. A seguir, a 2.ª reflexão convi-
dou-nos a ser anunciadores e realizadores do Reino de Deus – missão da Igreja, continuando a 
missão de Jesus. O Reino de Deus constrói-se com a verdade, a justiça, o amor, o respeito pela 
vida e pela sua dignidade, a paz. A Igreja tem plano, objectivos, estratégia e desafios a viver, 
dependendo deste caminho a realização do bem da humanidade. Na 3.ª reflexão, invoquei o 2.º 
capítulo da Lumen Gentium – a Constituição conciliar fundamental para entendermos a Igreja e 
a sua missão nos nossos dias, vivida na comunhão. O título desse capítulo é “O Povo de Deus” 
e vimos como a nossa Diocese está organizada e quais os ministérios, vocações e serviços que 
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ajudam à comunhão da nossa Igreja. Na última reflexão estudámos a necessidade da formação 
na Igreja e vimos a importância da Iniciação Cristã como um caminho especial para fazer esta 
urgente formação.
 O último encontro desta caminhada quaresmal leva-nos para o centro do Projecto que es-
tamos empenhados em desenvolver nestes 5 anos – o Sínodo na nossa Igreja de Viseu. Escolhi 
para título – “Sinodalidade na Igreja”. Vou desenvolver esta reflexão em 3 pontos que passo a 
concretizar.

 2. Sínodo: o que é, objectivos e metodologia
 Indo à raiz da palavra, ao seu uso e ao contexto do seu sentido eclesial, Sínodo significa 
percorrer um caminho em comum e, fazendo-o, entrar para um limiar que pretendemos atingir 
e onde queremos viver. Está aqui, no significado da palavra “SÍNODO”, o essencial do que 
queremos atingir com o Projecto que iniciámos neste ano pastoral.
 Queremos, verdadeiramente, ser Igreja como pessoas cristãs que caminhamos com todos 
os baptizados, dirigindo-nos a todas as pessoas de boa vontade, organizando-nos num caminho 
a fazer juntos e procurando construir a comunhão, em corresponsabilidade de metas, de objecti-
vos e de metodologia. A Igreja é uma Comunidade de todos os baptizados e para todos quantos 
queiram partilhar valores que ajudem a construir o Reino de Deus que não tem fronteiras nem 
faz acepção de pessoas.
 O Sínodo na nossa Diocese insere-se na celebração dos 50 anos de um Acontecimento 
que não passou de moda – o Concílio Vaticano II e da visão de Igreja que nos é dada pela Lu-
men Gentium. Esta visão de Igreja integra todos os baptizados – leigos, religiosos, outros con-
sagrados, diáconos, sacerdotes e bispos – todos chamados a ser e a ter parte activa e a viver a 
relação com Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo e a caminho do Pai. Todos são chamados 
à santidade e todos são convidados a viver a comunhão numa corresponsabilidade de ministé-
rios e de serviços que ajudem a construir o bem de todos.
 Os objectivos que temos neste Sínodo são a renovação da Igreja desta nossa diocese de 
Viseu, apostando numa séria e permanente formação integral que, partindo da indispensável 
Iniciação Cristã, procura estimular a diversidade dos ministérios e serviços em favor do cres-
cimento da Igreja em todas as Comunidades. Queremos que esta renovação esteja ao serviço 
de uma contínua atenção à realidade, em permanente mudança, capaz de perceber os dinamis-
mos e a orientação do Espírito Santo que conduz a Igreja, num discernimento a fazer em cada 
momento da caminhada comum. Estes objectivos assegurar-nos-ão uma serena mas radical 
reestruturação, tendo em conta os tempos novos que serão muito diferentes dos que até ontem 
fomos vivendo. O hoje e, mais ainda, o amanhã, anunciam-se exigentes, com necessidade de 
abertura ao outro e a qualquer outro que é diferente mas que nos oferece, garantidamente, a 
oportunidade de anúncio, de celebração e de testemunho que a Igreja precisa, urgentemente, de 
viver e de aperfeiçoar sempre mais. 
 A metodologia já está adquirida sem hesitações. Começa no estudo da história e da tra-
dição ricas na Igreja, colhidas pelo Vaticano II. Passa pela escuta atenta e orante dos sinais 
de Deus e dos tempos, presentes nas nossas Comunidades cristãs – tais quais são – com as 
características próprias e diferentes da localização, do envelhecimento, da desertificação e do 
empobrecimento de meios e de expectativas que as circunstâncias foram traçando, vertigino-
samente. Também com as novas possibilidades de crescimento, de rejuvenescimento, de novas 
disponibilidades de emprego, de formação e de associativismo que foram aumentando noutras 
Comunidades, marcada e definitivamente urbanas.
 Tudo isto se sente necessário consciencializar, através de reflexões e de experiências par-
tilhadas, de inquéritos analisados e avaliados e de sugestões, propostas e desafios ponderados, 
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assumidos, decididos e concluídos como caminhos novos que se querem implementar. Ca-
minharemos na Esperança, sentindo que esses novos caminhos são vontade de Deus Pai para 
construção do Seu Reino, escutando e seguindo Jesus Cristo, sentindo a força dos dons do Seu 
Santo Espírito.

 3. Ser Igreja: identidade, acção e consequências
 É indispensável comungarmos no amor à Igreja, como membros vivos e “parte” consti-
tutiva do projecto dinâmico que nos deu Jesus para compreendermos o conteúdo e a riqueza do 
tema do nosso Sínodo – “Em comunhão para a missão”.
 Vivendo esta “identidade” e relação com o ser Igreja, nasce daqui a acção a empreender 
no nosso estilo de vida (ser e agir) de cada dia. Ao jeito dos primeiros cristãos, a oração, a escuta 
e vivência da Palavra de Deus, a participação activa e consciente no Domingo (Eucaristia) e a 
relação amiga com os outros na vivência do amor fraterno, são aspectos e momentos do nosso 
agir coerente. Porém, estes são elementos que só têm “validade” e somente constituem “prova” 
se são complementados nas consequências inerentes.
 Há 3 campos concretos onde a avaliação desta coerência é feita:
 - Vida, com tudo o que implica a vida pessoal em atitudes de serenidade e de paz interior; 
de confiança e de esperança; de alegria e de coragem; de relação e de testemunho; de capaci-
dade de entender e aceitar os momentos difíceis e situações da vida à luz da fé. Tudo é penúlti-
mo…
 - Família, com tudo o que se segue na vivência da vocação familiar, de acordo com 
o lugar (marido/esposa, pai/mãe, filho(a)/irmã(+o). Neste e noutros campos, ser cristão é ser 
“contra-corrente” – ser feliz… 
 - Trabalho, com tudo o que diz respeito ao desempenho da actividade profissional que 
abraça. Naturalmente que alargo este campo à dimensão que ocupa tempo e supõe remunera-
ção, independentemente da espécie de trabalho.
 As consequências são permanentemente vistas e avaliadas pelos efeitos da nossa acção, 
onde quer que se faça sentir. Devem ter como critérios de avaliação: verdade, honestidade, 
competência, justiça, respeito, atenção aos outros, tolerância, capacidade de ouvir e de mudar, 
etc.
 Em todos os campos e sectores, a capacidade de construir comunhão com os outros é 
decisiva numa qualquer avaliação a fazer sobre os valores que dão sentido e orientam a vida. A 
comunhão é a “chave de leitura” da vida e da acção na Igreja.

 4. Ser baptizado e ser cristão
 Como é de fácil constatação, é diferente ser baptizado e ser cristão. Em Portugal, diz-se 
que cerca de 90% das pessoas são baptizadas. Porém, são muito menos as pessoas cristãs. Esta 
mesma observação pode ser feita em relação aos praticantes, se considerarmos a prática da 
Eucaristia dominical. Ser cristão significa muito mais do que conhecer determinada religião e 
ser nela “iniciado” e/ou praticar determinadas normas ou preceitos. Ser cristão tem a ver com 
a relação pessoal, amiga e consequente com a Pessoa de Jesus Cristo e com o cumprimento da 
Sua Palavra.
 Daí se dever concluir que a iniciação cristã e a formação permanente são indispen-
sáveis para se conhecerem as implicações da identidade cristã e eclesial e se poder viver uma 
autêntica e adulta corresponsabilidade na Igreja, por parte de todos os que se reconhecem cris-
tãos. O equilíbrio entre estas dimensões da identidade cristã e eclesial e da corresponsabilidade 
inerente, sabendo que esta não deve ser vista no que se faz “dentro da Igreja” mas no que se é, 
em todas as dimensões da vida pessoal, familiar vocacional ou/e laboral, é absolutamente fun-
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damental. 
 O que se conhece dos que são baptizados e as consequências em todos os sectores da vida 
– contando com os abortos, os divórcios, a legislação nestes e noutros sectores, as desigualda-
des, as injustiças, a indiferença perante todo o mal e a pouca apetência pela mudança e alteração 
do que está mal – é demais para ser verdadeiro, justificável ou compreensível…
 O Sínodo está aí. É uma oportunidade, um “kairós” que Deus nos oferece, para renovar-
mos e reestruturarmos a nossa Igreja de Viseu, de modo a que seja expressão de salvação para 
todos os seus membros e sinal de Deus e do Seu amor para todos os homens.
 Esta é a nossa hora! É a hora de todos nós: leigos, religiosos, outros consagrados, sacer-
dotes... Sejamos dignos e sejamos corajosos na resposta aos dons de Deus e às pessoas do nosso 
tempo e dos tempos próximos.
Santa e Feliz Páscoa para todos!

10 de Abril de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

FÁTIMA JOVEM 2011

 Há 15 dias, na soleníssima Vigília Pascal, tivemos estes 3 elementos a introduzir-nos no 
solene anúncio da Páscoa e da Ressurreição do Senhor Jesus: Luz – Palavra – Água. A Palavra 
era e é o Guião criador e explicativo de tudo o que Deus faz nas Suas maravilhas. Porém, a rea-
lidade é sempre Jesus Cristo: Ele é a Luz que ilumina; Ele é a Água Viva que sacia, alimenta 
e purifica; Ele é a Palavra que cria e faz crescer… Quem a vive e a pratica é bem-aventurado 
(Ev.).
 Por isso, como diz Bento XVI, na origem da Fé e na sua caminhada inicial está uma 
Pessoa. Não uma ideia ou uma ideologia a provocar uma filosofia de vida; não, também, uma 
ética e um conjunto de mandamentos e regras organizadas a pedir martírio e heroicidade… Ser 
cristão é conhecer, amar e seguir J. Cristo. No início do ser cristão está o encontro com esta Pes-
soa. N’Ele nos enraizamos; d’Ele nos revestimos; Ele nos edifica; com Ele nos identificamos. 
 Como na Vigília Pascal, hoje Jesus é a Palavra que vale a pena escutar. Ela tudo realiza 
e tudo explica. Jesus é a Luz que nos guia e orienta e é Quem vale a pena seguir. Jesus é Água 
Viva que nos sacia a sede de sentido e de felicidade. Se não temos isto bem presente e para nos 
ajudar a saber e a compreender isto, O YOUCAT é a ajuda preciosa. A partir daqui é seguir o 
conselho de Maria. Os que põem em prática a Palavra de Deus bebem a Água Viva, são ilumi-
nados pela Luz e aproximam-se da Santidade…
 A Santidade – uma paixão ou um modo de ser cristão para João Paulo II e que ele apresen-
tava, sobretudo quando se dirigia aos jovens – santidade que João Paulo II viveu e testemunhou, 
santidade à qual nos chamou constantemente. Santidade na qual ele já participa em plenitude. 
Nós, enraizados em Cristo e com Maria, somos convidados a caminhar nesta santidade. Todo 
este envolvimento simbólico desta Igreja, os 3 elementos que vivemos nesta noite, a figura de 
João Paulo II e o convite pessoal de Bento XVI para Madrid são um chamamento, uma vocação 
a vivermos a nossa vida num SIM feliz a realizar na vocação (semana)...
 Estes 3 elementos lembram-nos, também e actualizam o Batismo e, mesmo, os outros 
Sacramentos da Iniciação Cristã: Eucaristia e Crisma.
 Estamos a caminho de Madrid. Se estivermos «com Maria, enraizados em Cristo», esta-
remos “Firmes na Fé” – o slogan que nos faz caminhar com Jesus Cristo Ressuscitado. Hoje, na 
Casa e na Escola de Maria, enraizados em Cristo, somos desafiados à bem-aventurança, viven-
do a Sua Palavra. Que a JMJ 2001 seja uma experiência de edificação em nós da Sua Palavra e 
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da vontade de Deus, tornando-nos anunciadores felizes de Jesus, Caminho, Verdade e Vida para 
as pessoas e para as sociedades de hoje!...

CONSELHO PRESBITERAL

30 / MAIO / 2011

 Enquanto a leitura do Evangelho, ao longo deste tempo pascal, nos vai mostrando os 
diversos sinais e formas da presença de Jesus Ressuscitado na Igreja e a consciente e crescente 
responsabilidade dos discípulos na missão que lhes é confiada, a 1.ª leitura – sempre dos Actos 
dos Apóstolos – mostra-nos a Igreja a nascer, a organizar-se e a crescer.
 A escolha e a ordenação dos primeiros diáconos, bem como a entrega a anciãos e a diver-
sas pessoas de responsabilidades em diversos serviços e ministérios, necessários para a vida das 
Comunidades, mostram-nos como era bela a Igreja dos primeiros tempos. A leitura contínua do 
Tempo Pascal delicia-nos com determinados valores que estão presentes nestas Comunidades. 
Para além dos 4 valores essenciais da Comunidade modelo – formação pela escuta e ensino da 
Palavra, eucaristia, oração e amor fraterno com preocupações de justiça social, de solidariedade 
e de atenção aos mais necessitados – havia simpatia, alegria e autenticidade no testemunho…
 Vemos os Apóstolos a passarem de Comunidade em Comunidade, cumprindo a missão 
evangelizadora, a acção celebrativa e a função de organização pastoral, convocando e presi-
dindo a assembleias que suscitem colaboradores e que indiquem responsáveis e mediadores. 
Também é em assembleias alargadas e em corresponsabilidade que fazem o discernimento da 
vontade de Deus e que ultrapassam dificuldades e problemas.
 De forma muito clara, os Apóstolos assumem a presidência ou a responsabilidade de 
tarefas próprias e não delegáveis, como sejam a oração, a Eucaristia, a formação, o anúncio da 
Palavra e a catequese e delegam tudo o que outros, em serviços ou ministérios possam fazer. 
Fica muito claro o que é próprio do sacerdócio ministerial e o que cabe ao sacerdócio comum.
Hoje, é importante e decisivo, para termos Comunidades adultas, assumir, com clareza e res-
ponsabilidade, as tarefas que nos são próprias. Talvez haja um claro défice no que nos é próprio, 
com o assumir de muitas tarefas (de ordem administrativa e de ordem social) que deveremos ir 
delegando, preparando outras pessoas para as assumirem.
 A Diocese está a pensar em propor e organizar formação prática para determinadas tare-
fas que leigos poderão desempenhar: no campo da informatização, nos cartórios, nos Centros 
Sociais, na administração das Paróquias. Temos meios e técnicas que estão subaproveitadas ou 
não usadas – e estamos a pagar e podemos e devemos melhorar – porque não temos vocação, 
tempo, gosto ou condições. Há, por outro lado, jovens e adultos que, com gosto e qualidade 
poderiam fazer muita coisa e estão disponíveis e agradecem que os chamemos e que contemos 
com eles. 
 Porém, também é compreensível que tenhamos que pensar em justa retribuição para 
quem, generosa e dedicadamente e sem emprego ou com dificuldades económicas, nos ajuda e 
se propõe trabalhar. Não parece impossível. Reflectindo estes serviços no âmbito de unidades 
pastorais e no arciprestal, poderemos agilizar muita coisa que não estamos a fazer conveniente-
mente, fazer muitas outras coisas que precisamos e formar pessoas, alargando muito o espírito 
de comunhão na Igreja.
 Para caminharmos ao ritmo de uma Igreja que quer realizar o Projecto do Sínodo e que 
quer viver em Sínodo, teremos que dar mais, muito mais, em imagem e espírito de comunhão, 
em responsabilidade e em espírito de unidade e de participação, como Presbitério e como Igre-
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ja, numa inter-ajuda que nos comprometa e ajude a todos. Não sei se a “imagem” de Igreja que 
tem a missão de anunciar Jesus Cristo, com verdade, credibilidade, alegria, e esperança, basea-
das no nosso testemunho de fidelidade, de amor, de seguimento… não sei se é a melhor. Penso 
que temos de fazer mais esforço de proximidade com Jesus Cristo, uns com os outros e com 
aqueles a quem queremos servir e orientar, como pastores.
 Neste esforço, desejo e propósito, eu peço uma maior ajuda e espírito de corresponsabilidade 
aos Vigários Episcopais e aos Arciprestes. Há paróquias e párocos que nunca estão presentes, 
em nada. Nunca se fazem presentes: a responder ao que se propõe, ao que se pede, ao que se 
decide em comunhão de órgãos intermédios, ao que se procura viver e é essencial como Presbi-
tério que tem valores e deveres. Seja em compromissos individuais, seja em deveres comunitá-
rios, seja no Projecto Sinodal Diocesano, há paróquias e há párocos que nunca estão presentes e 
que parece que não estão porque não querem…. Há, porém, quem se entrega, se doa e tudo faz 
para servir e construir a Igreja que Jesus Cristo quer e se sente, às vezes, cansado, não acompa-
nhado e, talvez, desmotivado. (...)
 Isto é um alerta e um pedido para nos darmos as mãos, neste momento em que estamos 
no final do 1.º ano deste importante Projecto. Vejo, por onde passo, muita expectativa, muita 
esperança e muita vontade e desejo de avançar. Jesus Cristo Ressuscitado, a Sua Boa Nova, a 
Igreja, tantas testemunhas de ontem e de hoje, são credíveis e são mais valia para a nossa mis-
são. Não podemos desanimar nem defraudar… Não temos moral nem argumentos para criticar 
seja quem for e em que actividade for, se não somos deontologicamente autênticos. Para isto, 
temos que ser eticamente irrepreensíveis, cumprindo os critérios da nossa missão e temos que 
ser rigorosamente competentes, preparando-nos para servir com qualidade e com amor o que 
assumimos no nosso SIM ao Senhor, na Igreja.
 Cada um de nós valerá pouco. Juntos, somos a Igreja de Jesus Cristo que nenhuma força 
derrotará e que o mundo e as pessoas do nosso tempo, ansiosamente precisam. Precisamos de 
ser sérios, responsáveis, exigentes, alegres e confiantes e capazes de dar razões da Esperança 
que nos vem de Cristo Jesus. Peço-vos que o mostremos já agora, com ousadia, nesta reunião 
que quer apostar muito no futuro que aí vem e que já começou.
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CAPÍTULO II

SÍNODO DIOCESANO
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SÍNODO DIOCESANO

SENSIBILIZAÇÃO: O QUE É UM SÍNODO?

 1. O Sínodo: um Projecto iniciado
 Em Março de 2007 foi proposto ao Conselho Presbiteral e aceite o Projecto de realização 
de um Sínodo Diocesano, aquando da realização do cinquentenário do encerramento do Concí-
lio Vaticano II, o que sucederá em 8 de Dezembro de 2015.
 Desde então, foram sendo percorridas algumas etapas: anúncio solene à Diocese, na ce-
lebração do Ano Paulino de 25 de Janeiro de 2009; aprovação unânime de uma moção pela sua 
realização, no Conselho Presbiteral de 7 de Junho de 2010, depois de discutida a sua realização 
e metodologia; envio de uma Carta Pastoral a todos os Sacerdotes, em 14 de Junho de 2010, 
apresentando os objectivos dos 3 anos de preparação; reunião com o Secretariado Permanente 
do Conselho Presbiteral e os Vigários Episcopais, para aprovação do Tema, Lema, Símbolo, 
Etapas e Normas do Sínodo, em 13 de Setembro de 2010; envio de uma Carta do Pastor a todos 
os Sacerdotes, em 15 de Setembro de 2010, com todos estes dados.
 Foi nomeada uma Comissão Preparatória que, presidida pelo Vigário Episcopal da Pasto-
ral, vai preparando todos os passos para o início deste Projecto.
 Assim, a Assembleia Diocesana, de 10 de Outubro, com a presença dos Sacerdotes da 
Diocese, dos elementos dos Grupos de Corresponsabilidade das Paróquias e dos Arciprestados, 
com os Representantes dos Religiosos e outros consagrados, com os Professores de EMRC e 
com os representantes de Movimentos presentes na nossa Diocese, segue-se e é sinal de muito 
trabalho feito antes. Porém, esta Assembleia marca a Abertura solene e oficial do Sínodo Dio-
cesano, marcando o início da primeira fase – Preparação – e o início da constituição dos Grupos 
pré-sinodais que vão ser os verdadeiros realizadores e destinatários do Projecto de Renovação 
da nossa Diocese.
 Depende da participação de todos, nos grupos pré-sinodais e grupos sinodais, o êxito des-
te Acontecimento que queremos seja Acontecimento configurador da nossa Diocese, na forma 
de viver e de actuar e de realizar o Plano de Deus para todos. Queremos que este Acontecimento 
configurador seja o Evangelho, num esforço de evangelização permanente, para que a Diocese 
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seja, sempre, evangelizadora, anunciando Jesus Cristo.
 O Vaticano II é o Acontecimento inspirador que nos aponta uma Igreja Comunhão, con-
vocada para a Missão permanente e atenta aos sinais e às circunstâncias de cada tempo. É a 
próxima celebração dos 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II que inspira a oportu-
nidade do nosso Sínodo Diocesano, reflectindo as linhas fundamentais do Concílio e procuran-
do que elas orientem as respostas da Igreja aos vários desafios dos tempos novos.

 2. O Sínodo: um Projecto a preparar
 Depois de percorridas as etapas da sua concepção e aprovação na Diocese, precisamos de 
o preparar.
 Na Carta Pastoral enviada aos Sacerdotes, foi apresentado o Lema: “Em Comunhão para 
a Missão”; o Tema para os anos de preparação (2010-2013): “Sentir, ver e questionar: Que Igre-
ja somos? A que mundo somos enviados? Que desafios e prioridades?” Foram, também, apre-
sentados os Objectivos da preparação: 1.º ano – “Sensibilização (o que é um Sínodo); procurar 
o paradigma da Igreja que queremos e devemos ser; testemunho da Igreja que somos numa 
Sociedade em mudança”. 2.º ano – “Atenção às mudanças fundamentais dos últimos 50 anos e 
às suas consequências na cultura, na tecnologia, na religião, na Igreja, nas relações sociais, na 
família, na juventude, no trabalho, nos comportamentos” … 3.º ano – “Análise das mudanças 
verificadas no mundo, na diocese e na paróquia. Ao mesmo tempo, apontar os maiores desafios 
aos cristãos e as prioridades para a hora da acção e da formação”. 
 A Diocese de Viseu vai procurar pôr-se em Sínodo, encontrando-se com o paradigma que 
lhe é oferecido pelo Concílio Vaticano II. Entende que a renovação deve passar por aqui: cami-
nhar e viver em Sínodo, renovando-se como Comunidade de comunidades para responder com 
a Luz, a Verdade, o Caminho e a Vida que são oferecidos por Jesus Cristo, presente e Mediador, 
na eficácia da Palavra, da Oração e dos Sacramentos.
 Daqui o Tema que propomos, não somente para o Sínodo na sua realização, mas como 
proposta de formação, de vida e de acção da nossa Igreja Diocesana: “Em Comunhão com o 
Concílio Vaticano II e atenta aos desafios e prioridades do nosso tempo, a Diocese de Viseu 
quer viver e partir em Missão”. 

 3. 1.º Ano da preparação:
 a) O que é um Sínodo?
 Há uma semelhança muito grande, quer a nível de significado quer de objectivos ou finali-
dades entre um Sínodo e um Concílio. Podemos mesmo dizer que ‘Concílio’ é a tradução latina 
da concepção grega ‘Sínodo’. Na origem grega da palavra composta, Sínodo pode traduzir-se 
por “caminho em conjunto” e, segundo outra leitura: “franquear o mesmo limiar para se reunir 
e morar em conjunto”.
 Neste segundo sentido, podemos interpretar e ler a Parábola do Bom Pastor. Celebrar 
um Sínodo e viver em Sínodo – «não se faz um sínodo para, depois, se sair dele; entra-se em 
sínodo para, depois, se continuar nele», diz Pe. Milton, no Documento Sínodo Diocesano. O 
quê? Como? Para quê?, p. 5 – é procurar que a Diocese viva a comunhão, sendo rebanho, do 
qual Jesus Cristo é o Pastor. Quando uma ovelha sai do rebanho – e às vezes saem muitas ou 
a maioria – importa ouvir a voz do Pastor e segui-l’O, franqueando de novo o limiar, entrando 
por Cristo que é a Porta e procurando ser “parte” do único rebanho e seguindo o único Pastor.
 NOTA: Estudar o Documento do Pe. Milton – mle: Sínodo, ob. cit., pp. 5-11.
 Sínodo é, por isso, o termo que significa “reunir em comunhão” em sentido físico, o 
reunir-se de várias pessoas no mesmo lugar e de um caminhar juntos e, se quisermos ainda, de 
um envolvimento de todos os que se reúnem numa mesma tensão em relação ao mesmo fim, 
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no estudo dos mesmos problemas, na concretização dos mesmos objectivos e na procura das 
soluções mais convenientes.
 Se o Sínodo envolve todos os cristãos da Diocese e todas as pessoas de boa vontade, ainda 
que não se sintam muito comprometidos com a Igreja, é nas fases de preparação e de estudo dos 
temas escolhidos pelo universo da Diocese que esse envolvimento deve ser total. Haverá uma 
fase – a quarta e última, a fase das Assembleias Sinodais – em que não participará todo o Povo 
de Deus, mas apenas os seus representantes, de acordo com o regulamento do mesmo Sínodo. 
Esta será a fase do apuramento das deliberações e decisões do Sínodo que serão posteriormente 
assinadas pelo Bispo e publicadas em Documento próprio.

 Para reflectir em grupo
 1. A nossa Paróquia vive e actua como “parte” do único rebanho? Temos consciência de 
que Cristo é o nosso único Pastor? Sentimo-nos bem na Sua Casa e zelamos para que seja bela 
e agradável a outros que batam à porta? Sentimos alegria pela vinda de outros ou somos ciu-
mentos dos nossos ‘lugares’?
 2. Conhecemos bem o Pastor, a Sua Voz (Palavra), os Seus projectos e as Suas orienta-
ções? Identificamo-nos com as orientações da Igreja?
 3. Vamos às pastagens que o Pastor nos aponta e sentimo-nos bem alimentados – sem 
fome e sem sede de outros alimentos e bebidas?
 4. Temos o zelo e o afecto pelos outros membros do mesmo rebanho e estamos atentos às 
necessidades e carências de quem precisa mais?
 b) Porquê e para quê um Sínodo?
 São várias as razões que invocamos para a celebração do Sínodo Diocesano e para que 
esta celebração seja nestes anos – 2010-2015.
 Em primeiro lugar, porque a nossa Diocese, nesta fase da história actual – com mudanças 
tão rápidas e profundas, com uma acentuada mudança civilizacional que se vem acentuando 
desde há alguns anos, a marcar efeitos e consequências tão importantes nas diversas áreas e 
sectores da vida – deve rever a sua fidelidade ao Evangelho e às pessoas do nosso tempo. 
 Em segundo lugar, porque entendemos que as linhas fundamentais do Concílio Vaticano 
II – a comunhão como marca distintiva da Igreja; a corresponsabilidade como empenhamento 
qualificado de todos os cristãos, na vivência do Baptismo e da Iniciação Cristã; a ministeriali-
dade e o lugar dos cristãos leigos – não estão ainda muito reconhecidos, desenvolvidos e valo-
rizados.
 Em terceiro lugar, porque, se por um lado avançou a secularização e, até mesmo, um pro-
fundo secularismo, diminuindo a vivência e a participação dos baptizados, por outro lado, não 
aumentou a formação e a consciência aberta e empenhada do sentido cristão da vida nas pessoas 
que frequentam e pedem os serviços à Igreja.
 Finalmente, aproveitando a próxima celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, os 
sucessivos momentos de apelo à renovação nestes últimos anos e, mais proximamente, a Visita 
ad Limina Sacra Apostolorum, em Novembro de 2007 e a Visita do Papa Bento XVI a Portugal, 
em Maio de 2010.
 Ainda e também, dando sequência aos Planos Pastorais da Diocese destes três últimos 
anos que incentivaram à constituição dos Grupos de Corresponsabilidade nas paróquias e nos 
arciprestados e aproveitando uma maior procura de formação e de empenho de muitos dos nos-
sos leigos.
 Cremos que, por todas estas e outras razões, este é o momento oportuno para um Projecto 
de renovação profunda e interna, visando uma maior comunhão orgânica na nossa Diocese, com 
uma equivalente correspondência na organicidade em todas as estruturas de corresponsabilidade, 
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desde a Cúria e Serviços Diocesanos aos serviços necessários e importantes nas paróquias e nos 
Arciprestados. 
 Cremos, também, que esta renovação profunda e interna deve tornar mais visível, aberta e 
acolhedora a acção da Igreja, tornando-a mais consciente da necessidade de se evangelizar para 
se tornar mais evangelizadora, assumindo uma face de maior compromisso com o Evangelho e 
com os valores humanos e cristãos e tornando-se mais aberta e capaz de dialogar com as pes-
soas e as culturas dos novos tempos. 
 Queremos uma Igreja que, na Diocese de Viseu, caminhe no nosso tempo com as pessoas 
de hoje, uma Igreja atenta às dificuldades, problemas e sofrimentos mas, também, comprome-
tida no diálogo e na cooperação com quem quer e procura encontrar soluções de sentido, de 
felicidade e de bem-estar, sempre no respeito pelos valores da vida, da dignidade, dos direitos 
fundamentais e da esperança – valores cristãos e profundamente evangélicos – assumindo a sua 
missão de ser fermento na massa, sal da terra e luz do mundo. 
 Por tudo isto e para realizar estes diversos objectivos, acreditamos que o Sínodo Dioce-
sano “é uma instituição, uma estrutura participativa e deliberativa existente desde as origens do 
cristianismo e presente em todas as confissões cristãs” que pode “prestar um auxílio ao bispo 
no exercício da função que lhe é própria, de guiar a comunidade cristã” (cf mle, Sínodo, ob. cit., 
pp. 7 e 13).
 Como diz o Código de Direito Canónico, cânon 460, o Sínodo Diocesano é uma “as-
sembleia de sacerdotes e de outros fiéis da Igreja particular, escolhidos para o bem de toda a 
comunidade diocesana”. Esta é, mesmo, a finalidade última do Sínodo, independentemente do 
tema, da ocasião ou de outros objectivos concretos e louváveis, de acordo com a Diocese e as 
circunstâncias próprias.
 Embora estejamos conscientes de que o Sínodo não vai apresentar soluções mágicas e 
de que não vai dispensar nem substituir o nosso trabalho, depende do nosso esforço e do en-
volvimento de todos: sacerdotes, religiosos e outros consagrados e leigos (estes inseridos em 
movimentos ou empenhados em actividades nas paróquias ou menos empenhados ou nada em-
penhados). Todos somos convocados para despertar e chamar todos os outros a que, juntos, nos 
sintamos Povo corresponsável nos destinos do presente e do futuro da Igreja que está em Viseu, 
sob a orientação do seu pastor, no seguimento do Mestre e Bom Pastor, Jesus Cristo nosso Se-
nhor.

 Para reflectir em grupo
 c) O Símbolo do Sínodo 
 O Sínodo Diocesano, para além do tema e do lema que apresentam as ideias fundamentais 
e o centro motivador de partida e de chegada para toda a caminhada, tem um símbolo que, pela 
sua relação com a Diocese é de muito fácil leitura e interpretação.
 A configuração é a do mapa que constitui a descrição geográfica no território. Somos pri-
vilegiados e esta configuração não poderia ser mais apropriada para o que significa a origem, a 
identidade, a finalidade, a acção e a missão da Igreja. A forma, como se constata, é a do coração. 
Os 17 pontos que preenchem o coração são os Arciprestados, englobando as 209 Paróquias que 
neles se integram. As cores diferentes indicam as 5 Zonas Pastorais, cada uma delas confiada a 
um Vigário Episcopal. 
 Acreditamos que o Sínodo vai tornar mais intenso e mais nítido o bater deste coração que 
é a Igreja Particular de Viseu, uma das 20 de Portugal, com o Evangelho e a Doutrina da Igreja 
a constituírem o caminho que nos leva a percorrer e a cumprir a vontade de Deus para nós e para 
todos, neste nosso tempo.
 d) A Igreja que está em Viseu
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 Diz o Código de Direito Canónico, no cânon 369, que «A diocese é a porção do povo 
de Deus que é confiada ao Bispo para ser apascentada com a cooperação do Presbitério, de tal 
modo que, aderindo ao seu pastor e por este congregada no Espírito Santo, mediante o Evan-
gelho e a Eucaristia, constitua a Igreja particular, onde verdadeiramente se encontra e actua a 
Igreja de Cristo una, santa, católica e apostólica». 
 Como se vê nesta definição, o termo Diocese não significa somente o território onde está 
presente uma comunidade cristã, mas a organização da Igreja particular à volta do seu Bispo.
 No seguimento da Comunidade paradigmática e modelo de vida comunitária de acordo 
com o Evangelho, ainda hoje (cfr Act 2, 42-47; 4, 32-37), a Diocese é uma comunidade de fé, 
instruída e guiada pela Palavra de Deus; uma comunidade de graça onde se reza e se celebram os 
sacramentos, de forma especial a Eucaristia; uma comunidade de caridade espiritual e material, 
vendo em cada outro um irmão, privilegiando sempre o mais pequeno, o mais idoso, o mais po-
bre e o mais carenciado; uma comunidade de apostolado, numa atitude de corresponsabilidade; 
uma comunidade hierárquica, confiada à coordenação dos pastores que o Espírito nela vai co-
locando para orientar os seus destinos.
 e) Memória histórica
 Ainda que não se saiba o ano certo da sua constituição, como Diocese, sabe-se que em 
567 tinha como Bispo D. Remisol. Em 572 assinou as Actas do II Concílio de Braga como 
Remisol Episcopus Visensis e prevê-se que já tenha estado no I Concílio de Braga, em 561. A 
Diocese dilatava-se então «em larga área até próximo de Cidade Rodrigo, incluindo, entre o 
Águeda e o Côa, a notável paróquia de Calióbrica ou Calióbria…» (cfr. A. Lucena e Vale, em 
Viseu Antigo, Apostilas e rectificações históricas, 1976, 5-11). 
 Desde o Concílio Vaticano II, os Bispos de Viseu, antes do actual, foram: D. José Pedro 
da Silva (1965-1988); D. António Monteiro (1988-2004); D. António Augusto dos Santos Mar-
to (2004-2006).
 A actual Catedral, Mãe das Igrejas da nossa Diocese de Viseu, depois de várias obras e 
restauros em sucessivas épocas, foi dedicada em 23 de Julho de 1516. No seguimento deste 
Projecto Sinodal e enquanto organizamos as linhas fundamentais e estruturantes para a pastoral 
da nossa Diocese, na década que se seguirá a 2015, celebraremos, jubilosamente, esta data im-
portante para a nossa Igreja Diocesana.

NORMAS SINODAIS

DIOCESE DE VISEU

Parte I – INTRODUÇÃO

Título I – A Diocese, uma Igreja Particular
Artigo 1.º 

 A Diocese de Viseu é a porção do Povo de Deus, presente no Centro Norte de Portugal, na 
Província da Beira Alta, que é confiada a um Bispo para, com a cooperação do seu presbitério, 
ser apascentada, de tal modo que, aderindo ao Seu Pastor e por Este congregada no Espírito 
Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitua a Igreja Particular, onde verdadeiramente 
se encontra e actua a Igreja de Cristo una, santa, católica e apostólica.
 § Único – A Diocese compõe-se de 209 paróquias e estas estão agrupadas em 17 
arciprestados que, por seu lado, constituem 5 zonas pastorais. A população é de cerca de 260.000 
habitantes e a percentagem de praticantes na Eucaristia dominical era, em 2001, de 32,4%.
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Título II – O Bispo: Pastor, Mestre e Pai
Artigo 2.º 

 Ao Bispo Diocesano, em comunhão e sob a autoridade do Romano Pontífice, compete 
o poder ordinário, próprio e imediato, que se requer para o exercício do seu múnus pastoral, 
nomeadamente o poder legislativo, executivo e judicial, exercido segundo as normas do Direito 
Canónico.
 § Único – O poder legislativo é exercido pelo próprio Bispo; os poderes executivo e judi-
cial são exercidos por si e/ou através dos seus respectivos Vigários.

Artigo 3.º
 No exercício do múnus pastoral, o Bispo Diocesano expressa a sua solicitude por todos 
os seus diocesanos. Para com aqueles que se afastaram da prática da Igreja Católica ou lhe são 
indiferentes, o Bispo e os Sacerdotes, como seus mais directos colaboradores, são chamados a 
viver e a realizar a Parábola do Bom Pastor, em permanente solicitude para com todos.
 § Único – Os irmãos que não se encontram em plena comunhão com a Igreja Católica 
devem ser tratados com humanismo e caridade fraterna, fomentando o ecumenismo, tal como a 
Igreja o entende.

Artigo 4.º
 Ao Bispo Diocesano, profeta no seu Povo, mestre da doutrina e pai na fé, está confiada a 
proclamação do Evangelho, o incremento do ensino da catequese, a preservação da integridade 
e unidade da fé e dos bons costumes, bem como, pela observância das leis eclesiásticas, a pro-
moção da disciplina comum a toda a Igreja.
 § Único – Fomentando várias formas de apostolado, é ao Bispo que está reservada a 
coordenação de todos os movimentos e obras de apostolado, não só em ordem à unidade pasto-
ral, mas também para salvaguarda da índole própria de cada movimento e obra. Exerce, desta 
forma, o “carisma da síntese”, como pedia o Papa Paulo VI.

Título III – Os Fiéis: Sacerdotes, Leigos e Consagrados
Artigo 5.º

 Os fiéis, incorporados em Cristo constituídos em Povo de Deus e, a seu modo, participan-
tes do múnus sacerdotal, profético e real de Cristo, pelo Baptismo, são chamados, em plano de 
igualdade, segundo a sua própria condição, a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para 
esta realizar no mundo. Têm, por isso, o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem 
divina da salvação chegue aos homens de todos os tempos e do mundo inteiro.
 § Único – Para estarem em plena comunhão com a Igreja Católica, os baptizados devem 
estar unidos a Cristo, no Seu corpo visível, que é a Igreja, pelos vínculos da profissão de fé, dos 
sacramentos e do governo eclesiástico.

Artigo 6.º
 Os fiéis, conscientes da sua responsabilidade, para além de sentirem a obrigação de pres-
tar obediência cristã àquilo que o Bispo diocesano, na sua qualidade de mestre e pai, declara e 
estabelece, têm a faculdade e o direito de lhe expor as suas necessidades, sobretudo espirituais, 
bem como os seus anseios. Têm também o direito e, por vezes, o dever de manifestar a sua opi-
nião acerca das coisas atinentes ao bem da Igreja e de a expor aos restantes fiéis, salvaguardan-
do sempre a integridade da fé e dos costumes e a dignidade das pessoas, bem como a reverência 
aos pastores.

Título IV – Os Leigos
Artigo 7º

 Os leigos, com testemunho de vida em Igreja e dotados de ciência, prudência e honesti-
dade, têm capacidade para prestar auxílio aos pastores (Bispo e Pároco), como peritos ou con-
selheiros, concretamente nos Grupos de Corresponsabilidade estabelecidos segundo as normas 
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do Direito Canónico e das orientações da Diocese.
 § Único – Para poderem cumprir estes múnus, têm a obrigação e gozam do direito de 
adquirir um conhecimento mais profundo das ciências sagradas que se ensinam na Diocese ou 
fora, nomeadamente, na Escola Diocesana de Educação Cristã (EDEC) e no curso de licencia-
tura de Ciências Religiosas da Diocese de Viseu. A formação permanente é, porém, proveniente 
da acção/formação na vida de todos os dias.

Artigo 8º
 Numa expressão de comunhão e de busca de participação na vida e na missão da Igreja, 
a legislação canónica, posterior ao Concílio Vaticano II, assumiu a obrigatoriedade da função 
consultiva. Por isso, o Bispo da Diocese tem o direito de receber, de todos os seus diocesanos, a 
colaboração indispensável ao bom governo da Diocese, e estes têm a obrigação de se formarem 
e informarem convenientemente para poderem, em consciência, com verdade, clarividência e 
oportunidade, corresponder às solicitações do seu Pastor.
 § Único – O órgão mais nobre e mais solene de consulta que o Código de Direito Canónico 
apresenta ao Bispo da Diocese é o SÍNODO DIOCESANO.

Parte II – ESTATUTO 

Título I – Sínodo: instituição de consulta do Bispo da Diocese
Artigo 1.º
Natureza

 O Sínodo Diocesano de Viseu é a assembleia de sacerdotes e de outros fiéis que, esco-
lhidos no seio da Igreja local, de acordo com o Direito Canónico, com a Instrução sobre os 
Sínodos Diocesanos e com este Estatuto, prestam auxílio ao seu Bispo, para o bem de toda a 
Comunidade diocesana.

Artigo 2.º
Convocatória

O Sínodo Diocesano é convocado pelo Bispo da Diocese. A este, ouvido o Conselho Presbite-
ral, compete ajuizar das circunstâncias favoráveis e oportunas para o seu anúncio.
 § Único – O Bispo Diocesano ouviu o Conselho Presbiteral em Março de 2007; fez o 
anúncio solene à Diocese na Celebração Paulina de 25 de Janeiro de 2009, na Catedral; ouviu 
a aprovação de uma moção favorável à sua realização, feita por unanimidade, na reunião do 
Conselho Presbiteral de 7 de Junho de 2010; enviou uma Carta Pastoral a todos os Sacerdotes, 
com o programa para os 3 anos de preparação, em 14 de Junho de 2010; no dia 13 de Setembro 
de 2010 reunirá o Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral e os Vigários Episcopais 
para aprovação do Tema, do Lema, das Etapas e das Normas do Sínodo; fará a Convocatória 
de toda a Diocese, enviando a todos os Sacerdotes uma “Carta do Pastor”, em 15 de Setembro 
de 2010, apresentando o tema, as etapas da Preparação e do Sínodo Diocesano e as Normas do 
Sínodo Diocesano. 

Artigo 3.º
Presidência

 Ao Sínodo Diocesano preside o Bispo da Diocese.
 § Único – Na presidência das diversas fases e, concretamente, das Assembleias Sinodais, 
o Bispo pode fazer-se representar pelo Vigário Geral ou por um dos seus Vigários Episcopais.

Título II – Membros Sínodo Diocesano
Artigo 4.º

Membros Sinodais
 Como membros do Sínodo, serão convocados:
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 § 1 – Por inerência do cargo, como membros “natos”:
  1.º - O Vigário Geral, os Vigários Episcopais e o Vigário Judicial;
  2.º - Os membros do Cabido da Catedral;
  3.º - Todos os membros do Conselho Presbiteral que não estejam a outro título;
  4.º - O Reitor de cada um dos Seminários Diocesanos;
  5.º - Os fiéis leigos que pertencem ao Conselho Pastoral Diocesano;
 § 2 – São membros eleitos:
  1.º - Um Sacerdote de cada Arciprestado que tenha mais do que 5 párocos, uma vez 
que o Arcipreste já é membro nato, como membro do Conselho Presbiteral. Nestes casos, de-
vem ser indicados os 2 mais votados para que, em caso de impedimento, venha o segundo mais 
votado; 
  2.º - Algum Superior de institutos religiosos e sociedades de vida apostólica que têm 
casa na diocese, bem como representantes dos Institutos Seculares a viver na Diocese;
 § 3 – Alguns membros de livre escolha do Bispo.
 § 4 – Os sinodais legitimamente nomeados têm o direito e a obrigação de participar nas 
sessões.
 § 5 – O Bispo diocesano, se julgar oportuno, pode convidar alguns ministros ou membros 
de Igrejas ou comunidades eclesiais como observadores.

Título III – Trabalhos sinodais
Artigo 5.º

Livre tratamento dos assuntos
 Nas sessões sinodais, todas as questões propostas devem ser sujeitas à livre análise e dis-
cussão dos membros do Sínodo.
 § Único – Esta mesma liberdade deve ser respeitada durante os trabalhos de todos os gru-
pos e fases sinodais, desde a sua preparação, à elaboração das propostas e à sua apresentação 
para discussão.

Artigo 6.º
Competências deliberativas

 O único legislador do Sínodo é o Bispo da Diocese, a quem compete, em exclusividade, 
aprovar as declarações e decretos sinodais, bem como as subsequentes publicações. Contudo, 
o Bispo, sem razão prevalente que ele próprio avaliará, não se afastará das propostas que lhe 
tiverem sido feitas, sobretudo se foram concordes.
 § Único – Os membros do Sínodo devem sentir, em consciência, o dever de participar nas 
reflexões sinodais, dando assim o seu enriquecedor contributo eclesial, em ordem ao bom êxito 
do Sínodo Diocesano.

Artigo 7º
Comunhão com as estruturas episcopais intermédias

Após a publicação das constituições e/ou decretos sinodais, o Bispo Diocesano, como teste-
munho de comunhão eclesial e como contributo para o projecto em reflexão sobre “repensar a 
Igreja em Portugal”, deve enviar esses textos ao Metropolita Bracarense e à Conferência Epis-
copal Portuguesa.

Título IV – Determinações finais
Artigo 8º

Suspensão e dissolução do Sínodo
 Somente ao Bispo da Diocese compete, segundo o seu prudente juízo, suspender e/ou 
dissolver o Sínodo Diocesano.
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Artigo 9º
Interrupção do Sínodo

 Se, durante a celebração do Sínodo Diocesano, a Sé Episcopal de Viseu ficar vaga ou 
impedida, o Sínodo será interrompido, por exigência do próprio Direito, até que o Bispo Dio-
cesano sucessor decrete que o mesmo seja retomado ou dissolvido.

Parte III – REGULAMENTO

Título I – Viseu em Sínodo Diocesano
Artigo 1.º

 A Igreja Particular de Viseu vai entrar em Sínodo Diocesano. Espera-se a participação de 
todos, sem excepção, por forma a transformar esta caminhada sinodal num projecto de renova-
ção, dando, a esta Igreja Diocesana, um “rosto conciliar” e propondo-se que caminhe ao ritmo 
que o exigem a Palavra de Deus, os sinais dos tempos e as circunstâncias actuais de um Mundo 
no qual a Igreja está como enviada, à maneira de sal, de luz e de fermento.

Artigo 2.º
 Esta decisão, que vem do desejo de fazer uma reflexão profunda, aproveitando a próxima 
celebração dos 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, depois de ouvido o Conselho 
Presbiteral, foi anunciada solenemente pelo Bispo da Diocese a todos os diocesanos e comuni-
cada por escrito a todos os sacerdotes.

Título II – Fases do Sínodo Diocesano
Artigo 3.º

 O Sínodo Diocesano terá quatro fases: uma para a divulgação, sensibilização e consti-
tuição dos grupos de trabalho. Terá o seu ponto alto na Assembleia de 10 de Outubro de 2010; 
outra para a preparação, propriamente dita e que se prolongará por 3 anos – 2010-2013; uma 
terceira para a reflexão, em grupos sinodais, dos temas que forem sendo propostos na fase ante-
rior e provenientes de uma consulta à Diocese; a quarta fase será a da celebração, propriamente 
dita, em assembleias sinodais.

Artigo 4.º
 Para a primeira fase será nomeada uma Comissão Preparatória, presidida pelo Vigário 
Episcopal para a Pastoral e Coordenador de todo o Sínodo. Será constituída pelos Presidentes 
dos Secretariados Diocesanos, pela Direcção Diocesana dos Movimentos, Associações e Gru-
pos, pela Direcção da CIRP e pelo Director do Gabinete de Informação da Diocese.

Título III – Organização dos Trabalhos
Artigo 5.º

 A Comissão Preparatória deve usar todos os meios indispensáveis para manter viva e per-
manente a chama sinodal e tudo deve fazer para que, nas paróquias, sejam constituídos o maior 
número de grupos de trabalho. 
 § 1 – Para isso, através da Secretaria do Sínodo, elaborará e enviará, às Comunidades 
paroquiais e a todos os grupos constituídos, os instrumentos informativos de preparação, como 
cartazes, desdobráveis, temas e publicações para trabalho dos grupos, etc.
 § 2 – Os Movimentos, Associações e outros Grupos cristãos devem integrar-se nos grupos 
paroquiais, exprimindo, desta forma, a comunhão que deve ser procurada e concretizada em 
toda a caminhada sinodal.
 § 3 – Os grupos pré-sinodais (2010-2013) e sinodais (GS) devem ser constituídos por um 
mínimo de 6 e até um máximo de 12 pessoas.
 § 4 – Os grupos de actividades apostólicas, já existentes na Paróquia, poderão ser toma-
dos como GS (Grupo Coral, Leitores, Catequistas, etc.). Porém, o Conselho Pastoral Paroquial 
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não deve constituir um GS mas os seus elementos devem ser os fomentadores e animadores de 
GS na sua representatividade própria.
 § 5 – Em cada (GS) haverá um animador (AS) e um secretário.
 § 6 – Em cada Paróquia será constituído um núcleo dinamizador sinodal (NDS) constituí-
do pelos Animadores e Secretários de todos os Grupos. 
 § 7 – O Pároco, com o Conselho Pastoral Paroquial, deverá conhecer todos os GS e ser o 
Coordenador do NDS.
 § 8 – No Arciprestado, a coordenação de todos os GS e de todos os NDS é feita pela As-
sembleia Arciprestal, com a presidência do Arcipreste.
 § 9 – Serão preparadas fichas e cartões para a identificação de todos os GS e de todos os 
elementos que os constituem. Deverão ser enviados à Comissão Preparatória e devem fazer 
parte, também, de um ficheiro paroquial. 

Artigo 6.º
 Durante a segunda fase, preparar-se-á um Inquérito/Sondagem com variados temas de 
carácter teológico e pastoral que abranjam os aspectos propostos para os 3 anos de preparação e 
que vão de encontro ao Lema e ao Tema do Sínodo e aos seus Objectivos. Este Inquérito/Son-
dagem levará à escolha das principais questões a reflectir nos 2 anos do Sínodo propriamente 
dito. Será destas reflexões e temas que se elaborarão as propostas sinodais.
 § 1 – Este Inquérito/Sondagem será preparado com a colaboração dos Vigários Episco-
pais e dos Arciprestes e será aprovado em reunião normal do Conselho Presbiteral, no início do 
Ano Pastoral 2012-2013.
 § 2 – O Inquérito/Sondagem será distribuído abundantemente por todas as Paróquias e 
outras Comunidades cristãs, de tal modo que chegue ao maior número de pessoas, de todas as 
idades, condições e qualquer que seja a sua relação com a Igreja.
 § 3 – Uma vez preenchido, deve ser enviado à Comissão Preparatória.

Artigo 7º
 Para incremento da boa colaboração e da dinamização de todo este trabalho, a Comissão 
Preparatória do Sínodo tentará marcar e fazer encontros com todas as Assembleias Arciprestais, 
procurando também encontrar-se com todos os AS, a nível arciprestal. Estes encontros devem 
ser realizados durante o ano 2010-2011.

Artigo 8º
 Todos os trabalhos reflectidos nos GS e os resultados dos Inquéritos/Sondagem serão 
estudados e analisados pela Comissão Preparatória e os seus resultados passarão, sempre, pelo 
parecer final do Conselho Presbiteral. Este será o órgão que aprovará, em todo o caminho sino-
dal, a fase e a etapa seguintes, durante todo o processo. 
 § 1 — Os textos aprovados ou os resultados analisados, vindos dos GS ou os resultados 
dos Inquéritos/Sondagem, depois de estudados, serão publicados e dados a conhecer nas diver-
sas fases do Sínodo.

Artigo 9º
 Executado este trabalho, terminará a segunda fase do Sínodo Diocesano e a Comissão 
Preparatória será substituída pela Comissão do Sínodo, a nomear, nessa altura, pelo Bispo da 
Diocese. 
 

Título IV – Comissão do Sínodo e Cadernos Sinodais
Artigo 10º 

 No final da segunda fase (2012-2013), será publicado um Documento de Trabalho com 
os temas propostos pelos GS, sugeridos pelo trabalho durante os 3 anos de preparação e pelos 
Inquéritos/Sondagem que serão o conteúdo base do trabalho sinodal propriamente dito.



109Igreja Diocesana

 § 1 – Este Documento de Trabalho conterá os temas a estudar nos GS (2013-2014) que 
conduzirão à preparação e apresentação das Moções e Propostas a estudar nas Assembleias 
Sinodais (2014-2015).
 § 2 – A terceira fase do Sínodo destina-se ao trabalho de estudo, debate e oração com base 
nos Cadernos Sinodais (feitos a partir do Documento de Trabalho) que oportunamente serão 
enviados e/ou disponibilizados na e pela Secretaria do Sínodo.
 § 3 – Nas páginas introdutórias de cada Caderno Sinodal (cada um relativo a cada tema 
de estudo proposto) encontrar-se-á uma ‘Nota Explicativa’ sobre o modo como o tema será 
trabalhado.
 § 4 – Embora esteja previsto o calendário para cada uma das 4 fases, o desenvolvimento 
do Sínodo e a necessidade de trabalho dos temas poderão motivar um alargamento ou não do 
tempo indicado.
 § 5 – Em qualquer dos casos, o ano 2015-2016 será de festa jubilar pelos 50 anos de en-
cerramento do Concílio Vaticano II (8 de Dezembro de 2015) e pelos 500 anos de Dedicação da 
Catedral (23 de Julho de 2016). Neste ano far-se-á o planeamento dos 10 anos seguintes, com 
base nas Conclusões, Propostas, Determinações e Exortação Pastoral do Sínodo.

Artigo 11.º
 A quarta e última fase deste Projecto – Sínodo Diocesano – terá como centro e programa 
as Assembleias Sinodais. 
 

Título V – As Assembleias Sinodais e ordem das sessões
Artigo 12.º

 A Comissão do Sínodo, assessorada por uma Secretaria, assumirá as atribuições que se-
guem:
 § 1 – Desenvolver o processo das eleições para a escolha dos membros sinodais, referen-
ciados no & 2 do artigo 4.º, Título II da Parte II destas Normas. Deverá ser indicado o universo 
de cada assembleia de escolha, seu presidente/delegado, modo de actuação e prazo para o envio 
dos nomes e endereços dos escolhidos.
 § 2 – Elaborar o elenco completo dos membros do Sínodo Diocesano, de acordo com o 
artigo 4.º, indicado no & anterior.
 § 3 – Enviar a Convocatória a fazer pelo Bispo Diocesano, especialmente dirigida aos 
membros sinodais, a todos os nomeados e escolhidos para a 1.ª Assembleia Geral do Sínodo, 
indicando data, hora e local da mesma.
 § 4 – Tratar do acolhimento e entregar a cada membro a credencial de «Membro do Síno-
do» ou de «Observador do Sínodo», conforme o caso.
 § 5 – Indicar o lugar que cada um ocupa na sala da Assembleia Geral do Sínodo, de acor-
do com o tipo de membro em que está investido.

Artigo 13.º
 Haverá 4 Assembleias Gerais do Sínodo.
 § Único – Cada Assembleia constará de quatro sessões sucessivas, com a seguinte ordem 
de trabalhos: apresentação sintética de cada tema, retirado do Documento de Trabalho, em 
sessão plenária; sessão com grupos de trabalho, apresentando cada grupo as moções e propos-
tas inerentes a este tema; sessão plenária para apresentar à Assembleia as proposições de cada 
grupo e o respectivo debate; sessão de votação das propostas.  

Artigo 14.º
 Cada Assembleia Geral, após a oração, iniciará a exposição do tema/trabalho previsto.
 § 1 – Esta exposição será apresentada por um relator/redactor, designado pela Comissão 
do Sínodo.
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 § 2 – Cada grupo de trabalho terá um moderador e um relator /redactor, antecipadamente 
escolhidos pela Comissão do Sínodo e constará de uma equipa plural de leigos, religiosos, ou-
tros consagrados e presbíteros. Estes grupos de trabalho serão feitos pela Comissão do Sínodo. 
Os convidados como Observadores poderão escolher um grupo de sua preferência.
 § 3 – Terminado o tempo indicado, seguir-se-á a sessão plenária, onde o relator/redactor 
de cada grupo apresentará, sem comentários, o trabalho da equipa. Entretanto, o Redactor do 
Sínodo fará a síntese das propostas de cada grupo e, com outros redactores sinodais escolhidos 
pela Comissão do Sínodo, dar-lhes-á uma ordem sistemática. Após um intervalo, numa última 
sessão, as propostas serão votadas pelos membros efectivos do Sínodo.
 § 4 – As pessoas convidadas, presentes com o título de Observadores, não poderão votar.
 

Título VI – Votações 
Artigo 15.º

 As votações serão obrigatórias para todas as moções e propostas apresentadas. Para tal, 
serão usadas cartolinas preparadas e distribuídas pela Secretaria: verde, para votar favoravel-
mente a moção ou proposição; azul para votar favoravelmente, mas com alguma condição; 
vermelho, para desaprovar e rejeitar; e amarelo para declarar a abstenção.
 § 1 – As moções ou proposições passarão para a última redacção desde que obtenham 
uma maioria absoluta (metade mais um) do universo dos membros presentes.
 § 2 – As moções ou proposições condicionadas serão revistas, no respeito pela ortodoxia, 
se tal votação for necessária para obter a maioria absoluta indispensável para a passagem à úl-
tima redacção.
 § 3 – A última redacção das moções ou proposições será entregue ao Bispo da Diocese, a 
quem compete, depois de a rever, aprovar e publicar.

Artigo 16.º
 De acordo com as moções, propostas e deliberações apresentadas e provindas dos Gru-
pos Sinodais, pode sentir-se a necessidade de fazer um Inquérito/Sondagem aos Sacerdotes – e 
somente a eles – no sentido de escolher pessoas para determinados Cargos ou Serviços da Dio-
cese.
 § Único – Esta decisão será sempre tomada pelo Bispo da Diocese sob proposta do Con-
selho Presbiteral. 

Artigo 17º
 Cada Assembleia Geral do sínodo terminará com a Celebração da Eucaristia na qual par-
ticiparão os membros que o desejarem.
 

Título VII – Clausura do Sínodo
Artigo 17º 

 Após a realização das quatro Assembleias Gerais do Sínodo e depois de elaborado o úl-
timo Documento a ser aprovado pelo Bispo da Diocese, haverá uma solene Concelebração de 
Clausura do Sínodo, na Catedral, em dia e hora a marcar.
 § Único – Poderá ser feita, nesta ocasião, a promulgação das Constituições Sinodais e a 
sua entrega à comunicação social e aos diocesanos.

15 de Setembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu
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CONVOCATÓRIA

 Depois de aprovado em Conselho Presbiteral, na reunião ordinária de Março de 2007 e 
depois de anunciado à Diocese, de forma solene, em 25 de Janeiro de 2009, os elementos do 
Conselho Presbiteral, em reunião ordinária de 7 de Junho de 2010 e depois de todos os Repre-
sentantes Arciprestais apresentarem a reflexão e sugestões feitas no seu Arciprestado, votam a 
celebração do Sínodo Diocesano, na Igreja de Viseu, a realizar entre 2010 e 2015. Entendem 
ser a melhor forma de preparar e celebrar os 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano II e de, 
a partir das suas intuições e linhas fundamentais, continuar a renovação da nossa Igreja Dio-
cesana, segundo o rosto e o ritmo propostos pelo mesmo Concílio. Mais ainda, apelam a todos 
os Cristãos da Diocese, nomeadamente Leigos, Religiosas, Religiosos, outros Consagrados e 
Sacerdotes e a todas as pessoas de boa vontade, que se empenhem com alegria e entusiasmo, 
abrindo-se, de coração, a participar nos trabalhos e iniciativas que vão ser propostos. A ter-
minar, manifestam o seu contentamento pela realização de um itinerário que leve a Diocese a 
celebrar, com júbilo, os 500 anos da Dedicação da nossa Catedral e a continuar, a partir daí, a 
viver sinodalmente, de acordo com o ritmo que vai, certamente, ser indicado nas Propostas e 
Exortações Sinodais.

CONVITE

 Sabendo que os primeiros convidados são os Párocos e que, sem eles, não é possível a 
realização do Sínodo Diocesano, venho convidá-lo para participar na abertura solene e públi-
ca deste Projecto de renovação da nossa Igreja de Viseu. Porque este Projecto deve envolver 
todas as Comunidades, venho pedir-lhe que faça uma convocatória, nas celebrações das Eu-
caristias dominicais de 2 e 3 e nas de 9 e 10 de Outubro, a todos os membros dos Grupos de 
Corresponsabilidade das suas Comunidades. No caso de, ainda, os não ter constituído, faça a 
convocatória a todos os Catequistas, Ministros Extraordinários da Comunhão e outros agentes 
da pastoral das suas Paróquias.
 Esta Assembleia Diocesana pré-Sinodal terá lugar no Pavilhão Multiusos da cidade de 
Viseu (feira de S. Mateus), entre as 15,30 e as 18,00 horas.

27 de Setembro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

ASSEMBLEIA DIOCESANA PRÉ-SINODAL

 O Sínodo Diocesano tem início solene, oficial e público, no próximo dia 10 de Outubro, 
com a realização da Assembleia Diocesana pré-Sinodal. Esta Assembleia realiza-se no Pavilhão 
Multiusos da cidade de Viseu (feira de S. Mateus), entre as 15,30 e as 18,00 horas.
 São membros convidados e destinatários da Assembleia: os sacerdotes da diocese; os 
membros do conselho pastoral diocesano; os membros dos grupos de corresponsabilidade das 
paróquias e dos arciprestados; os professores de EMRC; os membros dos secretariados e servi-
ços diocesanos; a direcção da CIRP e os superiores das comunidades religiosas e dos institutos 
seculares; os dirigentes dos movimentos e novas comunidades.
 O programa da Assembleia constará de uma apresentação geral do Sínodo e dos ele-
mentos de divulgação, sensibilização e formação, tendo em conta, sobretudo, o primeiro ano 
de preparação. Porque o lema do Sínodo é “em comunhão para a missão” e os objectivos são, 
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fundamentalmente, a renovação, a (re)estruturação da Diocese de Viseu e a concretização de 
caminhos de formação, será apresentada, também, a referência e o paradigma da Igreja, à luz 
do Vaticano II.

D. ILÍDIO AFIRMA IMPORTÂNCIA
DO SÍNODO PARA A DIOCESE

 No dia 7 de Outubro de 2010, às 18 horas, o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro acolheu 
a Comunicação Social, no Seminário Maior de Viseu, para apresentar aquilo que definiu como 
«um projecto importante para a nossa Diocese, tendo em conta os objectivos», o Sínodo Dioce-
sano, para os próximos 5 anos.
 Recordando os 50 anos do Concílio Vaticano II, Jubileu Conciliar a comemorar em 2015, 
D. Ilídio Leandro falou do Sínodo como uma oportunidade para «renovar a Igreja de Viseu, 
conhecer melhor a sociedade em que vivemos e à qual somos enviados, estudar e organizar a 
reestruturação da Diocese e formar mais profundamente os cristãos.
 Numa breve viagem histórica pelos antecedentes desta caminhada sinodal, D. Ilídio re-
cordou a visita «Ad limina» dos Bispos portugueses, na qual o Papa Bento XVI pediu esta 
mesma atenção a uma reorganização da Igreja em Portugal, atendendo aos sinais dos tempos, 
como uma confirmação da proposta do Sínodo já anteriormente feita e uma certeza inequívoca 
de que a Diocese deveria avançar neste caminho.
 Por isso, o Sínodo Diocesano surge também no contexto natural dos últimos planos pasto-
rais, no sentido da formação e confirmação dos Grupos de Corresponsabilidade já vividas e que 
permitirá que sejam estes mesmos grupos a «agarrar esta iniciativa», potenciando-a em todas as 
paróquias, em todos os cristãos da Diocese.
 O Cónego Moreira Matos, Vigário Episcopal para a Pastoral e Secretário-geral do Sínodo, 
apresentou a Metodologia a seguir então até 2015, lembrando que, sendo esta uma iniciativa de 
grande envergadura e de máxima importância para a Diocese, irá implicar muita gente, com «o 
contributo de todos os fiéis, mesmo os que andam mais afastados». Assim, a aposta nestes dois 
primeiros anos será a de uma forte sensibilização e motivação de toda a Diocese a envolver-se e 
a viver o Sínodo, em especial na análise dos quatro documentos que reflectirão as quatro cons-
tituições dogmáticas do Vaticano II (Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, 
Gaudium et Spes) na sua aplicação na Diocese. O ano 2015-2016 será um ano jubilar e cele-
brativo, não só dos 50 anos do Concílio Vaticano II, mas também dos 500 anos da Dedicação 
da Catedral de Viseu. Quando questionado sobre o que espera de transformação na Diocese 
após esta vivência sinodal, D. Ilídio Leandro referiu «a proximidade, a comunhão entre todos 
os baptizados» como sua expectativa. «Que todos os cristãos vivam o seu ‘ser Igreja’ como uma 
opção por Jesus Cristo, o aceitar o amor fraterno como o distintivo mais certo do ser cristão, 
o procurar a coerência de vida», acrescentou. Ao iniciar este período de caminhada sinodal, o 
Bispo de Viseu encara mesmo a dificuldade da falta de padres como um desafio, e espera que 
todos os cristãos sintam este mesmo desafio como a necessidade de uma maior participação 
por parte de todos os leigos. Por isso, D. Ilídio espera que todos desejem e se empenhem nesta 
mesma renovação da Diocese, «a partir dos leigos e a contar com eles».
 Espera, deste modo, uma grande participação dos Grupos de Corresponsabilidade na As-
sembleia Diocesana Pré-Sinodal do dia 10 de Outubro, fazendo desta assembleia «um grande 
momento» para a Diocese.

NA 
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ASSEMBLEIA DIOCESANA PRÉ-SINODAL

OUTUBRO / 2010

 1.   15h15 – 15h40: Animação por um grupo musical;
 2.   15h40 – 16h10: Abertura da Assembleia – Bispo
   Moderador da Assembleia – Carlos Manuel 
   Explicação do Sínodo e dos símbolos – Pe. M. Matos;
 3.   16h10 – 16h50: Igreja que queremos ser, viver e realizar
   A Igreja Comunhão – Pe. José Cardoso
   A Igreja Celebrativa – Pe. José Henrique
   A Igreja Evangelizadora – Pe. Mário Dias
   A Igreja Solidária – Pe. Arménio;
 4.   16h50 – 17h00: Intervalo musical;
 5.   17h00 – 17h30: Apresentação geral do Sínodo – Pe. M. Matos
   Apresentação do programa do 1.º ano – Pe. M. Matos
   Material de divulgação e estudo – Carlos Manuel 
   Palavras conclusivas – Bispo
   Oração do Sínodo – Todos
   Envio, convite ao anúncio e Bênção – Bispo;
 6.   17h30 – 17h45: Tempo musical.

SÍNODO DIOCESANO

PROGRAMA 

 1.º Ano
  Até ao Natal: Sensibilização
  Até ao Pentecostes: Igreja que queremos ser, viver e realizar
  Depois do Pentecostes: Sociedade à qual somos enviados
 2.º Ano
  Até ao Natal: Sociedade e desafios colocados à Igreja
  Até à Páscoa: Consulta directa e geral a toda a diocese
  Depois da Páscoa: Diocese: Situação sócio-cultural/ pastoral
 3.º Ano
  Até à Páscoa: estudo do 1.º Documento de trabalho e moções
  Depois da Páscoa: 1.ª Assembleia Sinodal
 4.º Ano
  Até ao Natal: estudo do 2.º Documento de trabalho e moções
  Quaresma: 2.ª Assembleia Sinodal
  Depois da Páscoa: estudo do 3.º Documento de trabalho e moções
 5.º Ano
  Até ao Natal: 3.ª Assembleia Sinodal
  Até à Páscoa: estudo do 4.º Documento de trabalho e moções
  Depois da Páscoa: 4.ª Assembleia Sinodal
 6.º Ano
  Até 8 de Dezembro: Decisões e Orientações Pastorais
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  8 de Dezembro: Celebração Jubilar dos 50 anos do Vaticano II
  Encerramento dos trabalhos Sinodais
  Depois do Natal: Exortação Pós-Sinodal
  Programação consequente dos próximos anos
  Jubileu dos 500 anos da Dedicação da Catedral

SÍNODO DIOCESANO

 LEMA
 Em Comunhão para a Missão
 TEMA
 Uma iniciativa pastoral, à luz do Vaticano II, tendente a uma renovação da Igreja de 
Viseu, a partir dos elementos fundamentais da comunhão para, à escuta do Espírito Santo e se-
guindo Jesus Cristo, em permanente missão, se tornar atenta aos desafios e prioridades do nosso 
tempo.
 Secretariado-geral
 Presidente – Bispo da Diocese.
 Secretário-geral – Pe. Manuel Moreira Matos + Carlos Manuel Monteiro Marques.
 Secretário Executivo – José António Marques Pinto.
 Comunicação Social – Pe. Nuno Miguel Henriques de Azevedo + Felisberto Henriques 
Gomes de Figueiredo.
 Vogais: Pastoral Orgânica – Pe. José Cardoso de Almeida + Pe. Nuno Manuel dos San-
tos Almeida + CIRP + Responsáveis de Movimentos.
  Pastoral Litúrgica – Pe. José Henrique Correia Almeida Santos + Pe. Jorge Alberto da 
Silva Seixas + Responsáveis de Movimentos.
  Pastoral Profética – Pe. António Jorge dos Santos Almeida + Pe. António Pereira Felis-
berto + Responsáveis de Movimentos.
  Pastoral Social – Pe. Ricardo Cardoso + Pe. João de Figueiredo Rodrigues + Custódio 
Matos Costa + Presidente Secretariado Diocesano da Família + Outros Responsáveis de Movi-
mentos familiares.

ASSEMBLEIA DIOCESANA PRÉ-SINODAL

VISEU: 10 / X / 1

 Neste dia 10 / X / 10, iniciamos a nossa caminhada em Sínodo, tendente a pensar e a amar 
a nossa Igreja de Viseu na sua renovação, reorganização e reestruturação, procurando vê-la com 
a luz do rosto conciliar que nos é transmitido pelo Vaticano II. 
 Com a referência viva deste Concílio Ecuménico que continua actual, queremos sentir a 
nossa Diocese a viver a comunhão entre todos os seus membros para que, na sua missão perma-
nente, ela reafirme e renove o propósito de anunciar Jesus Cristo, evangelizando as pessoas, as 
estruturas e os acontecimentos, nas diversas circunstâncias e nas grandes, profundas e radicais 
mutações dos nossos tempos.
 O Concílio Vaticano II é Acontecimento que continua a marcar a Igreja e é sua referência 
obrigatória – para a sua identidade: “casa e escola de comunhão” e para a sua missão.
 Começou apenas há 48 anos – em 11 de Outubro de 1962 – mas preparamo-nos já para 
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celebrar o jubileu dos 50 anos do seu encerramento, que os fará em 8 de Dezembro de 2015.
 Este jubileu não pode ser, apenas, uma celebração, ainda que muito festiva e não pode 
ser meramente, uma evocação, ainda que muito feliz. Queremos que seja um novo Pentecostes, 
dando-nos a oportunidade de olharmos a nossa Diocese tal qual ela é de a sonhar tal qual ela 
deve ser, consoante o Concílio nos propõe. Ao mesmo tempo, precisamos de a tornar capaz de 
dialogar com a Sociedade actual, escutando os seus desafios que a mesma Sociedade nos faz e 
discernindo as prioridades que a mesma Sociedade nos apresenta neste tempo, para nela anun-
ciarmos Jesus Cristo e os valores transformadores do Seu Reino.
 Assim e para pensarmos e realizarmos tudo isto em conjunto, é convocado este Sínodo 
Diocesano que, hoje, tem este primeiro momento, público, alargado e solene. Repito – em 
conjunto: Bispo, Padres, Religiosos, Institutos Seculares e outros Consagrados e Leigos, em-
penhados nas paróquias e inseridos em Movimentos, em Associações e nas diversas Estruturas 
da Igreja e da Sociedade.
 Este Projecto de renovação da nossa Diocese foi apresentado ao Conselho Presbiteral, 
como desejo e propósito, em Março de 2007.
 Recebeu a força de convicção, da sua necessidade e da oportunidade da sua celebração, 
na Visita da Sacra Limina, em Novembro de 2007, com as palavras pastorais e programáticas 
de Bento XVI.
 Esta convicção foi reconfirmada pelo sentir de toda a CEP, propondo um documento 
intitulado “Repensar a Igreja em Portugal”, com o propósito de que todas as dioceses vivam a 
sinodalidade eclesial.
 Então, para o preparar, foram propostos os 3 últimos Planos Pastorais na Diocese: ter a 
Palavra de Deus como fonte de formação e de acção nos cristãos e nas comunidades (2007-
2008); apostar na constituição de Grupos de Corresponsabilidade em todas as Paróquias e 
estruturas da Diocese (2008-2009); pensar os Ministérios Laicais como uma necessidade de 
sermos Igreja de baptizados e de cristãos, em comunhão para a missão (2009-2010).
 Entretanto, o anúncio solene do Sínodo foi feito à Diocese, na Celebração Paulina de 
25/01/09, precisamente 50 anos depois do anúncio solene do Concílio, feito pelo Papa João 
XXIII.
 Em 7/06/2010, a sua realização foi aprovada, oficialmente e por unanimidade, pelo Con-
selho Presbiteral.
 Finalmente, em 13 de Setembro deste ano, foi aprovado no Conselho Presbiteral e, tam-
bém, por unanimidade, um Documento com a Proposta Sinodal e com os Objectivos desta 
importante acção da nossa Diocese.
 Este Documento afirma o desejo e a necessidade de renovação da nossa Diocese, com 
base na Comunhão e assente na organização e na corresponsabilidade. Para isto, e dadas as 
mudanças e as circunstâncias actuais, prevê uma reestruturação profunda da Diocese, ten-
dente à missão permanente da Igreja e deseja uma formação orientada para a construção de 
uma Igreja que seja celebrativa, evangelizadora e com uma presença solidária no mundo, 
assente numa justa e testemunhante intervenção social.
 Desde há bastante tempo está a trabalhar uma Comissão Preparatória que fez todos os 
preparativos para esta Assembleia. Desde há dias, está a trabalhar um Secretariado-Geral que 
já hoje conduz e realiza este encontro e vai levar por diante todos os trabalhos destes 5 anos.
A todos bem vindos e obrigado pela vossa presença e, antecipadamente, pelo empenha-
mento, entusiasmo e alegria que ides colocar na realização do Sínodo!
 Dando louvor e glória ao Senhor da Igreja que é Comunhão Trinitária nas Pessoas do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo; com a protecção de Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe – a Senhora 
do Altar-Mor – e com o exemplo pastoral do Padroeiro da nossa Diocese – S. Teotónio, declaro 
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aberta esta Assembleia Diocesana pré-Sinodal, início dos próximos anos que serão decisiva-
mente marcantes para a nossa Igreja de Viseu. 

BÊNÇÃO E ENVIO

 - Abençoa-nos, Deus Pai, dando-nos a alegria de vivermos como Teus filhos e de, neste 
2.º ano do Sínodo, continuarmos a comunicar a todos o Teu Reino de Verdade, de Justiça, de 
Amor e de Paz.
 TODOS: AMEN
 - Abençoa-nos, Deus Filho, tornando-nos agentes do Teu amor para com todos os nossos 
irmãos, fazendo-nos mais capazes de, com este Sínodo e com o nosso testemunho, comunicar-
mos a todos a Tua Ressurreição.
 TODOS: AMEN
 - Abençoa-nos, Deus Espírito Santo, Senhor e Fonte da vida, tornando-nos realizadores 
dos Teus carismas para transformação do mundo, vivendo, com este Sínodo, um novo Pente-
costes na nossa Igreja de Viseu.
 TODOS: AMEN
 - A todos nós e a toda a nossa Diocese de Viseu, abençoe Deus Todo-poderoso: Pai, Filho 
e Espírito Santo.
 TODOS: AMEN
 IDE EM PAZ E QUE O SENHOR VOS ACOMPANHE!

ASSEMBLEIA DIOCESANA PRÉ-SINODAL

10 / OUTUBRO / 2010

 1. Convocatória do Concílio

 - A Igreja assiste, hoje, a grave crise da sociedade.
 - Sociedade caracterizada por um grande progresso material a que não corresponde igual 
progresso no campo moral.
 - Estas dolorosas averiguações conclamam ao dever da vigilância e despertam o sentido 
da responsabilidade.
 - (Esta situação difícil desafia a Igreja a ser mais activa na sua missão e no seu testemu-
nho, de estar e de caminhar mais próximo das pessoas e de se empenhar mais seriamente para 
ser portadora de esperança no mundo).
 - (Planos Pastorais tendentes a ter a Palavra de Deus como semente da nossa vida e acção 
cristã e eclesial e a aprofundar os órgãos de corresponsabilidade e os ministérios laicais).
 - Vaticano II – inaugurado em 11 de Outubro de 1962.
 - 48 anos depois e para celebrarmos condignamente, não como uma mera comemoração 
e lembrança mas como procura de termos os mesmos desejos de então para a nossa Diocese de 
Viseu, inauguramos este Sínodo, celebrado na nossa Diocese 262 depois do último, no tempo 
do Bispo D. Júlio Francisco de Oliveira.
 - A história deste Sínodo já tem vários e importantes momentos: em Março de 2007, foi 
aprovada a sua realização, em Conselho Presbiteral. Em Novembro de 2007 teve um incentivo 
grande na Visita ad Limina. A partir daqui, com o projecto “repensar a pastoral da Igreja em 
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Portugal”, que apela à sinodalidade da Igreja. Em Junho de 2010, também no Conselho Presbi-
teral, foi votada e aprovada, por unanimidade, a realização do Sínodo. Em Setembro de 2010, 
em reunião extraordinária, o Conselho Presbiteral aprovou a Proposta Sinodal e os Objectivos 
desta realização, também por unanimidade, aprovando-se, também, o Lema e o Tema.
 - A partir daqui, entrou-se na preparação próxima: constituição de uma Comissão Prepa-
ratória, encarregada da elaboração de um caderno de sensibilização, preparado pelo Pe. Milton, 
de preparar orações, de fazer um símbolo e um cartaz e outros elementos.
 - Hoje é um momento alto: realização da Assembleia Diocesana pré-Sinodal, para apre-
sentar todos estes elementos e dar início ao trabalho em toda a Diocese.
 - A partir de agora, tudo e todos os trabalhos na Diocese devem estar centralizados no 
Sínodo e devem levar a concretizar este Projecto. Este é um Projecto de renovação, de rees-
truturação, de formação. 

SÍNODO DIOCESANO 2010-2015

 A nossa Diocese está em Sínodo. Este acontecimento vai renovar a nossa Igreja e vai le-
var-nos até ao final de 2015, por ocasião dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II.
Na tarde do passado Domingo, dia 10 de Outubro, na Assembleia Diocesana pré-Sinodal, foi 
feita a abertura pública e solene dos trabalhos.
 Estiveram cerca de 2.000 pessoas, vindas de todas as zonas pastorais, juntamente com 
representantes das Comunidades Religiosas, dos Institutos Seculares e de outros Consagrados, 
bem como dos Movimentos, Associações e Obras da nossa Diocese.
 Com a presidência do nosso Bispo, o Secretariado-Geral do Sínodo conduziu os trabalhos 
que tiveram, como momento central, as sínteses das 4 Constituições fundamentais do Concí-
lio. Elas ajudam-nos a ver a Igreja que somos e temos e apontam-nos a Igreja que sonhamos e 
queremos. Deste exercício, nasce a necessidade de renovação, para darmos à nossa Igreja um 
rosto mais conciliar, estando atenta às pessoas e às circunstâncias de hoje e sendo mais evange-
lizadora no diálogo com o mundo, anunciando Jesus Cristo Ressuscitado.
 Na Assembleia foram, também, apresentados alguns elementos para a divulgação do Sí-
nodo e alguns outros para sensibilização, estudo e oração. Também foi indicada a metodologia a 
desenvolver ao longo dos próximos 5 anos e, sobretudo, foi pedido empenhamento, entusiasmo 
e alegria para todos vivermos este Grande Projecto Sinodal.
 Estamos, todos nós e a partir de agora, convocados para esta tarefa. Ninguém deve ficar 
de fora. Cabe-nos olhar a Igreja que somos, para construir a Igreja que queremos e que o Con-
cílio nos mostra.
 Para tudo isto, a renovação é palavra de ordem e é o desafio que nos compromete a ser-
mos cristãos, conscientes das nossas responsabilidades, no mundo e na sociedade de hoje. As 
mudanças a operar dependem de nós.
 Chegou a hora de dizermos “presente”! Chegou a nossa vez de dizermos que somos Cris-
tãos e que estamos empenhados numa Igreja nova, bela e feliz! Na nossa Comunidade, vamos 
participar e construir o Sínodo! A nossa Diocese precisa de nós e, sem nós, não pode realizar a 
sua missão.

Bispo Ilídio, Viseu
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ETAPAS E METODOLOGIA DA CAMINHADA SINODAL

 O Sínodo diocesano de Viseu irá decorrer ao longo dos próximos cinco anos – até 2015. 
Ao longo deste período de tempo pretende-se fazer um estudo sério da diocese e confrontá-la 
com a realidade do mundo de hoje e com as grandes intuições que o Concílio Vaticano II nos 
deixou há quase 50 anos.
 Todo este trabalho irá implicar muita gente, a começar nas paróquias. Não se pretende 
uma reflexão e uma acção apenas ao nível dos responsáveis, mas que o contributo nos possa 
chegar de todos os fiéis, mesmo daqueles que andam mais afastados.
 Em cada paróquia, em cada movimento, associação e obras e em cada ordem religiosa 
devem ser constituídos grupos, que podemos chamar de sinodais, onde esse trabalho deve ser 
desenvolvido e cujas conclusões deverão ser enviadas ao Secretariado-geral do Sínodo.
 Estes grupos sinodais poderão ser os grupos de corresponsabilidade já existentes ou a 
criar, mas o ideal é que deste grupo mais responsável se pudesse alargar para a constituição de 
outros grupos de tal forma que os membros do conselho pastoral paroquial fossem animadores 
de outros grupos sinodais.
 Assim, ao longo deste primeiro ano pretendemos fazer uma sensibilização e divulgação 
do sínodo, para depois, e já com trabalho nos grupos paroquiais, se fazer uma primeira leitura 
da igreja que queremos ser e da sociedade à qual somos enviados.
 Até ao Natal, fazer a sensibilização para o Sínodo através das homilias, dos órgãos de 
comunicação social, das folhas paroquiais, dos cartazes, das orações e através do estudo do 
documento: “Sínodo Diocesano, o quê? Como? Para quê?”
 A partir do Natal teremos um novo documento que incluirá o resumo das quatro grandes 
constituições conciliares e com algumas perguntas para trabalho. Desta reflexão feita nos gru-
pos paroquiais esperamos já receber ecos no Secretariado-geral do Sínodo. Assim iremos con-
frontar a comunidade que somos com a comunidade que deveríamos ser à luz dos documentos 
conciliares e ao mesmo tempo daremos conta dos desafios que a sociedade nos levanta.
 Entretanto vamos lançar um concurso de poesia para se encontrar um texto que depois 
possa ser musicado e ser o hino do sínodo. Os interessados devem estar atentos ao Jornal da 
Beira e ao site da diocese onde será publicado o regulamento.
 No ano pastoral 2011/2012 queremos ver os desafios que a sociedade coloca à Igreja e 
será o ano em que, através de um grande inquérito dirigido a todos os fiéis, se irão determinar 
as moções e os grandes desafios que serão estudados de uma forma mais concreta. A partir dos 
dados recolhidos desse inquérito e tendo presente os desafios do concílio Vaticano II serão ela-
borados os documentos sinodais.
 O primeiro documento sinodal será estudado a nível dos grupos em 2012/2013 de tal 
forma que as moções daí apresentadas possam ser estudadas e votadas na Primeira Assembleia 
Sinodal a decorrer depois da Páscoa de 2013.
 Este será o ritmo que iremos desenvolvendo nos períodos seguintes com a reflexão nos 
pequenos grupos e com Assembleias Sinodais a realizar na Quaresma de 2014 (2.ª), no Advento 
de 2014 (3.ª) e finalmente a última depois da Páscoa de 2015.
 Em 8 de Dezembro de 2015 encerrará o Sínodo propriamente dito, no mesmo dia em que 
se celebram os 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II.
 O ano 2015/2016 será um ano jubilar e celebrativo no qual deverá aparecer a Exortação 
Pós-sinodal e a consequente programação pastoral para os anos seguintes. No final desse ano 
pastoral teremos a celebração dos 500 anos da Dedicação da Sé Catedral de Viseu (1516/2016).
Para acompanhar e orientar todo este trabalho sinodal foi constituído um Secretariado-geral 
(publicado no número anterior). Foi já criado um mail específico para este trabalho e para este 
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Secretariado que será: sinodo@diocesedeviseu.pt
 Este trabalho sinodal resultará na medida em que todos os intervenientes, desde as estru-
turas diocesanas às locais (na paróquia) viverem todo este tempo numa permanente atitude de 
diálogo e de escuta dos outros e da voz do Espírito que nos iluminará.

Cón. Manuel Matos

FAZER DO SÍNODO UMA REALIDADE

 «Queremos sentir a nossa Diocese a viver em comunhão em todos os seus membros, 
para que, em celebração permanente, ela reafirme e renove o propósito de anunciar 
Jesus Cristo, evangelizando as pessoas, as estruturas e os acontecimentos, nas diversas 
circunstâncias e nas grandes, profundas e radicais mutações dos nossos tempos».
 Foi com este desejo que o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, se dirigiu à numerosa assem-
bleia que enchia o Pavilhão Multiusos de Viseu, na tarde do dia 10 de Outubro, apresentando o 
Sínodo Diocesano que propõe a toda a Diocese para os próximos 5 anos.
 E a sua expectativa de que toda a Diocese se concentrasse no arranque desta iniciativa, 
pela presença de todos os Grupos de Corresponsabilidade nesta primeira Assembleia Diocesa-
na Pré-Sinodal parece ter sido amplamente correspondida pelo entusiasmo do grande número 
de pessoas que se deslocaram das diversas zonas pastorais e ouviram atentamente as reflexões 
apresentadas sobre uma Igreja comunhão, à luz da Lumen Gentium, uma Igreja celebrativa à 
luz da Sacrosanctum Concilium, uma Igreja Evangelizadora à luz da Dei Verbum e uma Igreja 
Solidária à luz da Gaudium et Spes, as quatro constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II 
que serão base de reflexão ao longo do Sínodo.
 O desejo de renovação da Igreja diocesana foi repetidamente expresso pelo Bispo da 
Diocese, que agradeceu a presença de todos e também «antecipadamente pelo empenhamento, 
o entusiasmo e a alegria que ides colocar na realização do Sínodo de Viseu».
 Consagrando o Sínodo, agora iniciado, à protecção da Virgem Maria, a Senhora do Altar-
mor da Catedral, e a São Teotónio, padroeiro da Diocese, D. Ilídio Leandro reafirmou que a 
presença de todos, naquela tarde, se tem de traduzir no assumir do Sínodo Diocesano como algo 
em que todos trabalham, todos se empenham, todos se fazem ouvir pela participação.
 Esta Assembleia foi também oportunidade para a apresentação dos elementos que identi-
ficarão o Sínodo: o cartaz, que não só estará presente junto a cada comunidade, como também 
será também disposto junto à Catedral, em tela gigante que se encontrava por detrás da mesa 
presidencial, e o símbolo, com a sua referência ao mapa da Diocese e ao lema «Em comunhão 
para a missão».
 A motivação de toda a Diocese para a vivência deste período de reflexão e de compromis-
so à comunhão e à missão de anunciar Jesus Cristo irá depender da motivação e participação de 
todos os baptizados, como foi expresso várias vezes na Assembleia.
 Será a Diocese a fazer do Sínodo uma realidade.

NA

SECRETARIADO GERAL DO SÍNODO

 Presidente: Bispo da Diocese; Secretário Geral: Pe. Manuel Moreira Matos e Carlos 
Manuel Monteiro Marques; Secretário Executivo: José António Marques Pinto; Comunicação 
Social: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo e Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo. Vo-
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gais: Pastoral Orgânica: Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida 
e CIRP; Pastoral Litúrgica: Pe. José Henrique Correia Almeida Santos, Pe. Jorge Alberto da 
Silva Seixas e Responsáveis de Movimentos; Pastoral Profética: Pe. António Jorge dos Santos 
Almeida, Pe. António Pereira Felisberto e Responsáveis de Movimentos; Pastoral Social: Pe. 
Ricardo Cardoso, Pe. João de Figueiredo Rodrigues, Custódio Matos Costa, Casal Presidente 
do Secretariado Diocesano da Família e Outros Responsáveis de Movimentos Familiares.
 O local de trabalho situa-se no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, com o seguinte horário: 
Segundas e Quintas-feiras - 14H30 às 17H00; Terças e Sextas-feiras - 9H30 às 12H00.

TODOS A CAMINHO, EM SÍNODO, DURANTE CINCO ANOS

 A Assembleia Pré-Sinodal reuniu, no passado domingo, quase dois mil fiéis, oriundos de 
todas as paróquias da diocese. Foi no Pavilhão Multiusos de Viseu e presidiu D. Ilídio Leandro, 
que expressou grande esperança nos frutos desta caminhada de renovação e reorganização da 
Igreja diocesana, à luz dos documentos conciliares.
 O tom festivo da Assembleia foi dado pelo Grupo de Jovens ‘Duc in Altum’, de Souto de 
Lafões, a quem coube a animação musical.
 A caminhada vai fazer-se por etapas, obedecendo a um programa definido, que começa 
pelo estudo e reflexão sobre os documentos que o Concílio Vaticano II propôs ao mundo e à 
Igreja, há 50 anos. Começando por ver se a Igreja, na diocese, correspondeu em plenitude ao 
desafio conciliar, todos somos convidados a analisar a realidade actual e a fidelidade à missão 
que cabe a cada baptizado: - ser sal e luz para o mundo, actuando, em cada dia, mostrando a 
originalidade da proposta que o Evangelho de Jesus Cristo oferece, para que surja um mundo 
melhor.
 Ao logo da Assembleia, na tarde do passado Domingo, foram apresentados, em síntese, 
os quatro documentos fundamentais do Concílio. O Pe. José Cardoso ilustrou a mensagem da 
Lumen Gentium, que nos diz que ‘todos unidos formamos um só Corpo, um povo que na Páscoa 
nasceu’, em resultado do derramamento do sangue de Cristo. Chamados por Ele a fazermos 
caminho, em comunhão, temos uma missão: - testemunhar o Evangelho que Ele nos anunciou.
O Cón. José Henrique, falando da Sacrossanctum Concilium, apresentou a renovação litúrgica, 
por ela proposta, como ‘o fruto mais visível do Concílio’.
 Sintetizando a Dei Verbum, o Cón. Mário Dias realçou o apelo que ela contém: - que a 
Igreja se sinta permanentemente em evangelização, no seu interior e para o exterior.
 A apresentação da Gaudium et Spes coube ao Cón. Arménio Lourenço, salientando as 
questões e problemas mais urgentes da humanidade, cuja solução passa pela valorização da 
família e pela cultura da paz. Numa aplicação à realidade diocesana, o orador debruçou-se 
sobre as questões de ordem social nos dias de hoje, apelando a uma reflexão sobre a acção das 
estruturas de apoio social e a resposta que dão, ou não, às necessidades dos mais pobres.
 Depois da apresentação dos documentos conciliares que servirão de guia à caminhada 
sinodal, o Cón. Manuel Matos, Coordenador do Sínodo, explanou a metodologia a seguir, ao 
longo destes anos de caminhada: reflexão e estudo sobre os apelos do Concílio, para conferir se 
a realidade da Igreja diocesana espelha a verdade do Evangelho e corresponde às necessidades 
das pessoas, hoje. Diante das conclusões, há que propor e auscultar o sentir das comunidades, 
que deverão expressar o seu sentir sobre as preocupações e inquietações comuns. Este trabalho 
desenrolar-se-á ao longo de três anos, integrado nos Planos Pastorais de cada ano.
 Da recolha do sentir das comunidades nascerão propostas documentais que, depois de 
analisadas e discutidas, serão votadas, nos dois últimos anos, daí nascendo orientações para um 
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novo modo de viver em Igreja, mais conforme com o Evangelho e com o compromisso bap-
tismal, de onde nasce a comunhão e a responsabilidade da missão. Estes documentos sinodais 
serão o instrumento de acção de uma Diocese renovada e reorganizada, disposta a caminhar a 
passo firme e seguro, com renovada energia no compromisso da evangelização, missão que lhe 
está cometida, na sua essência.
 A encerrar a Assembleia, D. Ilídio apelou a que esta caminhada sinodal da diocese se 
fizesse em clima de oração e escuta da Palavra, abrindo-se cada um a ‘viver, anunciar e rea-
lizar’ a vontade de Deus, tornando cada comunidade uma ‘casa aberta para as pessoas que O 
procuram’. Assim, todos (leigos, sacerdotes, religiosos e institutos seculares) cresceremos ‘em 
comunhão para a missão de uma feliz corresponsabilidade, sendo testemunhas felizes do Evan-
gelho’.
 A renovação da Igreja diocesana, para se tornar atenta aos desafios e prioridades do nos-
so tempo, é o ponto fulcral do caminho a fazer ao longo deste ano. Rezando e testemunhando 
a fé em Jesus Cristo, todos são chamados a fazer o caminho da realização da caridade, que a 
todos faz irmãos uns dos outros, numa Igreja orgânica e corresponsável. Perceber o porquê da 
realização do Sínodo, compreender o modelo comunitário de Igreja e identificar os desafios e 
prioridades da nossa sociedade em mudança serão as prioridades, ao longo deste ano pastoral. 
Como instrumento de trabalho, foi editado o documento ‘Sínodo Diocesano - o quê? Como? 
Para quê’, elaborado pelo Pe. Milton e que está disponível no Secretariado do Sínodo, no Semi-
nário Maior de Viseu e nas livrarias do Jornal da Beira.

FM

SÍNODO DIOCESANO

 Este pequeno texto propõe-se ler o início do caderno de mle, distribuído na Assembleia 
pré-sinodal e oferece alguns elementos para uma proposta de reflexão numa reunião de cate-
quistas, numa preparação da liturgia, num encontro de movimento, numa reunião de conselho 
pastoral ou económico ou numa reunião de assembleia arciprestal. É bom que, durante estes 
anos de realização do Sínodo, o tempo de reflexão e de estudo que deve iniciar cada uma das 
reuniões de trabalho eclesial ou de encontro, seja de modo a aprofundar o conteúdo, o caminho 
e as propostas que nos vão sendo feitas para construir o Projecto Sinodal.
 Neste mês de Novembro, estudar o caderno de mle: Sínodo Diocesano. O quê? Como? 
Para quê? 
 O quê?
 De acordo com o caderno distribuído na Assembleia Diocesana, “o Sínodo é uma inicia-
tiva e um projecto de conversão comunitária”. Esta conversão parte da realidade que somos e 
que vivemos. Parte de uma reflexão crítica sobre a situação concreta que, talvez, não satisfaça 
a nossa concepção de Igreja e que, talvez, não corresponda ao que, hoje, todos pedem à Igreja. 
Esta conversão comunitária e necessária tem uma referência e um ideal a atingir e a construir. 
Estes são a comunhão de todos e com todos os baptizados, enquanto critério de identidade e de 
missão evangelizadora, a viver na organicidade e na corresponsabilidade eclesiais.
 Como?
 O mesmo caderno de mle diz, respondendo, que “um sínodo não se olha de fora; entra-se 
nele: prepara-se, celebra-se e vive-se, em comunhão. Um sínodo é um “que-fazer”... é um saber 
que obedece a regras sociológicas, canónicas e teológicas”. Por isso, diz, ainda, que “o sínodo 
configura-se, de forma esclarecida, na fé comunitária”. Isto deve levar-nos à oração e ao estudo. 
À oração porque é a construção do Reino de Deus pela acção do Espírito Santo que actua em 
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nós e nos move a perceber os “sinais dos tempos” e a perscrutar neles a vontade de Deus para 
a Igreja que somos e para a Sociedade à qual somos enviados. Ao estudo porque nos devem ser 
familiares “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem (...), pois não há realidade alguma verdadeiramente 
humana que não encontre eco no seu coração”. Na verdade, o estudo é necessário e essencial 
para que o sínodo possa ser útil e eficaz, porque “a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao 
género humano e à sua história”. Estas citações são tiradas do proémio da Gaudium et Spes.
 Para quê?
 O sínodo diocesano foi proposto e aprovado em Março de 2007; foi anunciado, publica-
mente, em Janeiro de 2009; os seus objectivos foram aprovados, por unanimidade, em Junho 
de 2010; a Diocese compareceu, em grande número, à Assembleia pré-sinodal, em Outubro de 
2010... Sempre e tudo porque queremos que a nossa Igreja de Viseu se renove, se reestruture e 
aposte mais na formação de todos os seus membros, em ordem a responder melhor aos de- safios 
do presente e do futuro e a ser, cada vez mais, evangelizada, evangelizadora e missionária, “ad 
intra” e “ad extra”. Queremos que a nossa Igreja de Viseu, como comunidade de comunidades, 
assuma a natureza e a missão de um modelo comunitário, ultrapassando o modelo tradicional. 
Estamos em comunhão com as Igrejas Particulares de Portugal que, estudando o Instrumento de 
trabalho “Repensar juntos a Pastoral em Portugal”, querem “adoptar o espírito e o estilo sino-
dal”. O método deste Instrumento de trabalho é o mesmo que nos propomos e é essencial para 
o nosso sínodo – “discernimento pastoral” – deixando-nos “transformar, adquirindo uma nova 
mentalidade” (cf. Rom 12, 2).

1 de Novembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

SÍNODO DIOCESANO

 De acordo com a orientação de mle (Sínodo Diocesano. O quê? Como? Para quê?, pp. 6 
e 7), o Sínodo deve comprometer-nos a abraçar um Modelo comunitário, deixando o Modelo 
tradicional.
 Que quer isto dizer e que implica na nossa acção pastoral?
 Enquanto no modelo tradicional a fé se transmitia familiarmente e se vivia sociologica-
mente (tudo chamava e pressionava para não destoar ou ser diferente), no Modelo comunitário 
não se passa assim. Neste, nada está adquirido nem suposto. Muito menos a fé que envolve uma 
capacidade e dinâmica de ler, interpretar e analisar situações e acontecimentos, à luz de uma 
Boa Nova que seja proposta de critérios e de valores que transformem o negativo e acrescentem 
qualidade de vida que seja opção melhor e uma forte mais valia para todos aos quais se dirige.
Perguntemo-nos:
 - A nossa acção pastoral faz estas propostas e sugere critérios válidos e de interesse na 
situação actual, que dizemos ser de crise de valores, inserida numa crise social, cultural, econó-
mica e laboral – quase global?
 - Estamos capazes de juntos na comunidade – padre e leigos ou comunidade religiosa 
– estudar a nossa realidade e estamos dispostos a estudar e apresentar alternativas que sejam 
caminhos de esperança?
 - Somos capazes de – em e como comunidade – nos abrirmos a situações novas da socie-
dade, alterando métodos antigos e experimentando caminhos novos, de acordo com as exigên-
cias destas novas situações?
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 NOVOS CAMINHOS:
 1. A Palavra de Deus que conhecemos, que lemos todos os dias e que explicamos nas 
acções comunitárias (homilias) têm a força e o dinamismo da nossa conversão e a capacidade 
de anunciar Jesus Cristo a quem nos procura. Se acreditarmos na força desta Palavra e se A 
utilizarmos nos encontros com pessoas que nos procuram (tantas situações esperadas e tantas 
surpreendentes), o Anúncio faz-se e a Nova Evangelização acontece.
 É urgente acreditar e apoiarmo-nos na força evangelizadora da Palavra de Deus 
e sabermos que Ela é muito desconhecida. Precisamos de acreditar na força do Modelo 
Evangelizador. Nele, Jesus apresenta-Se na primeira pessoa e nós somos – com os outros 
– ouvintes e seguidores.
 2. A acção da igreja – minoria na sociedade actual, mesmo nas nossas paróquias “cris-
tãs” – precisa de ser visível nas acções concretas e precisa de ter consequências concretas nas 
acções invisíveis. Não podemos aceitar que a Igreja passe ao lado da crise e não passem por ela 
as dinâmicas inspiradoras – no anúncio e na denúncia – das realidades que fazem sofrer tantas 
pessoas das nossas comunidades. O profeta deve estar de olhos, ouvidos e coração atentos e 
nada do que se passa à nossa volta pode ser alheio à nossa missão de pastores. Só assim seremos 
agentes de um verdadeiro Modelo Libertador – capaz de intervir na “situação de contradições 
sociais, de injustiça pessoal e estrutural e de degradação humana” (mle, p. 6).
Procuremos interrogar-nos e encontrar respostas:
 - O desenvolvimento integral das pessoas é vontade de Deus e nós, cristãos, somos coo-
peradores de Deus para a felicidade e salvação integral de todas, sem excepção. Pensamos nisto 
nos encontros diversos com os grupos de corresponsabilidade e outros?
 - As nossas Comunidades devem ter cristãos que sejam mediadores de acção social, a 
darem qualidade de vida, amor e esperança a quem não tem condições de ser feliz sozinho. As 
pessoas mais frágeis da nossa comunidade podem confiar e esperar ajuda dos agentes de pasto-
ral?

7 de Novembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

SÍNODO OU CONCÍLIO? SENTIDO DE UMA AVENTURA

 Diz o nosso guião de sensibilização: «Houve desde o séc. II, concílios/sínodos: gerais 
ou ecuménicos e particulares (nacionais e regionais) convocados para regular crises ou confli-
tos locais ou outros. Não houve necessidade de sínodos especificamente “diocesanos” (...). A 
necessidade de convocar sínodos, nas Igrejas particulares (sínodos “diocesanos”) começou a 
existir após o séc. IV, quando se deu a dispersão do presbitério e a organização de novas comu-
nidades, A convocação dos concílios / sínodos obedeceu à necessidade de prover à comunhão 
(orgânica) na Igreja, posta à prova por questões doutrinais ou questões disciplinares, sendo sa-
bido que, na antiguidade, predominaram as questões de referência doutrinal para, em seguida, 
predominarem as questões de referência disciplinar».
 - Partindo do sentido da palavra sínodo – “franquear o mesmo limiar, de se reunir, de 
morar em conjunto” – e da palavra concílio – “assembleia convocada” (cf. mle, p. 7) – como 
justifica a realização do nosso Sínodo Diocesano e quais são as “questões” que, hoje, a nossa 
Diocese precisa de estudar e resolver?
 - Dado que “um sínodo é uma instituição, uma estrutura participativa e deliberativa” (cf 
mle, p. 7) – está preparado(a) para dar o seu contributo, na sua Comunidade?
 - Que está disposto(a) a fazer para que o Sínodo da nossa Diocese seja uma aventura de 
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renovação, envolvendo um maior espírito de comunhão, passando por uma necessária reestru-
turação da Diocese?
 - Sabendo que a dificuldade maior para o êxito do nosso Sínodo é a falta de participação 
e esta precisa da formação conveniente, tendo em conta as mudanças sociais e eclesiais e os 
novos desafios – está aberto(a) a ser agente de renovação na sua Comunidade? Como e em quê?

16 de Novembro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

O VATICANO II E A QUESTÃO SINODAL

 Nas páginas 10 e 11 do documento de sensibilização – Sínodo Diocesano. O quê? Como? 
Para quê? – o seu Autor (mle) refere que «o concílio Vaticano II tem um papel determinante 
na evolução da questão sinodal» e explica as razões para esta afirmação. Aponta 2 impulsos: o 
teológico, pela emergência de uma eclesiologia de comunhão e o pastoral “com um forte apelo 
à descoberta da dimensão sinodal da Igreja”.
 Esta “evolução da questão sinodal” a partir do Vaticano II pode ver-se nos 2 documen-
tos que o Autor refere. Um é o Directório para o ministério pastoral dos bispos de 1973 e que 
apresenta as “novas condições de celebração de um sínodo diocesano («adaptando, às circuns-
tâncias locais, as normas e leis da Igreja universal, indicando o caminho e programa do trabalho 
apostólico da diocese» - n.º 163)”. Outro é o Código de Direito Canónico de 1983 que “concre-
tiza a opção pela eclesiologia de comunhão decidida pelos padres do Vaticano II (se bem que a 
não explicite suficientemente... como comunhão orgânica), nos cân. 460/468”.
 Face às afirmações destes 2 documentos pós-Vaticano II e lendo os apelos do Papa Bento 
XVI na Visita ad Limina de 2007, temos o necessário enquadramento teológico e pastoral, 
para o sínodo da nossa Igreja de Viseu. Por um lado, ver, sentir e viver a Igreja como Comu-
nidade de baptizados e discípulos de Jesus, convocada para celebrar a Presença de Jesus nas 
diversas formas (Eucaristia, Palavra, Oração, Mandamento Novo) e enviada para viver a evan-
gelização, como proposta missionária realizada por todos, nos diversos ministérios – ordenados 
e laicais. Por outro lado, apelar para que a natureza e a missão da Igreja sejam participadas 
de forma orgânica e corresponsável por todos, levando a que a Presença de Jesus seja a força 
e a razão para que todos se sintam convocados à formação para a missão comum, mas particu-
lar, em cada situação concreta.
Perante isto:
 - Como convocar todos os cristãos da Diocese para a celebração da Fé e para a evangeli-
zação e a transformação das realidades humanas e sociais?
 - Como organizar a formação de todos os cristãos, de modo a que se sintam evangeliza-
dores na sua situação concreta de vida?
 O Sínodo Diocesano propõe-se ser esta oportunidade a aproveitar.

30 de Novembro de 2010
Bispo Ilídio, Viseu

HINO DO SÍNODO DIOCESANO

 Este Concurso é organizado pela Equipa Preparatória do Sínodo da Diocese de Viseu, 
visando encontrar um texto poético que sirva para ser musicado, tornando-se o Hino do Sínodo.
 Poderão concorrer todos os interessados, desde que apresentem composições em Língua 
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Portuguesa, nos termos deste
 

REGULAMENTO
 
 Os trabalhos apresentados a concurso deverão enquadrar-se nas seguintes modalidades: 
quadra, poesia livre ou soneto. Uma parte do texto deverá proporcionar-se a servir de refrão.
Os concorrentes deverão inspirar-se nos documentos publicados no Jornal da Beira relativos 
ao anúncio e lançamento do Sínodo por D. Ilídio Leandro, onde se definem os objectivos desta 
caminhada sinodal.
 Cada concorrente poderá apresentar, no máximo, três trabalhos, desde que se enquadrem 
em modalidades diferentes.
 Os trabalhos deverão ser apresentados numa página de papel branco, tamanho A4, utili-
zando o tipo de letra ‘Times New Roman’, com espaço duplo.
 Os trabalhos, em si, não deverão conter qualquer elemento de identificação do autor. A 
identificação completa do Autor (nome como consta do bilhete de identidade, data de nascimen-
to, morada completa e telefone de contacto) deverá vir em envelope à parte, entregue juntamen-
te com o trabalho.
 Os trabalhos a concurso deverão ser enviados pelo correio, ou entregues em mão no 
Centro Sócio-Pastoral - Rua D. António Monteiro - Viseu, até às dezoito horas do dia 31 de 
Dezembro de 2010.
 O júri, escolhido pela Diocese de Viseu, será constituído por três personalidades profis-
sionalmente ligadas à poesia e à literatura.
 O júri premiará até três trabalhos, podendo atribuir Menções Honrosas. Os autores pre-
miados receberão prémios em livros e uma medalha. Serão emitidos Certificados de Participa-
ção para todos os participantes.
 Das decisões do júri não haverá recurso, salvo em casos de plágio ou de trabalho não 
inédito devidamente comprovado.
 Os premiados serão avisados directamente, por carta, ou por telefone. A entrega dos pré-
mios será feita em sessão pública, em data a definir.
 Não serão devolvidos quaisquer trabalhos e os que forem distinguidos ficarão sendo pro-
priedade da Diocese de Viseu.

INSTRUÇÃO SOBRE OS SÍNODOS DIOCESANOS

 O Documento de sensibilização (mle, sínodo diocesano. o quê? como? para quê?, pp. 11-
16) apresenta a síntese da Instrução sobre os Sínodos Diocesanos, publicada, conjuntamente, 
pelas Congregações para os Bispos e para a Evangelização dos Povos. É, como diz, “o instru-
mento de referência para a promoção do sínodo diocesano”.
 No Proémio desta Instrução, fala-se desta “reunião eclesial” como “um importante meio 
para actuar a renovação desejada pelo Concílio”, onde se destaca a necessidade de estudar e 
encontrar “a verdadeira e genuína imagem da Igreja”, no qual esta “é apresentada como Povo 
de Deus e a autoridade hierárquica é proposta como serviço”, vista a Igreja sempre como ‘co-
munhão’.
 Esta Instrução fala, no 1.º capítulo, sobre a “natureza e a finalidade do Sínodo Diocesa-
no”. Citando o cânon 460, diz que é uma “assembleia de sacerdotes e de outros fiéis da Igreja 
particular, escolhidos para auxiliar o bispo diocesano para o bem de toda a comunidade dioce-
sana”. A finalidade última do Sínodo é o “bem de toda a comunidade diocesana”.
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 No 2.º capítulo, a Instrução fala da composição do Sínodo, enquanto Assembleia sinodal. 
Supõe trabalho de reflexão e de estudo de todos os cristãos da diocese, que levará à apresenta-
ção de moções e de propostas a apresentar e a reflectir, antes de serem votadas pela Assembleia. 
Seguidamente, serão sujeitas à aprovação do Bispo e, sendo aprovadas, serão por ele publicadas 
e apresentadas à diocese como decisões sinodais.
 No 3.º capítulo, apresenta-se todo o caminho a percorrer, desde a decisão de convocação 
do Sínodo, aprovada em Conselho Presbiteral até à sua realização. Trata-se da “convocação e 
preparação do Sínodo”, com a nomeação da Comissão preparatória e a publicação do Regula-
mento.
 Todo este trabalho decorre simultaneamente com as “fases de preparação do Sínodo” que 
têm em conta: a “preparação espiritual, catequética e informativa”; a “consultação da diocese”; 
a “definição das questões”. Está a decorrer a 1.a fase da preparação, com a sensibilização de 
todos, com o pedido de oração a todos e com a elaboração de temas de estudo para serem re-
flectidos por todos, de modo a começarmos a delinear os problemas, os desafios, as prioridades 
e as propostas a ter em conta por todos. Nestes todos, integram-se “as diversas instâncias dio-
cesanas e iniciativas apostólicas presentes na Igreja Particular”. «Deste modo, os trabalhos 
sinodais traduzir-se-ão num “adequado tirocínio prático da eclesiologia de comunhão do 
Concílio Vaticano II»”.
 Seguem-se os capítulos IV e V sobre o Desenvolvimento, as Declarações e os Decretos 
do Sínodo.

6 de Dezembro de 2010 
Bispo Ilídio, Viseu

FORMAÇÃO PERMANENTE

10-12 / 01 / 2011

 O Sínodo Diocesano que estamos a iniciar pede-nos um aturado e aprofundado estudo, 
uma cuidadosa e atenta formação, uma correcta e justificada renovação, um solícito e esclare-
cido discernimento para, de acordo com as novas e actuais circunstâncias, reorganizarmos e 
reestruturarmos uma pastoral de serviço, à comunhão e à missão. Tudo isto para que ouçamos 
os apelos, percebamos os desafios e perscrutemos os “sinais” que Deus nos vai mostrando e 
que nos vão chamando a evangelizar e a iluminar com a Luz da Sua Boa Nova. De facto, Deus 
está sempre presente e actuante na cidade e na história, no lugar e no tempo em que vivemos, 
fazendo actuar, em cada pessoa e em cada comunidade, as graças actuais da Sua Encarnação e 
da Sua acção pascal, sempre e em todos os casos, libertadora e salvadora.
 Estamos aqui, em formação, sacerdotes e religiosos – todos agentes de missão na Igreja 
de Viseu – para reflectirmos caminhos e propostas que nos entusiasmem, dando-nos novo vigor 
e motivando-nos para novas expressões, na evangelização que hoje é necessária, revelando 
Jesus Cristo às pessoas, na Sociedade de hoje. Atentos às diferenças sociais e culturais e às 
diversas necessidades de sentido e de esperança, não podemos negligenciar que alguém deixe 
de se confrontar e questionar com a Pessoa de Jesus e com as Suas ofertas de Amor, tornado 
Presença, Palavra e Resposta para as suas dificuldades e questões concretas.
 No próximo mês de Fevereiro, dia 19, haverá formação para os Leigos, pondo-se, tam-
bém eles, perante as riquezas que o Sínodo vai oferecer e proporcionar à nossa Igreja dioce-
sana. Assim – padres, religiosos, outros consagrados e leigos, todos em conjunto – seremos 
mais capazes de responder a tantos e tantos desafios que os novos e próximos tempos nos vão 
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fazer. Desde a diminuição de sacerdotes; às mudanças sociológicas, culturais, éticas e compor-
tamentais; ao secularismo com uma maior e mais agressiva indiferença a valores fundamentais 
e estruturantes... a tudo isto, responderemos com serenidade, tornando-nos melhores cristãos e 
Igreja mais viva, mais presente, mais atenta e mais evangelizadora.
 Para nos ajudar nesta auspiciosa e cativante missão, temos o Pe. Jesuíta António Vaz 
Pinto. Todos o conhecemos. É o Director do Gabinete de Estudos Pastorais da Conferência 
Episcopal, motivada para o Projecto Sinodal, intitulado “Repensar juntos a Pastoral da Igreja 
em Portugal”.
 Ao Secretariado Diocesano do Clero, os meus agradecimentos pelo programa destes dias 
e por toda a acção em favor do Presbitério; aos Sacerdotes presentes e à CIRP, a minha sauda-
ção amiga e os meus cumprimentos de boas-vindas; ao Pe. António Vaz Pinto, o meu obrigado 
sincero por este generoso e importante serviço que nos vem prestar. 

A CAMINHO...

 Se nos propomos viver em Sínodo, realizando este Projecto na nossa Igreja de Viseu, 
importa pormo-nos a caminho, iniciando, desde já, a renovação necessária, todos juntos, discer-
nindo as etapas a percorrer, com os olhos nas permanentes e sempre intermédias metas a atingir.
O Vaticano II é referência clara, que nos desafia a determinados princípios e valores que se 
tornam essenciais para o melhor estilo e imagem de Igreja. Este acontecimento singular aponta-
nos a comunhão – no diálogo, na participação e na corresponsabilidade – como chave de leitura 
e de interpretação dos sinais e das circunstâncias actuais. A partir daqui, é a formação a fonte 
da renovação e da possibilidade de respondermos correctamente aos novos e urgentes desafios.
O caminho deve ser percorrido por todos – padres, leigos, religiosos e outros consagrados – 
todos pela mesma razão e com o mesmo direito: somos todos Igreja e todos somos chamados a 
responder, em Igreja, às tarefas que a sociedade de hoje nos apresenta.
 Porque o Sínodo é a tarefa que nos ajuda a franquear o limiar de uma realidade que 
perseguimos em conjunto, importa partir já, a caminho de um limiar que seja renovador e que 
nos entusiasme pelas consequências e efeitos que se prevê alcançar. Acreditamos numa Igreja 
com um rosto conciliar, lavado e actualizado, disposta a caminhar com todas as pessoas de boa 
vontade, independentemente da cultura, do credo, da idade ou do género, revelando Jesus Cris-
to, pondo em prática a Sua Palavra e a Sua vontade. Queremos uma Igreja que celebre a vida, 
sempre a evangelizar para que seja mais e mais ética, solidária e testemunhante, referência de 
valores para todas as pessoas que procuram a verdade, a justiça, a paz e o amor, na comunhão 
plural com todas as outras.
 Para isto, caríssimos Leigos, contamos convosco. O dia 19 de Fevereiro é oportunidade 
para conhecermos e planearmos o caminho que queremos percorrer juntos. O Sínodo é a vossa 
vez!... Não queirais ficar parados!... Vamos, todos, a caminho!...

17 de Janeiro de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

IMPORTÂNCIA DOS GRUPOS SINODAIS

 Continuamos no início do nosso Projecto sinodal, preparando, pela oração, pela reflexão e 
pela organização, a nossa participação empenhada, entusiasta e indispensável para o êxito desta 
feliz e exigente iniciativa eclesial.
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 Dentro de pouco tempo, iremos ser convidados – todos e todas as comunidades, mo-
vimentos, instituições e grupos – a conhecer melhor o Concílio Ecuménico Vaticano II e os 
desafios que, hoje, continua a fazer-nos. Este trabalho é essencial para sermos a Igreja de Jesus 
Cristo, enviada a evangelizar a Sociedade e a construir o Reino de Deus.
 Sendo o Sínodo um projecto de ‘caminho em conjunto’, no sentido de ‘franquear um 
determinado limiar’, constituindo uma ‘assembleia de pessoas’ que se amam e seguem Jesus 
Cristo, transformando a sociedade em que se inserem com os valores do Reino de Deus, o pri-
meiro passo é criar grupos de reflexão, de estudo e de participação.
 Importa que estes grupos de trabalho sinodal integrem as pessoas das comunidades (mo-
vimentos, instituições e grupos), num máximo de 15, constituindo-se vários grupos consoante 
os casos. Cada grupo deverá ter 1 ou 2 animadores, sempre em contacto com o Pároco (Respon-
sável do movimento...) e com o Secretariado-geral do Sínodo.
 Para já, o primeiro trabalho, na primeira reunião do grupo, poderia ser um diálogo sobre 
estas 2 questões:
 - Quais as 2 coisas que mais aprecio na vida e acção da Igreja?
 - Quais as 2 coisas que menos aprecio na vida e na acção da Igreja?
 Seria bom que os grupos enviassem as respostas a estas questões para o contacto elec-
trónico previsto para todas as comunicações dos trabalhos neste sector – sinodo@diocesedevi-
seu.pt
 Nessa primeira reunião, procurem – todos – marcar o dia 19 de Fevereiro para participar 
em Viseu, no Centro Pastoral, num encontro de formação para os trabalhos do Sínodo. Será um 
encontro importantíssimo para o êxito deste Projecto sinodal.

24 de Janeiro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

SÍNODO DIOCESANO

A EPIFANIA DA IGREJA DE VISEU

 A Epifania – que completa o Natal – mostra a firme determinação de uma Igreja que re-
cebe a Luz do Presépio e a quer levar a todos os povos, revelando o Projecto de Deus que ama, 
efectivamente, todas as pessoas, de todos os povos e em todos os tempos.
 Este Acontecimento e Referência inicial – Epifania – mostra-nos o “contexto”, as “cir-
cunstâncias”, o “quadro” e as “estratégias” para se realizar o Projecto. É na concretização deste 
– no nosso tempo e connosco – que surge o Sínodo Diocesano de Viseu, numa determinação 
marcada por grande entusiasmo, necessário ardor e correctas expressões. Queremos realizar um 
“quadro”, a construir progressiva e permanentemente, numa atenção cuidada às “circunstân-
cias” actuais e decididos a aplicar as “estratégias” certas.
 Sabemos que o “contexto” é muito semelhante ao da Epifania evangélica. Quando che-
gam os Magos, a “cidade” está marcada pela confusão laicista e os seus responsáveis têm outras 
preocupações e interesses... A indiferença ética e a situação corrupta e corrente parecem ser 
características fundamentais. Quem nasceu; que nos propõe; onde encontrar as soluções; por 
onde prosseguir o caminho; que mensagem nova nos é dirigida; onde nos leva a situação actual; 
quais as alternativas aos fracassos actuais... São questões adiadas ou, nem sequer, reflectidas. 
Tudo parece nascer e morrer na indiferença, perante qualquer outro e face a qualquer apelo ou 
desafio...
 As “estratégias” são por todos conhecidas e, face ao Projecto a realizar, aquelas são de-
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terminantes e irrenunciáveis: formação, fazendo um estudo sério e aplicado, para concretizar o 
“quadro”, num rosto actual e atraente, 50 anos depois... A metodologia é o trabalho de análise, 
de reflexão, de diálogo – em grupos de 6, de 10 ou de 15 – detectando lacunas, reflectindo 
questões, corrigindo erros, apontando sugestões, fazendo propostas, apresentando moções... 
Renovação, encontrando a via e a força da comunhão, numa organização empenhada e corres-
ponsável, marcada pela alegria, pelo amor e pela esperança... Sentindo-nos todos a participar 
na construção do que é comum e abertos a todos os que, sem o saberem, também pertencem à 
mesma casa e são destinatários dos mesmos bens... Reestruturação, procurando que a vida nas 
comunidades seja evangelizadora e consequente, orante e sacerdotal, ética e testemunhante, 
conduzida por todos os carismas e ministérios, numa comunhão de fé e de caridade, concreti-
zando e mostrando razões visíveis da esperança cristã.

Bispo Ilídio, Viseu

JORNADA DE FORMAÇÃO PARA LEIGOS

 No próximo dia 19 de Fevereiro, realiza-se no Centro Pastoral, em Viseu, uma Jornada de 
Formação destinada a leigos que colaboram ou pretendam colaborar nas actividades pastorais 
da sua paróquia, ou nos Movimentos de espiritualidade e de apostolado. Juan Ambrósio, docen-
te da Universidade Católica, será o orientador dos trabalhos.
 As inscrições poderão ser feitas juntos dos Párocos, ou directamente para sinodo@dioce-
sedeviseu. pt, indicando se pretende, ou não almoço.
 Pretende-se ir “à (re)descoberta do Concílio Vaticano II”, achando as “intuições que leva-
ram à sua convocação” e encontrando as “grandes linhas de força” dos documentos conciliares 
mais relevantes para a vida da Igreja.
 A parte da tarde será ocupada na descoberta do “caminho percorrido” e das “interpelações 
e apelos de Bento XVI à Igreja em Portugal”, por ocasião da sua visita ao nosso País.
 “Que desafios e prioridades” o Sínodo da diocese nos exige, ao realizar-se depois de 
cinquenta anos após o Vaticano II, será tema da última conferência, antes do encerramento da 
Jornada.

JORNADA DE FORMAÇÃO PARA LEIGOS

BISPO REGOZIJA-SE COM ADESÃO

 D. Ilídio Leandro considerou promissora a numerosa presença de leigos na Jornada de 
Formação que o Secretariado do Sínodo organizou para o passado dia 19.
 Juan Ambrósio, que orientou as quatro sessões desta Jornada, começou por mostrar que 
o Concílio Vaticano II, nos seus documentos, quer uma Igreja “mundana”, uma Igreja “metida 
no mundo até ao tutano”, para levar o mundo a outros limites, através do projecto de amor que 
Deus tem para a humanidade.
 Deus “passa a mão carinhosa por cada um de nós, dizendo: tu fazes asneiras, mas eu amo-
te”. Esta foi a tónica das intervenções de Juan Ambrósio, que veio a Viseu para ajudar a “pôr o 
Sínodo a andar e a Igreja de Deus a mexer”. Esse é o objectivo do Sínodo Diocesano convocado 
por D. Ilídio e que teve a primeira Assembleia pré-sinodal em Outubro passado.
 Levar o mundo a sério e abraçá-lo é pôr em prática a “gramática do amor”, mostrando o 
que é o amor de Deus pelo mundo, que é obra Sua.
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 Temos que ser nós a marcar os tempos, a pensar a realidade a partir do sentido da vida, 
baseada numa fé que não se baseia num facto passado (a Ressurreição), mas num facto que 
acontece a cada momento: a Ressurreição torna-se um facto presente em cada cristão que teste-
munha a sua fé em Jesus ressuscitado e age como Ele lhe propõe, no íntimo da sua consciência. 
A fé faz “ver mais longe”, porque o cristão viaja “aos ombros dos seus maiores”, aqueles que 
viveram e testemunharam, até aos limites, a sua adesão ao Evangelho. A missão do cristão é 
“redizer o mistério cristão na linguagem do tempo de hoje”, para ser entendido, tanto pelos que 
estão dentro, como pelos que estão de fora.
 A Jornada de Formação de sábado, debruçando-se sobre os documentos do Concílio Va-
ticano II, deixou claro aos participantes que o culto a Deus e a assistência aos necessitados não 
podem subsistir um sem a outra.
 A reflexão proporcionada pretendeu ajudar os participantes a conhecer melhor a Igreja 
que somos, para tomarmos consciência da reforma que se impõe ao nosso modo de ser Igreja, 
reconduzindo todos os cristãos à unidade, no diálogo com o mundo contemporâneo.
 Nesse sentido, Juan Ambrósio lembrou que não é a Igreja que tem a Missão, mas a Missão 
que tem uma Igreja para a concretizar no serviço aos pobres, aos “mais pequenos”, não para 
conquistar o mundo, mas para o servir, amando-o, como Deus quer. A cidadania da Cidade de 
Deus exige a cidadania da Cidade dos Homens. “O que fizeste do teu irmão?” é a pergunta que 
continua a ser feita a cada cristão, como foi feita a Caim, depois de ter morto Abel. O cristianis-
mo é para sermos felizes, fazendo felizes os outros, pondo o mundo a pulsar ao ritmo do pulsar 
do coração de Deus. O caminho da felicidade é o ser humano.
 Juan Ambrósio, propondo a leitura da Gaudium et Spes, lembrava que, nesse documento, 
se pode ver que a missão da Igreja é ser sacramento de salvação, não sacramento de conde-
nação: não é para apontar o dedo e esmagar, é para apontar o caminho e salvar, num diálogo 
estreito e permanente com as diversas tradições cristãs, com as outras religiões e com os diver-
sos sectores da sociedade. A celebração do Dia Mundial da Paz, por proposta de Paulo VI, as 
viagens apostólicas dos Papas, a independência e separação da Igreja em relação às instâncias 
políticas e a doutrina social da Igreja são alguns sinais da presença que a Igreja quer exercer 
no mundo, tal como a colegialidade episcopal e os Sínodos dos bispos são sinais de renovação 
eclesial.
 E o papel dos leigos não é o papel de “pneu suplente”: a corresponsabilidade é uma 
obrigação e um direito; ambos decorrem do Baptismo, levando cada baptizado a ver onde há 
necessidade de amor e a actuar em consequência.
 Nos desafios que hoje se colocam à Igreja, há quatro erros a evitar, na opinião esclarecida 
de Juan Ambrósio: querer reconquistar a influência e a relevância social; querer uma plausibili-
dade social à custa da identidade; querer que haja uma única resposta verdadeira e certa; querer 
que todas as respostas sejam verdadeiras e válidas.
 Orientando a Jornada de Formação para Leigos, Juan Ambrósio lembrava que a Igreja 
deve ser plural, porque a verdade busca-se e contempla-se, não se possui. O cristianismo não 
se reduz ao catolicismo e o diálogo entre cristãos e com as outras religiões e até mesmo com os 
indiferentes e não crentes é um imperativo da Missão, do anunciar a Boa Nova a todos os povos.
Baseando-se nos documentos conciliares, o orador recordava que “hoje, a Igreja não é de cris-
tandade, é de diáspora, pequena e pobre, onde se entra e se pertence por decisão pessoal convic-
ta”: é uma igreja de convictos, que não anseia pelo poder político e, por isso, não “namorisca” 
com ele.
 Pelo contrário, a Igreja deverá sentir-se “em constante processo de conversão”, nas suas 
estruturas, de modo a estar aberta à novidade. Sente-se a necessidade de novos ministérios e 
novas formas de viver os ministérios. Na opinião de Juan Ambrósio, não podemos sequer temer 
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novas formas de governação, de que a realização de sínodos é um sinal. O lema do Sínodo é 
disso expressão: “em comunhão para a missão” significa corresponsabilidade nas decisões e nas 
realizações. Mas não estamos a falar de democracia, esclarecia o orador. A fraternidade supera 
a democracia; é na fraternidade que pode escutar-se e ser acolhido o “sentir dos fiéis” – sensus 
fidelium -, que têm como critério o Evangelho.
 A Igreja não pode ser uma igreja clericalizada; tem que ser uma comunidade de irmãos 
em constante processo de conversão, centrada na fé e na oração, vivendo os sacramentos como 
celebrações de encontro com Cristo, seguindo-se o testemunho de uma espiritualidade incarna-
da e positiva.
 Deus habita a história e a vida das pessoas; na espiritualidade cristã, o que nos salva não é 
o sacrifício, é a relação pessoal com Deus e com os outros, numa relação feliz. A doutrina con-
ciliar, explicava Juan Ambrósio, diz-nos que o cristianismo é Boa Nova e instância crítica, e não 
pode ser anacronismo e tradicionalismo: há que reler a Bíblia (com fé e inteligência), revisitar 
a Tradição (com fé e inteligência) e redizer a fé (com fé e inteligência).
 “Igreja incarnada” significa estar com- prometida com a construção da história, compro-
metida com a justiça, comprometida com a felicidade, que é realização e salvação de todos. A 
Igreja presta serviço moral, sem “moralizar”, descobre “o valor teológico da experiência huma-
na”, porque a vida humana de Jesus é o tecido onde se tece o mistério de Deus.
 A terminar a última conferência da Jornada, Juan Ambrósio falou à plateia, que esgotou 
o Auditório do Centro Pastoral, mostrando que o Concílio aponta para a necessidade de “uma 
Igreja profundamente apaixonada” por Jesus Cristo, por Deus, a Quem serve, e pelo ser huma-
no, em quem serve a Deus. Estando “profundamente apaixonada”, a Igreja será “forçosamente” 
feliz.
 A razão de ser da Igreja é o Mistério de Deus e o Mistério do ser humano; ela não quer 
atrair a si, mas orientar para Deus, insistia Juan Ambrósio.
 Terminada a última conferência de Juan Ambrósio e depois de um tempo de interessante 
debate, D. Ilídio Leandro protagonizou o encerramento da Jornada, mostrando-se muito satis-
feito com esta realização e concluiu: “Felizes de nós, os escolhidos para falarmos aos outros do 
que Deus nos diz, aos outros que ainda não tiveram a sorte de O ouvir, porque não encontraram 
quem lhes falasse de Deus, na linguagem que eles são capazes de entender”. E foi neste mo-
mento que disse: “o meu lugar está à vossa disposição para, convosco, por Cristo e para todos, 
dinamizarmos esta caminhada sinodal, que foi iniciada em Outubro passado e faremos ao longo 
de cinco anos.
 D. Ilídio agradeceu o magnífico contributo que Juan Ambrósio deu, magistralmente, ao 
longo da Jornada de Formação para Leigos, que teve a plateia esgotada, desde o início até ao 
fim. Os presentes eram, na sua maioria, animadores de grupos sinodais, a quem caberá a respon-
sabilidade de mobilizar a maior participação possível dos membros das comunidades cristãs da 
diocese, tanto ao nível das estruturas paroquiais, como ao nível dos Movimentos eclesiais, nesta 
caminhada de cinco anos, a repensar juntos a Igreja e a sua acção.
 No encerramento da Jornada de Formação para Leigos, D. Ilídio pôs o lugar à disposição. 
Poderia parecer chocante a afirmação, mas ele não deixou dúvidas: “à vossa disposição para 
CONVOSCO... POR CRISTO... PARA TODOS nos animarmos mutuamente nesta caminhada 
sinodal”.
 A Jornada de Formação deste sábado foi brilhantemente orientada por Juan Ambrósio, 
teólogo leigo, que veio ajudar a plateia de meio milhar de assistentes a ler os documentos fun-
damentais do Concílio Vaticano II, descobrindo neles as “intuições que levaram à convocação 
do Concílio, e as grandes linhas de força” que percorrem esses documentos.
 Numa reflexão retrospectiva sobre o caminho percorrido nestes cinquenta anos que se 
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seguiram ao Concílio, o público foi desafiado por Juan Ambrósio a descobrir as interpelações 
que o mesmo Concílio continua a fazer-nos, compaginando-os com os apelos de Bento XVI à 
Igreja em Portugal, por ocasião da sua visita a Portugal.
 Estes apelos ecoam vivos e fortemente, perante o grande desafio de realizar, na diocese, 
um Sínodo que assuma corajosamente a tarefa de repensar, com crentes e não crentes, a forma 
de ser Igreja, para que ela se apresente a todos com rosto renovado, mais conforme com o que 
Jesus Cristo quer e espera dela: um espaço de encontro, onde a fraternidade se torna marca 
identitária.
 No encerramento da Jornada, que decorreu no Centro Pastoral Diocesano, D. Ilídio mos-
trava-se feliz e esperançoso: a enorme adesão a esta iniciativa do Secretariado do Sínodo era 
sinal de que a Igreja de Viseu está disponível e aberta a renovar e levar a sério o compromisso 
decorrente do Baptismo, que encarrega a cada baptizado a missão de testemunhar a salvação 
que Deus oferece a todos, por Jesus Cristo. 

PARÓQUIAS DESPERTAM PARA O SÍNODO DIOCESANO

 A Diocese de Viseu está empenhada na realização de um Sínodo, que traga à Igreja um 
rosto renovado, reflectindo os documentos do Concílio Vaticano II, que se realizou há cinquenta 
anos e não foi suficientemente aplicado. O Arciprestado de Tondela já definiu a estratégia para 
a caminhada sinodal a fazer, ao longo destes cinco anos.
 Segundo informação do Arciprestado, em cada Paróquia foi constituído um Grupo Sino-
dal de 3 a 5 elementos. Em reunião com estes Grupos, foi apresentado o como, o porquê e o 
para quê... do Sínodo. Segue-se agora o trabalho destes Grupos na sensibilização e dinamização 
das respectivas paróquias para a vivência e caminhada sinodal. Um dos elementos do Grupo 
assume a condição de dinamizador, fazendo chegar aos diferentes movimentos e estruturas pa-
roquiais os documentos de reflexão para repensar a Igreja, levando toda a comunidade cristã a 
“fazer o trabalho de casa” de rezar, pensar, reflectir em conjunto e apresentar conclusões sobre 
cada uma das questões que lhes são propostas.
 Esta dinâmica de trabalho pareceu aos “estrategas” a melhor forma de mobilizar e em-
penhar as comunidades cristãs do Arciprestado nesta caminhada, em busca de uma Igreja com 
rosto renovado: 1.º reunião com todos os dinamizadores; 2.º reunião dos pequenos grupos pa-
roquiais; 3.º reunião de animadores dos grupos; 4.º conclusões.
 Os documentos propostos para reflexão e as sínteses dessas reflexões, bem como o mate-
rial produzido pelo Secretariado do Sínodo, tudo será facultado a todos os elementos dos grupos 
sinodais.
 As pagelas com as orações pelo bom êxito do Sínodo foram amplamente distribuídas aos 
fiéis, para que as tenham consigo e rezem pelo sucesso do Sínodo; no 1.º domingo de cada mês, 
as assembleias cristãs rezarão, em conjunto, essa oração.

FM

ASSEMBLEIA DIOCESANA TRABALHO DOS GRUPOS PRÉ-SINODAIS

 Realizou-se no passado sábado, 26/06/2011, a Assembleia anual Diocesana, muito virada 
para uma primeira avaliação do trabalho dos grupos pré-sinodais. São sempre momentos úteis 
para partilha do trabalho realizado, recolha de informações e opiniões, em suma, para medida 
da temperatura pré- sinodal. O encontro decorreu em ambiente de festa, mas sobretudo de abor-
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dagem séria do tema essencial em questão: “Que Igreja temos?” “Que Igreja queremos ter?” A 
partir daqui novas janelas se podem abrir, outras ideias poderão despertar. E os ângulos de estu-
do e de reflexão podem revelar-se mais claros, provocando outras motivações, em ordem a um 
maior número de participantes em grupos pré-sinodais no futuro, para mais amplas apreciações 
e uma melhor resolução final por parte do Bispo Diocesano. Foram cerca de 350 grupos pré-
sinodais que estiveram a trabalhar. É um número significativo, que dá motivos para regozijo. 
Acreditamos, porém, que o número pode aumentar. E é desejável que isso aconteça. Quanto 
maior for o número de achegas enviadas ao Secretariado Geral do Sínodo, maiores probabilida-
des haverá de boas propostas e boas decisões finais.

 Igreja e futuro
 Começamos em breve uma nova etapa de preparação, com base em dois documentos 
conciliares, que se propõem para estudo no ano pastoral 2011-2012: “Verbum Dei”, sobre a 
Revelação; “Gaudium et Spes”, sobre a problemática social. No que mais directamente nos diz 
respeito, sabemos da urgência de tocar nos problemas sociais, da sua complexidade e das im-
plicações práticas que deles decorrem e que afectam o dia-a-dia das pessoas das nossas Comu-
nidades. Trata-se do campo pastoral, onde se joga a credibilidade da Igreja. Exige-se, por isso, 
um plano bem fundamentado e orientado para problemas reais, para a necessária renovação 
desta área da Pastoral da Igreja. Temos a consciência clara de que estamos no campo de maior 
défice pastoral e de maior dificuldade de abordagem. Lançamos, por isso, um desafio a todos os 
membros da Diocese, para descobrirem as capacidades sócio-caritativas de que são detentores e 
colocarem-nas ao serviço daquela que tem sido considerada a “parente pobre” da Pastoral Dio-
cesana. O Secretariado Diocesano está empenhado numa actualização completa (tanto quanto 
possível) das Obras Sociais existentes na Diocese e numa avaliação da sua metodologia de 
acção. Também aqui, a Diocese precisa de saber a Pastoral Social que tem e a Pastoral Social 
que pode e quer ter. Com base numa leitura reflectida da “Gaudium et Spes”, pede-se aos gru-
pos pré-sinodais que tentem encontrar problemas a resolver, lacunas a colmatar, reclamações a 
propor, para uma Igreja Diocesana renovada, particularmente neste sector de actuação. Temos 
já em vista algumas actividades, que serão publicitadas oportunamente. Por agora, divulgamos 
os objectivos que temos em vista, para ir proporcionando alguma reflexão e possíveis sugestões 
a dar. 

GRUPOS PRÉ-SINODAIS PARTILHAM TRABALHO REALIZADO
NA PREPARAÇÃO DO SÍNODO DIOCESANO

 No próximo domingo, dia 26, celebra-se o Dia da Diocese, que será assinalado por uma 
assembleia dos animadores dos grupos pré-sinodais e com uma solene Eucaristia, na Catedral, 
durante a qual será ordenado sacerdote o jovem diácono Lino Alberto Loureiro, que tem vindo a 
trabalhar na paróquia de Mangualde, onde fez o seu estágio pastoral, enquanto finalista do curso 
de Teologia e, depois, já como Diácono.
 A propósito da assembleia dos animadores dos grupos pré-sinodais, entrevistámos o 
Cónego Matos, Pároco de Sátão, que preside ao Secretariado do Sínodo Diocesano. Pretende-
mos oferecer aos nossos leitores uma oportunidade de conhecerem melhor o que é o Sínodo 
Diocesano, como está a ser preparado e o que se pretende com a sua realização.
 A diocese de Viseu, segundo sabemos e de acordo com os cartazes colocados nas Igrejas, 
na Sé e na Igreja do Carmo, está em Sínodo. O que é um Sínodo e para que se realiza, isto é, 
qual a sua finalidade?
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 O Sínodo é um instrumento da Igreja que esta utiliza como forma de partilha e de 
corresponsabilidade na condução da mesma. No início não era necessário porque Bispo e sa-
cerdotes viviam em comunhão; tornou-se necessário quando os sacerdotes se foram deslocando 
para lugares mais distantes e já não era possível esse trabalho em comunhão.
 Como diz o Código de Direito Canónico, o Sínodo é uma assembleia de sacerdotes e de 
outros fiéis da igreja particular escolhidos para auxiliar o Bispo para o bem de toda a comunida-
de; assim a sua finalidade é prestar um auxílio ao Bispo no exercício da função que lhe é própria 
de guiar a comunidade cristã.
 Tanto quanto julgamos saber, não se realiza um sínodo com frequência. Quando acon-
teceu o último Sínodo em Viseu e durante quanto tempo vai a Diocese estar nesta caminhada 
sinodal?
 Pelos dados que se conhecem, na nossa diocese houve 9 sínodos: o primeiro em 1527 e 
o último em 1748. Muitos destes Sínodos não passaram de uma reunião onde foram tomadas 
decisões que vinculavam toda a diocese. O que estamos agora a preparar irá decorrer até 2015, 
ano em que celebraremos os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, marco doutrinal 
importante nesta caminhada sinodal.
 O Sínodo deve implicar uma forte mobilização da Diocese. Quem é o principal responsá-
vel pelo Sínodo e quantos elementos se prevê possam integrar os chamados grupos sinodais?
O principal responsável pelo Sínodo é o Bispo diocesano que preside a um secretariado-geral 
que é o órgão que neste momento dinamiza a preparação para o verdadeiro momento sinodal. 
Neste momento, os grupos de trabalho constituídos nas paróquias são pré-sinodais pois o tra-
balho que se está a realizar é ainda preparatório para o verdadeiro sínodo. Todas as Paróquias, 
Movimentos e Comunidades Religiosas têm grupos pré-sinodais, que já totalizam mais de 350 
grupos. O trabalho que têm vindo a desenvolver, desde Outubro, vai ser posto em comum na 
Assembleia do próximo dia 26.
 Estamos a comemorar o 50.º aniversário do Concílio Vaticano II. Existe alguma relação 
entre estes dois acontecimentos, tão importantes para a Igreja Diocesana?
 Na verdade, a nossa diocese, ao decidir convocar este sínodo, tinha dois grandes objecti-
vos que se relacionam: celebrar os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II e avaliar 
a caminhada da diocese na recepção e execução das grandes linhas que o Vaticano II nos apre-
senta.
 Sabemos que o lema do Sínodo Diocesano é “EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO”. 
Pode explicitar melhor, qual o objectivo deste lema?
 Este lema tem duas palavras fortes: comunhão porque se pretende que este trabalho seja 
feito e implique a todos; missão porque não se pretende uma visão da Igreja fechada sobre si, 
mas quer-se ir e ouvir aquilo que os outros têm para nos dizer.
 É do nosso conhecimento, que foi aberto concurso literário para a escolha de um Hino 
para o Sínodo. Este trabalho está concluído? Quando podemos conhecer o Hino?
 Esse trabalho está terminado e o Hino será apresentado no próximo dia 26 de Junho, quer 
na Assembleia Pré-Sinodal que vamos realizar quer na celebração da Eucaristia do dia da dio-
cese que inclui uma ordenação sacerdotal.
 Certamente está prevista alguma assembleia para análise do trabalho já realizado. Po-
demos saber onde e quando se realiza este Encontro. Quem pode participar?
 Como disse acima, essa assembleia irá realizar-se no próximo domingo, dia 26 de Junho, 
no Centro Pastoral da Diocese para a qual estão convidados todos os animadores dos grupos 
pré-sinodais que existem nas paróquias, movimentos, secretariados e religiosos. O objectivo 
principal é fazer-se uma breve apresentação do trabalho realizado e, sobretudo, motivar aqueles 
grupos que parecem mais desanimados.



135Igreja Diocesana

 Sabemos como é importante conhecer bem a situação em que se encontra a nossa Igreja 
Diocesana, bem como o funcionamento de todas as suas valências. Em ordem a cumprir a sua 
missão de acompanhar as exigências dos tempos que estamos a viver. Nesse sentido como pen-
sam interpelar os cristãos de Viseu e como será feita a análise de todas as questões que este 
Sínodo vai levantar?
 A dinâmica prevista implica, numa primeira fase preparatória, o estudo das quatro cons-
tituições do Concílio; depois deverá ser feito um grande inquérito que deverá atingir o maior 
número de pessoas e reflectir aquilo que os católicos e não só pensam sobre a Igreja de Viseu e 
a sua realidade.
 
 Muito obrigado, Cónego Matos, pela sua disponibilidade. As nossas páginas estarão 
sempre à vossa disposição para a divulgação dos trabalhos relativos à preparação e realização 
do Sínodo Diocesano. 

UMA PRIMAVERA MARAVILHOSA ESTÁ A ACONTECER NA DIOCESE

 Assim terminou D. Ilídio a Assembleia Pré-Sinodal realizada no passado domingo, no 
auditório do Centro Sócio-Pastoral Diocesano, com cerca de quatrocentos participantes, encer-
rando o Ano Pastoral.
 O objectivo era animar e desafiar aqueles que se sentem menos animados, nos mais de 
400 grupos pré-sinodais, partilhando as metodologias e estratégias usadas em cada grupo, 
arciprestado, ou zona pastoral. A grande variedade de métodos e estratégias revelou-se uma 
riqueza que, ao ser partilhada, veio animar os mais débeis e entusiasmar os menos convictos das 
suas capacidades de concretizar este desafio.
 No período de acolhimento foi apresentado o Hino do Sínodo, que nasceu de um concurso 
literário levado a cabo pelo Secretariado, para encontrar a letra, que depois foi musicada pelo 
Cónego José Henrique.
 Ao longo do ano, para além da primeira Assembleia Pré-Sinodal, foi realizada um Jor-
nada de Formação para Leigos, as Equipas de Preparação de Textos elaboraram os tópicos de 
reflexão sobre os Documentos Conciliares, que serviram de base de trabalho dos Grupos Pré-
sinodais.
 No Arciprestado de Sátão, a devoção do Terço, no mês de Maio, serviu de estratégia de 
criação de espírito sinodal. O Terço era rezado nos Bairros periféricos da Vila, criando mais 
espírito de comunidade e gerando momentos de reflexão.
 Em Fornos de Algodres, a “Missão Popular” serviu de estratégia de mobilização, divul-
gação e reflexão sobre os objectivos do Sínodo Diocesano, daí nascendo grupos familiares, que 
têm vindo a fazer a sua caminhada geradora de “comunhão para a missão”, desinstalando-se do 
seu comodismo.
 Viseu Rural, em Silgueiros, fez grupos de aldeia, de Irmandades e de Catequistas, estando 
esta dinâmica a gerar novos grupos. Uma síntese final do trabalho destes grupos será enviada ao 
Secretariado do Sínodo.
 Os Movimentos, Associações e Obras usaram uma estratégia de melhor conhecimento 
mútuo, através da Festa dos Movimentos activos na diocese. Em quatro reuniões de dois gru-
pos pré-sinodais constituídos por dirigentes dos Movimentos, Associações e Obras fizeram a 
sua reflexão sobre o texto “Igreja Comunhão”, constatando que “paróquias organizadas geram 
comunhão, que favorece e promove organização”.
 As Comunidades Religiosas, para além da reflexão, dentro da própria Comunidade, pro-
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curaram também integrar os grupos pré-sinodais das paróquias onde vivem e trabalham, parti-
lhando o trabalho desenvolvido aí.
 Em Lafões, a Escola Diocesana de Educação Cristã funcionou como dinamizadora dos 
animadores dos grupos pré-sinodais paroquiais, ou dos Movimentos aí existentes.
 O Arciprestado de Tondela, da Zona de Besteiros, usou como estratégia o trabalho em 
plenário dos grupos paroquiais, após o trabalho que cada grupo paroquial fazia. A partilha 
enriquecia e dava pistas para novas etapas. Ficou evidente que “leigos não são suplentes, nem 
substitutos”. Os Párocos estiveram sempre presentes, na totalidade, nos momentos de trabalho 
de plenário.
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CAPÍTULO III

SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1.  CLERO

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO DE VISEU

PADRES REFLECTEM “EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO”

 Com o auditório do Seminário Maior de Viseu quase preenchido na totalidade, D. Ilídio 
saudou inicialmente os sacerdotes e leigos que se disponibilizaram a participar nestas Jornadas 
de Formação Permanente, que decorreram entre os dias 10 e 12 de Janeiro.
 Organizadas pelo Secretariado do Clero da Diocese de Viseu, tiveram como lema o pro-
posto para o próprio Sínodo Diocesano “Em comunhão para a missão” e foram orientadas pelo 
Padre Vaz Pinto.
 D. Ilídio Leandro, nas palavras de abertura, relembrou que “a necessidade de uma forma-
ção mais cuidada, apurada, responsável, surge do Sínodo e da necessidade de o vivermos”. Por 
isso mesmo, o Bispo de Viseu anunciou uma outra formação em vista a esta preparação para 
uma maior vivência sinodal, dirigida aos leigos, a 19 de Fevereiro.
 D. Ilídio defende que uma maior formação se traduzirá na possibilidade de “sermos capa-
zes de responder aos desafios que os próximos tempos irão trazer. Respondermos com sereni-
dade, tornando-nos melhores cristãos e Igreja mais viva, mais evangelizadora...”
 O Padre Vaz Pinto, procurando partir de uma leitura do contexto actual da sociedade em 
que nos encontramos e a qual somos chamados a evangelizar, elencou alguns dos desafios co-
locados à pastoral de hoje, como a insegurança, a situação internacional com novos perigos, o 
pluralismo cultural, a vivência da fé como questão privada, o expulsar do espaço público dos 
valores religiosos, a mudança dos papéis sociais, entre outros...
 E concluía: “quando a sociedade está em crise, estão em crise a família e a Igreja”. Porque 
um dos perigos da postura dos cristãos hoje perante a sua missão é, segundo esta leitura apre-
sentada, a da dicotomia entre a fé em Cristo e o sentido de pertença à Igreja. Para o Padre Vaz 
Pinto os obstáculos à fé são cada vez mais visíveis. E, se os gestos e o testemunhos são cada 
vez mais meios de evangelizar, a Palavra deve continuar a ser anunciada, já que não perdeu a 
sua importância, mas é ela que “explica os gestos”. Por isso, este sacerdote defende “um mudar 
das estruturas e mentalidades de onde brota a injustiça”, o que deverá conduzir a um repensar 
da pastoral a propor e a realizar no contexto actual.
 Com diversos momentos de uma conversa mais descontraída, abriram-se espaços de 
questões lançadas pelos participantes, procurando sempre partir da realidade concreta da nossa 
Diocese.



Igreja Diocesana140

2.  LITURGIA

PREPARAÇÃO LITÚRGICA DO ADVENTO-NATAL

 Como estava anunciado, o Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica promoveu, na 
tarde do dia 28 de Novembro, primeiro domingo de Advento, no Centro Sócio-Pastoral, um 
encontro de aprofundamento litúrgico-espiritual. A finalidade desta acção foi contribuir para 
uma melhor vivência deste ciclo do Advento/Natal, nas diversas comunidades paroquiais.
 Oriundos de todas as zonas da diocese, compareceram mais de 250 cristãos, entre eles 
alguns párocos, que desempenham nas suas comunidades alguns serviços litúrgicos: leitores, 
cantores, instrumentistas, acólitos e ministros extraordinários da comunhão. No auditório do 
Centro Pastoral, após acolhimento, oração e algumas palavras sobre este tempo pré-sinodal em 
que a diocese se encontra, seguiu-se, para todos os presentes, uma reflexão de índole litúrgica 
e pastoral sobre o Natal. De imediato, e por grupos de ministérios, em diversas salas, decor-
reu uma hora de formação específica. Nesta, além de recordar aspectos já expostos noutras 
ocasiões, forneceram-se subsídios e sugestões litúrgicas para melhor se celebrar e viver de 
modo cristão o tempo do Advento-Natal. De entres apoios, destacam-se alguns cânticos novos 
que todos puderam aprender e, certamente, irão ensaiar e cantar nas suas paróquias.
 O encontro terminou, novamente no auditório, com um tempo de proveitoso diálogo, 
perguntas, respostas e sugestões finais.
 Era visível, no final, a alegria, o entusiasmo e a vontade de cada qual na sua tarefa litúrgi-
ca, em clima de pré-sínodo, centrar no essencial a celebração litúrgica deste tempo forte do ano 
litúrgico.

CELEBRAR EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO

O MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA LITÚRGICA: PALAVRA E GESTO

 A Liturgia manifesta a nossa relação com Deus e com a humanidade. A maneira de cele-
brar educa o Povo de Deus (ou deseduca, conforme se celebra). Na maneira de celebrar mani-
festa-se a nossa forma de crer e também os conteúdos que expressamos através da celebração.
 De 2000 a 2007, os grandes documentos pontifícios publicados foram dedicados à Euca-
ristia (JOÃO PAULO II, Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 17 de Abril de 2003; JOÃO PAULO 
II, Carta apostólica Mane nobiscum Domine, 7 de Outubro de 2004; BENTO XVI, Exortação 
apostólica Sacramentum caritatis, 22 de Fevereiro de 2007), o que manifesta a preocupação 
do magistério pelo lugar central que ocupa a Eucaristia na vida da Igreja, da comunidade dos 
discípulos de Jesus. Bento XVI fala assíduas vezes do valor teológico da beleza. Afirma que 
a beleza não é um elemento decorativo da acção litúrgica, mas parte constitutiva da mesma. A 
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revelação cristã está intimamente ligada à beleza, porque Deus é beleza. A liturgia é a expressão 
da glória de Deus e nela resplandece a beleza do mistério de Jesus Cristo.
 Na liturgia tem lugar o mistério da encarnação: Deus faz-se homem e utiliza uma lingua-
gem humana para que a humanidade possa escutá-lo, entrar em comunhão com Ele e participar 
da sua natureza divina. Por esta razão, a liturgia tem uma dinâmica, uma lógica, e não é um 
“cocktail” onde cada um adiciona elementos a seu bel-prazer, porque a liturgia não é uma pro-
priedade particular, mas pertence a toda a Igreja que a recebeu como um dom.
 Se há uma lógica recta da celebração, os fiéis participam frutuosamente. A “ars celebran-
di” é a melhor condição para a participação activa de que tanto nos fala o Concílio Vaticano II. 
A arte de celebrar baseia-se na obediência fiel à liturgia que assegura a vida de fé da Igreja. Por 
isso é também importante acreditar no que se celebra. A arte de celebrar consiste em celebrar 
com gosto o mistério de Jesus Cristo, feito vida e acção para nosso proveito.
 A celebração do mistério de Jesus Cristo na liturgia articula-se desta forma: a celebração eu-
carística, que manifesta e actualiza a acção salvífica e redentora do Senhor, ocupa a centralidade 
do dia; através da Liturgia das Horas, esta acção redentora prolonga-se durante o dia.

Secretariado diocesano da Pastoral Litúrgica

SÍNODO 

A TEOLOGIA DAS RUBRICAS

 A arte de celebrar orienta-se por rubricas que introduzem os textos eucológicos. Do latim 
ruber,-bri, o termo “rubricas” refere-se ao conjunto de orientações que, escritas a vermelho (daí 
o seu nome), nos guiam na ritualidade e no decorrer da celebração litúrgica. Hoje, não se dá 
muita importância às rubricas. Passou-se de uma formação rubricista para uma formação idíli-
ca.
 Na celebração litúrgica devemos evitar dois extremos: o mimetismo e o relativismo. Por 
mimetismo entendemos o agir obsessivo de seguir até ao mínimo detalhe as rubricas sem com-
preender o sentido do que elas introduzem. Torna-se um cerimonial cansativo, monótono, ro-
tineiro. A mera observância externa das normas é contrária ao espírito da liturgia que supõe 
oração e vida. Por relativismo litúrgico entendemos aquela maneira de celebrar dando tanta 
importância à criatividade, esquecendo a fidelidade àquilo que a Igreja quer que se celebre, de 
acordo com as normas, gerando assim uma grande confusão nos fiéis.
 A palavra e o gesto definem a natureza dos sinais salvíficos de Cristo, que se tornam 
pre- sentes nos sacramentos da Igreja. A fé não só se transmite pela palavra, mas também pelos 
ritos que são linguagem gestual. Por isso, as rubricas desempenham um papel importante no 
“depositum fidei” da Igreja, porque têm a finalidade de conservar o conteúdo da revelação. Elas 
fazem parte da natureza sacramental da Liturgia.

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica

CELEBRAR EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO

TRAZER O POVO À LITURGIA

 A Liturgia requer, muito para além da observância das normas, bom gosto e sensibilida-
de, por parte dos ministros e dos fiéis. E isso deverá reflectir-se tanto nos lugares, nos objectos, 
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nas coisas, nos paramentos, como nas atitudes e gestos, nas palavras e na música e outras artes, 
etc... enfim, nos ritos. Tal conduta adquire-se e desenvolve-se no trato e na convivência com o 
belo e a arte, pois só eles educam e são profundamente respeitadores da alma humana.
 À primeira vista, pode causar espanto que o mais importante documento do séc. XVIII so-
bre a Liturgia e a Música, a encíclica Annus Qui de Bento XIV, comece por insistir tanto sobre 
assunto tão comezinho (pensarão alguns), como a limpeza e o arranjo das nossas igrejas. (Não 
se trata de sumptuosidade, mas de “decência e limpeza que a ninguém é lícito descuidar”). E, 
contudo, no decurso dos séculos, muito se continuou a escrever sobre o assunto. Talvez, dire-
mos nós, o assunto não seja tão banal como isso...
 Com efeito assim é, pois que a Sagrada Liturgia faz apelo a todos os sentidos, em plenitu-
de, profundidade e amplitude. E é por eles que fala (Deus fala) e que temos acesso ao Mistério 
(a Deus). O actual Papa deixou-nos uma belíssima catequese sobre a linguagem dos ritos, na 
sua visita a França, na Liturgia de Vésperas, na Catedral de Notre-Dame de Paris. A purificação 
(também se trata de limpeza e decência) de tanta falsa, doentia e sentimental reza que não passa 
de empolado desabafo trivial ou mesmo frívolo, requer uma disposição elevada que só se educa 
no contacto com a Sagrada Escritura, com a melhor tradição eucológica, enfim, com a Oração 
da Igreja.
 “Testemunha da incessante permuta que Deus quis estabelecer entre Si e os homens, a 
Palavra acaba de ressoar nas abóbadas históricas desta catedral, para se tornar a matéria do 
nosso sacrifício da tarde, sublinhada pela oferenda do incenso que torna visível o nosso louvor 
a Deus. Providencialmente, as palavras do salmista descrevem a emoção da nossa alma, com 
uma precisão que não ousaríamos imaginar: «Que alegria quando me disseram: vamos para a 
casa do Senhor!» (Sl 121,1). Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: a alegria do salmista, 
encerrada nas próprias palavras do salmo, propaga-se aos nossos corações e neles suscita um 
eco profundo”.
 Esta é a percepção de como os espaços se abrem e convergem para o assentimento e 
deslumbramento do louvor e da acção de graças e induzem e conduzem à comunhão com o 
cosmos da humanidade redimida por Cristo, a entoar um canto novo! Por isso, o Papa excla-
ma: “A vossa catedral é um hino vivo, de pedra e de luz, ao louvor deste acto único da história 
da humanidade: a Palavra eterna de Deus, entrando na história dos homens, na plenitude dos 
tempos, para os resgatar, pela oferenda de Si mesmo, no sacrifício da Cruz. As nossas liturgias 
da terra, inteiramente ordenadas à celebração deste acto único da história, jamais conseguirão 
exprimir totalmente tão infinita densidade. A beleza dos ritos jamais será, certamente, esgotada, 
suficientemente procurada, cuidada e trabalhada, pois que nada é demasiado belo para Deus que 
é a infinita Beleza... As nossas liturgias da terra nunca serão senão um pálido reflexo da liturgia 
celeste que se celebra na Jerusalém do alto, objecto do termo da nossa peregrinação na terra. 
Possam elas, contudo, aproximar-se dela o mais possível e fazê-la pressentir!”
 Ainda nos lembramos do grande slogan do movimento litúrgico: «levar a liturgia ao povo 
e trazer o povo à liturgia». Continua a ser válido. Pena foi que, em alguns lugares, se tenha 
ficado pelo mais fácil, desfigurando a liturgia e abandonando o grande desafio da renovação 
conciliar. (Laetatus sum in his...).
 Propomos um maior esforço na aproximação do povo da liturgia, para que ela seja aquela 
límpida fonte da aldeia (como o beato Papa João XXIII gostava de dizer) que não estiola e o 
dessedenta à saciedade.

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica
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CELEBRAR EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO

A VERDADEIRA FORMAÇÃO LITÚRGICA
 

 “Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade e evitem repeti-
ções inúteis; devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisar, em geral, 
de muitas explicações” (Constituição A Sagrada Liturgia = 34; cf. SC 21).
 A formação litúrgica acontece na própria acção ritual, na qual cada um é convidado a 
viver uma experiência espiritual. A mentalidade pós-moderna valoriza a subjectividade e o 
sentimento, em oposição ao “eclesiástico” institucional. Há uma corrente de pensamento que, 
em nome da liberdade, eliminou a forma, perdendo-se, assim, a substância. Acentuar o subjecti-
vismo e a liberdade individual supõe a tendência de retirar as diversas formas de mediação que 
são o substrato constitutivo da estrutura sacramental da salvação e da base litúrgica, reduzindo 
tudo ao nível de relação directa e individualista com Deus.
 Esta visão de religiosidade pode levar a uma desvalorização da ritualidade eclesial, por-
que o rito tem sempre uma dimensão institucionalizada e comunitária. Celebrar, como come-
morar (etimologicamente “recordar juntos”) é próprio da comunidade.
 Todavia, não devemos esquecer que a liturgia é a celebração do mistério, mas que não 
pretende substituir o mistério, o qual só é acessível pela fé. A formação litúrgica exigirá sempre 
a formação para uma fé firme e adulta, que conduza a “sentire cum ecclesia orante”, a viver e a 
celebrar a fé, ao encontro com Deus na e em comunidade.

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica

O MÊS DE MARIA

 O Directório sobre a piedade popular e a Liturgia, publicado pela Congregação para o 
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 17 de Dezembro de 2001 (editado em portu-
guês pelas Edições Paulinas e pelo Apostolado da Oração), dedica o seu Capítulo V à veneração 
para com a Bem-aventurada Virgem Maria (nn. 183-207). Mas já no capítulo precedente, de-
dicado à relação entre a religiosidade popular e o ano litúrgico as expressões de veneração 
mariana tiveram tratamento privilegiado sendo de destacar, no tempo pascal, “o encontro do 
Ressuscitado com a Mãe (n. 149) e “a saudação pascal à Mãe do Ressuscitado” (n. 151).
 “A piedade popular à Bem-aventurada Virgem, variada nas suas expressões e profunda 
nas suas motivações, é um facto eclesial relevante e universal. Dimana da fé e do amor do povo 
de Deus a Cristo, Redentor do género humano e da percepção da missão salvífica que Deus 
confiou a Maria de Nazaré, pelo que a Virgem não é só a Mãe do Senhor e do Salvador, mas 
também, no plano da graça, a Mãe de todos os homens. De facto, “os fiéis compreendem facil-
mente o vínculo vital que une o Filho à Mãe. Sabem que o Filho é Deus e que Ela, a Mãe dele, 
é também sua mãe. Intuem a santidade imaculada da Virgem e, embora a venerem como rainha 
gloriosa no céu, estão contudo seguros de que ela, cheia de misericórdia, intercede a seu favor 
e, portanto, imploram com confiança o seu patrocínio.
 Os mais pobres sentem-na particularmente próxima de si. Sabem que ela foi pobre como 
eles, que sofreu muito, que foi paciente e mansa. Sentem compaixão pela sua dor na crucifixão 
e morte do Filho, e alegram-se com ela pela ressurreição de Jesus. Celebram com alegria as suas 
festas. Participam de bom grado nas procissões, vão em peregrinação aos santuários, gostam de 
cantar em sua honra e oferecem-lhe dons votivos. Não toleram que alguém a ofenda e instinti-
vamente desconfiam de quem não a honra” (n. 183).



Igreja Diocesana144

 “Relativamente à piedade mariana do povo de Deus, a Liturgia deve mostrar-se como “for-
ma exemplar”, fonte de inspiração, constante ponto de referência e meta última” (n. 184).
“A directriz fundamental do Magistério em relação aos exercícios de piedade é que eles se 
possam reconduzir à “confluência do único culto que tem realmente direito a chamar-se cristão 
porque só de Cristo recebe a sua eficácia, em Cristo se exprime totalmente e, por meio de Cristo 
no Espírito, conduz ao Pai” (Paulo VI, Marialis cultus, intr.).
 Isto significa que os exercícios de piedade mariana - embora nem todos do mesmo modo e 
na mesma medida - devem: - exprimir a nota trinitária que distingue e qualifica o culto ao Deus 
da revelação neotestamentária, ao Pai, ao Filho e ao Espírito; a componente cristológica, que 
evidencia a única e necessária mediação de Cristo; a dimensão pneumatológica, já que todas 
as expressões genuínas de piedade provêm do Espírito e nele se realizam; o carácter eclesial, 
pelo qual os baptizados, constituindo o povo santo de Deus, oram reunidos em nome do Senhor 
(cf. Mt 18, 20) e no espaço vital da Comunhão dos Santos; - recorrer constantemente à Escri-
tura divina, entendida no quadro da sagrada Tradição; não descurar, mesmo que professando 
totalmente a fé da Igreja, as exigências do movimento ecuménico; considerar os aspectos antro-
pológicos das expressões cultuais, de maneira que reflictam uma válida concepção do homem 
e correspondam às suas exigências; evidenciar a tensão escatológica, essencial à mensagem 
evangélica; explicitar o empenhamento missionário e o dever de testemunho, que competem 
aos discípulos do Senhor” (n. 186). Entre os “tempos dos exercícios de piedade mariana”, o 
Directório menciona os “meses marianos” (nn. 190-191).
 O Directório recomenda a articulação do mês de Maria, em Maio, com o tempo pascal: 
“os exercícios de piedade deverão evidenciar a participação da Virgem no mistério pascal (cf. 
Jo 19, 25-27) e no evento pentecostal (cf. Act 1, 14) que inaugura a caminhada da Igreja; uma 
caminhada que ela, tornada participante da novidade do Ressuscitado, percorre guiada pelo 
Espírito. E, porque os “cinquenta dias” são o tempo próprio para a celebração e a mistagogia 
dos sacramentos da iniciação cristã, os exercícios de piedade do mês de Maio poderão utilmente 
dar relevo à função que a Virgem, glorificada no céu, desempenha na terra, “aqui e agora”, na 
celebração dos sacramentos do Baptismo, da Confirmação e da Eucaristia”.
 Segundo a directiva da Constituição Sacrosanctum Concilium, importa que “o ânimo dos 
fiéis se dirija antes de mais para as festas do Senhor, nas quais, durante o ano, se celebram os 
mistérios da salvação” (SC 108), aos quais, por certo, está associada a Bem-aventurada Virgem 
Maria. E nada deve ofuscar a primazia a dar ao Domingo, memória hebdomadária da Páscoa, 
“o dia de festa primordial” (n. 191).

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica

RECEBER O SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO. PORQUÊ?

 É importante receber o sacramento da Confirmação? É importante receber o sacramento 
da confirmação, porque faz parte da iniciação cristã, iniciada com o Baptismo: temos necessida-
de de ser fortalecidos pelo dom de Deus, para sermos capazes de acreditar, de esperar e de amar 
para além da nossa fragilidade, aprendendo a agir na comunhão da Igreja, comunicando, assim, 
a beleza do Senhor. É evidente que o pão eucarístico é a fonte e o cume da vida cristã, alimento 
e força onde actua o Espírito Santo; porém, todos necessitamos do dom pessoal do Espírito, que 
nos conceda a luz do alto para reconhecer a verdade e discernir a vontade do Pai que nos ama. 
Mais que “confirmar” o compromisso da nossa fé, é Deus que nos “confirma”, nos ilumina e 
nos fortalece na dinâmica do seu Espírito. Quem poderá afirmar que não precisa desta força? 
Quem poderá considerar-se capaz de amar, confiando somente nas suas faculdades humanas?
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 Quem nunca teve a experiência de coisas espirituais pode pensar que este dom da “con-
firmação” é uma ilusão: basta ter um pouco de experiência da vida para dar conta de como 
necessitamos desta força do alto para vencer o egoísmo e o medo de amar. É isto que nos diz 
S. Agostinho no início das suas “Confissões”: “Criaste-nos para Vós, Senhor, e o nosso cora-
ção não descansa enquanto não repousar em Vós”. Então, não é a mesma coisa receber ou não 
receber a Confirmação: o dom do Espírito, a sua “confirmação”, é fundamental, especialmente 
quando actua como o fogo debaixo da cinza ou como a semente escondida na terra. Temos ne-
cessidade de Deus, do seu Espírito Santo. A própria comunidade de fé e de amor, a Igreja pela 
qual nos é concedido o Espírito, não poderia gerar em nós a vida divina se não fosse continua-
mente alimentada pela graça do Divino Consolador. Por isso a Confirmação é um dom para a 
comunidade e não só para o confirmado. Graças a este dom, adquirimos uma nova consciência 
de pertencer à Igreja, do tesouro de graça que nela se encontra, da responsabilidade de parti-
cipar na vida da comunidade e na sua missão com todo o coração, colocando à disposição do 
próximo os dons que Deus nos concedeu.
 Quem são os protagonistas da Confirmação? O primeiro protagonista é o que vai ser con-
firmado, o que pede a Confirmação. O pedido tem de ser livre, meditado e consciente, supondo 
uma preparação séria e perseverante. É missão da comunidade cristã ajudar o candidato a com-
preender e a viver plenamente o significado da Confirmação: têm um papel muito importante a 
família e a paróquia, como também quem aceita assumir o papel de padrinho ou de madrinha.
À família pede-se que não tome uma atitude de delegação, mas que esteja comprometida com 
a preparação do confirmando como também com a presença na hora da celebração e no suces-
sivo caminho de fidelidade ao dom recebido. Os pais dos jovens devem ser sensibilizados para 
esta missão. À comunidade paroquial pede-se um compromisso de acompanhar os candidatos 
à Confirmação e dos que já foram confirmados; este compromisso abrange sobretudo o pároco 
e os catequistas e todos aqueles que têm a missão delicada e importante de introduzir à vida do 
Espírito os confirmandos.
 Sobre o padrinho ou a madrinha, o ideal seria que fosse a mesma pessoa que tenha assu-
mido esta missão no baptizado daquele que vai ser confirmado, para que seja visível a unidade 
dos dois sacramentos no único caminho de crescimento da fé. Ao padrinho e à madrinha per-
tence acompanhar o confirmando na vida, ajudando-o no compromisso de fidelidade a Deus e à 
Igreja com a oração, o conselho e o testemunho. Por isso, é bom libertar a escolha do padrinho 
ou da madrinha da conveniência social, animando o candidato à Confirmação a orientar-se para 
quem possa melhor corresponder à responsabilidade que tem de assumir, a fim de favorecer 
vínculos verdadeiros de amor e de fé entre as pessoas.
 Entre os protagonistas da Confirmação está, também, o ministro do sacramento, aquele 
que dá o Espírito Santo em nome de Deus e da Igreja. O ministro “ordinário” da Confirmação 
é o bispo, sucessor dos Apóstolos, sinal e instrumento da unidade da comunidade cristã. Desta 
forma, expressa-se como a Confirmação une os que a recebem à Igreja, às suas origens e à sua 
missão apostólica. Quando não é possível ao bispo a sua presença, pode delegar a um sacerdote 
que – em comunhão com ele – seja instrumento do dom do Espírito Santo.
 Esta rápida enumeração de protagonistas da Confirmação não pode esquecer o protago-
nista mais importante que é o Senhor, como afirma S. Paulo: “Aquele que nos confirma junta-
mente convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, Ele que nos marcou com um selo e colocou 
em nossos corações o penhor do Espírito” (2Cor 1,21-22).

Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica
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3.  EDUCAÇÃO CRISTÃ

SDEC ANO PASTORAL 2010/2011

ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO

 Tendo como destinatários todos os catequistas da diocese, terá lugar no Auditório do Se-
minário Maior de Viseu, no Domingo dia 17 de Outubro de 2010, às 15 horas, a Abertura do 
Ano Catequético.

CURSO DE INICIAÇÃO PARA CATEQUISTAS

 A formação inicial, segundo o Plano de Formação de Catequistas, pretende proporcionar 
uma preparação e uma formação indispensável para o exercício da função do catequista na 
Igreja (PFC 21).
 Destina-se, particularmente, aos catequistas que iniciam o serviço da catequese ou àque-
les que não tiveram ainda possibilidade de nele participar. Tem como objectivos:
 - Descobrir e fazer apreciar a vocação de catequista;
 - Proporcionar a preparação inicial necessária para exercer a missão de catequista.
 Este curso decorrerá no Centro Pastoral de Viseu, das 20h30 às 22h30, às segundas-feiras 
e quartas-feiras, nos dias: 25 e 27 de Outubro; 3, 8, 10, 15, 17, 22 e 24 de Novembro 2010.
 Estão desde já abertas as inscrições, que deverão ser enviadas até ao dia 20 de Outubro 
para:
 Secretariado Diocesano da Catequese (SDEC) Departamento da Catequese da Infância 
e Adolescência, Centro Sócio- Pastoral - Rua do Seminário 3500-108 VISEU E-mail: sdecvi-
seu@gmail. com
 Para qualquer outro esclarecimento é favor contactar o SDEC de Viseu (Tel. 232 467 690 
– Tm 924 161 408).

Ir. Maria Arminda Faustino

ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO

DA COMUNHÃO PARA A MISSÃO AO RITMO DO SÍNODO DIOCESANO

 Teve lugar no Auditório do Seminário Maior de Viseu, na tarde de Domingo dia 17 de 
Outubro, a Abertura do Ano Catequético, que congregou cerca de 230 catequistas de toda a 
Diocese.
 Os trabalhos foram conduzidos pelo Pe Virgílio Rodrigues, presidente do SDEC, com a 
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colaboração da Equipa do Secretariado.
 No contexto sinodal: Da Comunhão para a Missão. Ao ritmo do Sínodo Diocesano, fo-
ram apresentadas as principais acções de formação agendadas para o presente ano pastoral 
pelos vários Departamentos que constituem o SDEC: Catequese de Adultos, Escola Diocesana 
da Educação Cristã (EDEC), Departamento da Infância e Adolescência e Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC).
 Perante os desafios que o Sínodo coloca à educação cristã dos fiéis, o SDEC propõe-se 
atingir os seguintes objectivos:
 - Intensificar a preparação de agentes para uma formação cristã de adultos, em ordem a 
uma catequese intergeracional. 
 - Progredir na formação bíblico - doutrinal, pedagógica e espiritual de todos os catequis-
tas.
 - Providenciar e alargar as Equipas colaboradoras em espírito sinodal de participação e 
complementaridade (trabalho nas Zonas).
 Tendo em conta estes objectivos, foi proposto um trabalho de grupos, onde os partici-
pantes puderam reflectir e partilhar a partir da realidade das nossas comunidades. Houve ainda 
um momento, muito participado, orientado pelo Pe. José Meneses, sobre o lugar da música na 
catequese.
 O encontro concluiu com uma original oração de contemplação e partilha.
 Neste início de Ano Pastoral, respondendo ao convite da Igreja Diocesana, os catequistas 
tiveram assim oportunidade de reflectir, dialogar e descobrir as melhores formas de viver, tes-
temunhar e anunciar Jesus Cristo, hoje.

SDEC

CREIO, POR ISSO ANUNCIO!

PORQUE ÉS RADICAL NO ACREDITAR, ALEGRE NO ANUNCIAR...
ESTE É O TEU DIA!

 De acordo com o Calendário de Actividades do SDEC para 2010- 2011, terá lugar no 
Domingo 8 de Maio, no Auditório do Centro Pastoral de Viseu, o Dia Diocesano do Catequista. 
Dirigido a todos os catequistas da diocese de Viseu, o encontro inicia-se com o acolhimento, às 
14h30, tendo com tema de fundo “Creio, por isso anuncio!”
 Além da presença do senhor Bispo, estará connosco também o Pe Rocha Monteiro, sale-
siano, que, entre outros temas, nos falará do “Ser Catequista, com aventura...”.
 O dia terminará com o habitual lanche partilhado por todos os catequistas presentes nesta 
Jornada de festa e convívio, a reforçar a nossa comunhão na mesma missão da Igreja, de acordo 
com os objectivos sinodais da Diocese de Viseu.
 Também no mesmo dia, na parte da manhã (9h30-14h), estarão reunidos no Seminário 
Maior de Viseu os Coordenadores paroquiais da catequese, sob orientação do mesmo sacerdote 
salesiano.

SDEC

CREIO, POR ISSO ANUNCIO!

 Teve lugar, no passado Domingo 8 de Maio, no Auditório do Centro Pastoral de Viseu, o 
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Dia Diocesano do Catequista que reuniu um número significativo destes agentes da pastoral de 
todas as Zonas da Diocese.
 Ser Catequista com aventura... Pontos de encontro e resistências foi um dos temas prin-
cipais apresentados pelo Conferente do dia, o Pe Jerónimo da Rocha Monteiro.
 Para animação do programa da tarde, pudemos contar com a banda “Rumo Norte” cons-
tituída por um grupo de jovens da Diocese que muito agradaram aos presentes.
 Foi também apresentado o CD: “Encontros com Jesus”, contendo doze temas para a cate-
quese ou encontros com jovens/adultos. A apresentação foi feita pelo próprio autor, o catequista 
e professor José Meneses, a uma assembleia que depressa se mostrou muito receptiva à dinâmi-
ca proposta.
 Na parte da manhã, uma outra acção de carácter diocesano congregou no Seminário Maior 
de Viseu os Coordenadores Paroquiais da Catequese, orientada também pelo mesmo sacerdote 
salesiano que falou sobre o Ser animador - um desafio hoje.
 O homem de hoje só percebe o que vem da surpresa! Ser catequista de afectos... são 
necessários catequistas, catequistas que sejam ao mesmo tempo mestres, educadores e testemu-
nhas, referia o Pe Rocha Monteiro, entre outros, citando o Directório Geral da Catequese (237).
A dimensão evangelizadora, hoje, e a catequese, uma das suas formas privilegiadas, têm de ter 
essencialmente uma dimensão de “contágio”, baseada numa capacidade inesgotável de amar, 
na alegria de se sentir amado e chamado como cristão e catequista.
 Quase a terminar este Dia Diocesano do Catequista, o senhor Bispo D. Ilídio, dirigindo-
se aos presentes como grande equipa, equipa alargada de toda a Diocese de Viseu, dizia que “é 
fundamental a nossa experiência de vida, experiência feliz, bela e boa de Jesus Cristo”.
 A catequese estimula a nossa fé. A catequese é uma bela experiência de realização huma-
na e cristã do catequista a todos os níveis da sua pessoa como descoberta e realização. Creio, 
por isso anuncio!

SDEC
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4.  PASTORAL SOCIAL

ENCERRAMENTO DE ANO JUBILAR

 No próximo dia 27 de Setembro encerra o ano jubilar, dedicado ao 350.º ano da morte de 
S. Vicente de Paulo e Santa Luísa Marilac.
 Ao longo deste ano jubilar decorreu um processo de formação e meditação sobre os ideais 
vicentinos, a sua doutrina e vivência quotidiana ao lados dos pobres e marginalizados de todo 
o mundo. Pediu-se a responsáveis de cada uma das regiões (Europa, América do Sul, África, 
Ásia e Oceânia) que escrevessem uma meditação sobre a espiritualidade vicentina. Estes textos 
foram depois meditados nas diferentes comunidades da SSVP.
 Os diferentes países levaram a efeito muitas outras iniciativas, desde o lançamento de 
selos comemorativos até à realização de grandes assembleias jubilares.
 Em Portugal, o Sr. Bispo da pastoral social presidiu a sessão solene em Lisboa, em que foi 
passada em revista o passado, o presente e o desejável futuro da SSVP e de uma maneira geral 
de todos os grupos sócio-caritativos de inspiração cristã.

DIA DE S. VICENTE DE PAULO

 Em consonância com as iniciativas no âmbito do encerramento do ano jubilar vicentino, 
encontra-se em fase de preparação uma Eucaristia de acção de graças no Convento de S. Fran-
cisco em Orgens, para o dia 27 de Setembro.
 Presidirá o Senhor Bispo de Viseu e para ela serão especialmente convidados os membros 
das diferentes Conferências da diocese, os Senhores Padres da Missão, os jovens da Juventude 
Mariana Vicentina e de algum modo todos os paroquianos e as pessoas que trabalham com os 
Srs padres vicentinos.
 A hora ainda não está confirmada, mas será entre as 20h00 e as 20h30. Esperamos que to-
dos os vicentinos estejam presentes nesta cerimónia jubilar de encerramento das comemorações 
dos 350 anos da morte de S. Vicente de Paulo.

ENCONTROS DA PASTORAL SOCIAL

 Aguarda-se com expectativa as conclusões da Semana da Pastoral Social a decorrer no 
mês de Setembro. Das conclusões desta Semana e também da iniciativa da criação do Fundo 
Social Solidário iniciado na reunião de 28 de Julho, espera-se uma revitalização dos grupos de 
acção social, tendo em vista uma acção mais dinâmica e concertada no levantamento e apoio às 
pessoas mais desfavorecidas.
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ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA

 No dia 17 de Outubro, à tarde, realizou-se a Assembleia Vicentina Diocesana. Como vem 
sendo hábito nos últimos anos, foi-nos disponibilizado o salão do Centro Cáritas Paroquial de 
Santa Maria, junto à Sé de Viseu.
 Estiveram presentes um pouco mais de 70 vicentinos e vicentinas representando diver-
sas Conferências da Diocese. Depois do acolhimento, teve lugar a Eucaristia, acompanhada 
por alguns membros do grupo coral dos jovens vicentinos da paróquia de Orgens. Terminada 
a Eucaristia constituiu-se a mesa, presidida pelo assistente espiritual, Rev. Padre Teixeira, em 
representação do Sr. Bispo.
 Abriu os trabalhos o Presidente do Conselho Central de Viseu que saudou os vicenti-
nos(as) presentes, mostrando-se agradavelmente surpreendido com o aspecto da plateia que 
apresentava muitas caras novas, provenientes da renovação verificada em algumas Conferên-
cias. Em seguida, passou em revista um ano de actividade da Sociedade de S. Vicente de Paulo, 
tendo realçado o Jubileu dos 350 anos de S. Vicente de Paulo e Luisa Marillac, o trabalho vi-
centino na diocese e a eleição da nova equipa directiva nacional.
 Seguidamente fez uma breve apresentação do orador convidado, o vicente Luis Subtil, na 
qualidade de Presidente do Conselho Central de Coimbra e na sua faceta de assessor da Confe-
rência Episcopal Portuguesa. No uso da palavra, o orador fez uma brilhante exposição sobre as 
diversas espécies de pobreza com que nos confrontamos no dia a dia, caracterizando a socieda-
de actual com os valores subvertidos, tendo por vezes as necessidades primárias de alimentação 
e vestuário por satisfazer mas empregando as suas disponibilidades financeiras nos shoppings, 
nas playstations e nas necessidades secundárias. Falou da pobreza envergonhada que por vezes 
é preciso que nós a descubramos pois ela não vem ao nosso encontro. Do trabalho em rede e do 
encaminhamento que tem de se fazer. Das precauções com os ciclistas e abusadores que apare-
cem em todo o lado onde há distribuição... Foi ilustrando a sua intervenção com situações do 
quotidiano com que os vicentinos de Coimbra se vão deparando.
 Seguidamente houve lugar ao diálogo com os vicentinos(a) s presentes, que apresentaram 
casos concretos para analisar em conjunto. Outros vicentinos deram testemunhos da sua acção.
No encerramento dos trabalhos, o Sr. Padre Teixeira exortou os presentes a serem os represen-
tantes do amor de Cristo e da Igreja, junto dos irmãos necessitados.
 No final o Rev. Cónego Leitão, pároco da Sé de Viseu, felicitou o orador e os vicentinos 
pela qualidade das intervenções nesta Assembleia. Seguiu-se um lanche convívio que fortale-
ceu ainda mais os laços de amizade entre os presentes.

FORMAÇÃO NA FAMÍLIA VICENTINA

 No que diz respeito à formação, a Família Vicentina em Viseu tem aproveitado bem as 
oportunidades que lhe foram apresentadas.
 Assim, em Junho passado, a equipa do Sr. Padre Nóbrega renovou-nos a espiritualidade 
e a motivação vicentina através de uma excelente exposição baseada no Evangelho de Mateus, 
25.
 O Encontro da Família Vicentina no 5 de Outubro passado, foi uma óptima oportunidade 
para as dezenas de jovens e adultos de Viseu aprenderem, através da vida de Vicente de Paulo 
e Luísa de Marillac, naquelas belas mensagens e coreografias, o ideal da pura vocação vicen-
tina através dos tempos. Finalmente, no Domingo dia 24 de Outubro, tivemos a visita do Sr. 
Padre Albertino e de uma vicentina de Lisboa que nos vieram falar do que se espera de nós, 
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vicentinos: menos caridade avulsa e mais amor ao nosso semelhante, através da promoção so-
cial dos nossos assistidos. Também tiveram oportunidade de expor a maneira como devemos 
fazer as nossas visitas aos doentes e nos hospitais realçando ainda a utilidade do sacramento da 
santa unção. Enfim, nestas formações que decorreram na Casa dos Padres Vicentinos ao Monte 
Salvado – Viseu, não vieram muitas pessoas, das duas vezes éramos à volta dos 25 elementos, 
desta última vez reforçados com a presença de 4 vicentinos de Lamego.
 Para a formação que se avizinha, no mês de Novembro, esperamos que outros confrades 
de outras dioceses da zona Centro possam estar presentes, pois achamos que vale a pena parti-
cipar. Da nossa parte daremos a conferencistas e confrades que nos visitarem o melhor acolhi-
mento que pudermos.

OPERAÇÃO 10 MILHÕES DE ESTRELAS

UM GESTO PELA PAZ 2010

 “O conceito de paz refere-se à convivência pacífica entre todos os seres humanos e é 
considerada umas das principais metas da humanidade.”
 Paz não significa, exclusivamente, ausência de Guerra. Significa, também, solidariedade 
e justiça para todos.
 Neste Natal, contrariando uma visão meramente consumista, queremos relembrar o seu 
verdadeiro sentido: “o nascimento de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz”.
 Pelo oitavo ano consecutivo, está em curso a Operação “10 Milhões de Estrelas – Um 
Gesto pela Paz” organizada pela Cáritas Portuguesa, em parceria com todas as Cáritas Diocesa-
nas de Portugal Continental, Madeira e Açores, com o objectivo de motivar cada cidadão para 
os valores da Paz, da Justiça e da Solidariedade.
 Cada vela da Operação “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” constitui um sinal 
e o meio, através do qual prestamos a nossa ajuda àqueles que mais precisam. O objectivo desta 
operação é motivar cada cidadão para a aquisição de uma vela, ao preço unitário de 1,00€ que, 
quando acesa (no dia 18 de Dezembro em manifestação pública, em cada uma das Dioceses 
de Portugal e no dia 24 por iniciativa de cada pessoa ou família), simbolize a adesão de toda a 
população portuguesa à causa da Paz.
 Das verbas recolhidas pela campanha, 35% ficarão para a Cáritas Portuguesa e serão apli-
cadas no apoio a um projecto de ajuda a crianças em risco em S. Tomé e Príncipe. Os restantes 
65% ficarão para cada Cáritas Diocesana, sendo certo que todas elas irão igualmente apoiar 
projectos nacionais no âmbito desta temática. Esta escolha está intimamente ligada à celebração 
do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social.
 VAMOS, JUNTOS, ACENDER UMA VELA, SÍMBOLO DO NOSSO DESEJO DE 
PAZ PARA O MUNDO.
 Para o efeito, contactar a CÁRITAS DIOCESANA DE VISEU, pelo telefone 232 420 
340, FAX 232 420 349 ou e-mail viseu@caritas.pt.
 Solicitamos a adesão do maior número de Paróquias.

QUEM É O MEU PRÓXIMO?

 Decorreu no dia 6 de Novembro, no Centro Pastoral de Viseu, o “XII Forum Ecuménico 
Jovem” com a participação de cerca de 250 jovens, vindos de todo o País, oriundos das quatro 
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Igrejas Cristãs com maior implantação em Portugal – Católica, Lusitana, Metodista e Presbite-
riana – que teve como tema “Quem é o meu Próximo?”.
 Iniciados em 1999 em Leiria, estes encontros vêm decorrendo anualmente, pelas diversas 
Dioceses do País, cabendo este ano a Viseu ser a Diocese anfitriã.
 Em sintonia com o objectivo do Milénio de “Erradicação da Pobreza” e quando decorre o 
“Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social”, é um sinal de esperança ver os jovens 
ocupados (e preocupados) com o tema central da mensagem cristã, o amor ao próximo, em es-
pecial ao pobre, com quem Cristo se identifica: o que fizerdes ao mais pequenino, é a mim que 
o fazeis.
 O tema do encontro – Quem é o meu próximo? – proporcionou um profícuo debate acerca 
do modo de agir nas situações em que nos confrontamos com seres humanos “roubados, espan-
cados e deixados meio-mortos na berma da estrada” – desempregados, incapacitados, idosos 
solitários, alcoólicos, toxicodependentes, doentes de sida, reclusos e ex-reclusos...
 O “Doutor da Lei” da Parábola colocou a questão do próximo no “outro lado”, no lado 
de lá. Jesus Cristo, porém, obrigou-o a rever a posição, fazendo-o concluir que o próximo do 
homem caído foi o que usou de misericórdia para com ele. Ser próximo, é uma realidade dinâ-
mica, que está em mim, que parte de mim próprio para o outro, e não uma realidade estática que 
está no outro. Ou seja, o próximo não é o outro, o próximo sou eu. Eu é que me faço próximo 
do outro, o que só acontece quando me deixo mover de compaixão.
 Esta forma de abordar a questão altera completamente o modus faciendi para debelar a 
injusta e grave situação de pobreza em que se encontra uma demasiado grande parcela da nossa 
sociedade.
 Porquê tanta carência por esse mundo fora, quando a ciência e a técnica actuais propor-
cionam produção e bens suficientes para que ninguém passe privações?
 A pobreza não é uma questão natural – não resulta da natureza – é antes uma questão 
moral, porquanto é no coração do homem que ela nasce, como acaba.
 A pobreza não resulta da falta de bens, mas sim da sua errada distribuição, e isso é fruto 
do egoísmo, da ganância, da insensibilidade perante a miséria do outro.
 Enquanto o coração não se mover de compaixão pelo homem caído, não há solução. O 
sacerdote e o levita da Parábola, poderiam ter resolvido o problema do homem caído, mas o seu 
coração foi insensível à situação, olharam para o lado e fingiram não o ver.
 O mover-se de compaixão tem um conteúdo que está para além do simples dar coisas. 
É muito mais exigente, implica dar-se a si mesmo: parar, descer da montada, abeirar-se do 
homem caído, dispor do seu tempo, dos seus bens e do seu dinheiro, e cuidar dele. Em suma, 
solidarizar-se com ele, sofrendo como própria a sua situação. Porém, como refere Bento XVI 
na Deus Caritas est, n.º 34, “esta acção prática só resulta suficiente se for palpável o amor pelo 
homem, um amor que se nutre do encontro com Cristo”.
 Foi na sua qualidade de Cristãos que estes 250 jovens se reuniram para abordarem o tema 
do amor ao próximo que, no momento actual, se torna cada vez mais premente.
 É nos jovens que está o futuro. Eles vão tendo consciência de que esta sociedade que 
recebem em herança, criadora de pobreza e marginalização, carece de uma forte rectificação 
dos valores que orientam as relações sociais, e que só os valores cristãos têm a virtualidade de 
proporcionar uma sociedade de Justiça e Paz.
 Num mundo cheio de pessimismos, temos fortes razões para sermos optimistas.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
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10 MILHÕES DE ESTRELAS – OPERAÇÃO 2010

SOLIDARIEDADE PELA PAZ E PELO DESEMPREGO

 Uma campanha que vai já no seu oitavo ano consecutivo. Lançada pela Cáritas, a “Ope-
ração 2010 – 10 Milhões de Estrelas” pretende manter o patamar alcançado pelas campanhas 
anteriores, mesmo apesar dos tão discutidos tempos difíceis.
 Na Diocese de Viseu, este patamar cifra-se pelas 10.000 velas e como em anos anteriores, 
espera-se alcançar com a colaboração das paróquias, de muitos voluntários e também pela ven-
da no Rossio, numa das “Casinhas de Natal” disponibilizada pela Câmara Municipal de Viseu.
Como anuncia o texto da própria campanha “só unidos e com gestos concretos teremos capa-
cidade para nos opormos à violência, à injustiça e à exclusão”. Por isso, a campanha deste ano 
terá também o simbolismo de a vela ser acesa não apenas pela paz, mas também como gesto 
solidário por cada desempregado.
 Das verbas recolhidas pela campanha, 35% ficarão a cargo da Cáritas Portuguesa e serão 
destinadas para o apoio a um projecto de ajuda a crianças em risco em São Tomé e Príncipe, e 
65% serão aplicados pela Cáritas Diocesana de Viseu no combate à pobreza e à exclusão social.
Este ano, o apoio das empresas a esta campanha também diminuiu significativamente, embora 
registem o apoio de uma multinacional de fast-food presente em Viseu, segundo o presidente 
da Cáritas Diocesana, José Borges. Mas acredita que o sucesso da campanha dependerá sempre 
do empenho dos muitos voluntários que aderem a esta causa e das Paróquias, desde que estas 
pensem e peçam as formas de colaborar antecipadamente.
 18 de Dezembro será o dia em que por todo o país se assinalará esta iniciativa, com 
uma manifestação pública. À semelhança dos anos anteriores, em Viseu, esta manifestação terá 
como cenário a escadaria da Igreja dos Terceiros, no Rossio, às 18 horas, e contará com a pre-
sença e o apoio de D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu.
 “Que as pessoas colaborem e adiram a esta campanha. Não só pela paz, mas mais reforça-
do também pelos desempregados”, é o voto de José Borges. O presidente da Cáritas Diocesana 
manifesta também a preocupação crescente desta instituição com os problemas sociais actuais, 
em concreto com a chamada “pobreza envergonhada”, para o qual se criou uma outra iniciativa 
com a colaboração do Continente, que consiste na entrega de cartões – brinde de 30 euros a 
estas famílias carenciadas, mas que têm vergonha de dar a conhecer a sua real condição.
 As velas poderão ser adquiridas pelo preço unitário de 1 euro ou no pack de 4 velas e 
deverão ser acesas, por iniciativa de cada pessoa ou família na noite de 24 de Dezembro, sim-
bolizando a adesão a estas causas da Paz e do combate à pobreza e exclusão social.
 Uma figura pública também empenhada nesta “Operação 2010 – Dez Milhões de Estre-
las” é o treinador do Real Madrid, José Mourinho, que, este ano, se associa à divulgação desta 
mesma iniciativa, tornando-se seu “patrono”.

NA

ANO EUROPEU DO COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 

SEMINÁRIO 16 DE DEZEMBRO

 No âmbito do ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, a Cáritas Diocesa-
na de Viseu vai realizar um grande Seminário no dia 16 de Dezembro, no Auditório da Escola 
Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Viseu. Este evento insere-se no Projecto 
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“Debater para Envolver” em parceria com o Instituto da Segurança Social.
 Foram feitos inúmeros eventos ao longo do ano, desde Filmes, Colóquios sobre o Empreen-
dedorismo, o Micro-Crédito, a Imigração, a Responsabilidade Social e também Exposições, 
entre outras iniciativas, visando corresponsabilizar todos os actores sociais para o problema 
da pobreza e exclusão social, envolvendo também nestas iniciativas as pessoas em situação de 
grande fragilidade social como os desempregados, imigrantes, minorias, etc.
 Associado ao Seminário decorre uma campanha de recolha de material escolar que será 
distribuído por muitas famílias.

O VOLUNTARIADO

 A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) organizou nos dias 4 e 5 do corrente 
mês de Dezembro, em Lisboa, o I Congresso Português do Voluntariado, sob o tema “Volunta-
riado, Força de Mudança”, data intencionalmente escolhida para assinalar o Dia Internacional 
do Voluntariado que, por decisão da ONU, é comemorado a 5 de Dezembro em todo o mundo.
 Com a realização deste Congresso a CPV quis também marcar o início da sua participa-
ção activa nas comemorações e actividades do Ano Europeu do Voluntariado que se assinalará 
em 2011.
 Num mundo que evidencia o “ter” como factor dominante na realização das pessoas em 
sociedade, a existência de homens e mulheres que, no Voluntariado, decidem assumir o exer-
cício pleno da sua cidadania, partilhar capacidades e competências ao serviço dos outros sem 
nada esperar em troca, é um dom para a mudança do paradigma civilizacional na sociedade 
actual.
 O aforismo time is money (o tempo é dinheiro) foi arvorado pela sociedade capitalista 
como princípio regulador das relações sociais, em termos de nem sequer um simples copo de 
água ser dado sem contrapartida. Ora, a exigência da contrapartida na relação humana, inquinou 
o que de mais belo existe na mesma relação, a gratuidade.
 Tudo é graça, tudo é dom: a vida, as capacidades, os bens, tudo nos foi dado gratuita-
mente pelo Criador sem exigência de contrapartida, nem o Criador dela carece. Criada, porém, 
à imagem e semelhança do Criador, a pessoa humana recebeu também o dom da gratuidade, a 
capacidade e o impulso de ser “dom” para o outro, como o Criador o é para si. É este “dom” 
que o Criador nos concede que anima o espírito do Voluntariado, um “dom para a mudança do 
paradigma civilizacional da sociedade actual”.

O TRABALHO DOS REFORMADOS

 Na sociedade pré-industrial predominava a economia de subsistência – cada um produzia 
o que necessitava – e a troca directa de produtos. Com a revolução industrial, passou a produzir-
se para os outros (o mercado), recebendo-se em troca o salário com que o trabalhador adquire 
os produtos de que necessita. Então o seu trabalho, o seu tempo, passou a ter um preço, passou 
a ser contabilizado em dinheiro. Foi o princípio do fim, começou a perder-se o sentido do dom 
e da gratuidade: nada se dá, nada se recebe, tudo se compra, tudo se vende.
 É óbvio que, quem vive do seu trabalho, tem necessariamente de receber um salário, pois 
que este é o meio concreto de o trabalhador ter acesso aos bens de que necessita. Limitado que 
está na sua disponibilidade pela necessidade de trabalhar, nem por isso está impossibilitado de, 
em certas circunstâncias, disponibilizar algum do seu tempo ao serviço gratuito a quem dele 
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carece.
 Se, porém, esta disponibilidade é particularmente difícil durante o tempo de vida activa, 
já assim não é após a reforma. O sistema de segurança social – uma invenção da humanidade 
com pouco mais de cem anos – permite libertar a pessoa do ónus laboral na fase final da vida, 
quiçá numa fase em que ainda restam forças (físicas e intelectuais) que a tornam válida na co-
munidade.
 A situação de reformado, porém, não dispensa do trabalho, nem o direito à reforma sig-
nifica direito ao “nada fazer” pois que o trabalho é uma dignidade que Deus concedeu ao ser 
humano desde que o criou e se mantém até à morte. Deus, que criou o homem à sua imagem e 
semelhança, apresenta-se ao homem como trabalhador – trabalhou durante seis dias e ao sétimo 
dia descansou – e incumbiu-o de trabalhar (tomar conta da Terra).
 Se, porém, o reformado continua com a obrigação de trabalhar, há duas atitudes condená-
veis que ocorrem com frequência, que têm de ser denunciadas:
 - que a nada se dedique, com o argumento de que está reformado, em nada mais pensando 
que gozar a vida; - que continue a trabalhar tendo como motivação o dinheiro que daí recebe 
(nesta denúncia não cabem aqueles que infelizmente têm necessidade de continuar a trabalhar, 
tão pequena e insuficiente é a reforma que auferem).
 Se antes, quando tinha maiores despesas, vivia com o salário que auferia, por que haverá 
agora, com despesas reduzidas, de cumular reforma e salário?
 O salário não é uma dimensão constitutiva do trabalho, mas apenas um acessório para a 
sobre vivência do trabalhador. Quando essa sobrevivência está suficientemente garantida pela 
reforma, cessa o fundamento do acessório (salário), mantendo-se o dever do trabalho na sua 
dimensão constitutiva da pessoa humana.
 O Voluntariado é, pois, o dom para a mudança do paradigma civilizacional da sociedade 
actual, sociedade que não sabe dissociar trabalho e contrapartida monetária reduzindo-o a mera 
mercadoria, que é incapaz de dar um copo de água por amor, que perdeu a dimensão transcen-
dente do trabalho.
 Para esta actividade (Voluntariado) estão especialmente convocados os reformados, por-
tadores que são da experiência acumulada ao longo da vida, e da disponibilidade que lhes con-
cede a sua libertação do ónus laboral. É um dever, não um favor.
 “Há um tempo para tudo”, diz o Livro do Eclesiastes, 3: tempo para trabalhar por um 
salário, e tempo para trabalhar no Voluntariado. Não queiramos subverter a ordem natural da 
vida.
 Que a presente Quadra do Natal nos leve a reflectir sobre o mistério de um Deus que, em 
Jesus Cristo, trabalhou até aos trinta anos por um salário, a fim de garantir a sua subsistência e 
trabalhou no Voluntariado durante a Sua vida pública, são os votos que a todos formula a

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

CURSO DE FORMAÇÃO EM S. SALVADOR

 Na vizinha freguesia de S. Salvador o dinamismo da Conferência de S. Vicente de Paulo 
levou à preparação de um curso de formação sob a forma de acções de sensibilização semanais, 
com temáticas de interesse para todos.
 Estas acções de sensibilização destinam-se em especial às pessoas que beneficiam das 
ajudas distribuídas através das Conferências, provenientes do Banco Alimentar e dos exceden-
tes da União Europeia – via Cáritas.
 O Curso terá a sua apresentação no dia 7/12/2010, pelas 18h30, no Salão Paroquial, com 
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a presença das entidades civis e religiosas envolvidas. Serão então apresentados os objectivos e 
temáticas das diversas sessões.
 Damos a seguir uma ideia sobre as diversas Sessões e datas:
 Em 15/12/2010 – Organização e Gestão do Orçamento Familiar (organização da famí-
lia; projectos de vida; objectivos traçados; gestão do orçamento).
 Em 27/01/2011 – Definição da estrutura familiar (regras familiares; atribuição de com-
petências; responsabilidade de cada elemento da família).
 Em 24/02/2011 – Ciclo de vida de uma Família (gestão de conflitos familiares, a infân-
cia, a adolescência, conselhos úteis).
 Em 24/03/2011 – Pais como exemplo (comportamentos e atitudes a ter perante os filhos; 
respeito / companheirismo; delicadeza e termos de linguagem).
 Em 07/04/2011 – Importância da fé e dos valores cristãos na vida familiar (visão de 
família como modelo; como gerir problemas conjugais e familiares).
 Em 26/05/2011 – Encerramento do curso de formação.
 Esperamos que tudo decorra com a normalidade e o entusiasmo que os temas e a valia téc-
nica dos formadores tanto prometem. E dada a qualidade que, com certeza, o curso vai atingir, 
faremos votos de que outras paróquias sigam este exemplo. 

FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO

 Anunciámos, no último número, a criação do Fundo Social Solidário pela CEP (Confe-
rência Episcopal Portuguesa) e prometemos dar alguns pormenores, se os houvesse. E há!
 Para tratar deste assunto, o Secretariado Diocesano da Pastoral Social teve, no pas-
sado dia 22, um encontro com o Senhor Bispo, no qual foram dadas algumas informações 
esclarecedoras. Em primeiro lugar, o Fundo criado tem dois níveis: o Nacional e o Diocesano. 
Diz o Senhor Bispo: “É necessário haver uma relação directa e subsidiária entre o Fundo Social 
Solidário de cada Diocese e o Fundo Social Solidário Nacional. Para isto, é necessário que, 
em cada Comunidade, haja um serviço social de apoio e de triagem para conhecimento das 
realidades concretas e a necessária resposta – local, diocesana ou nacional”. O que o Senhor 
Bispo nos comunicou vem na sequência do que várias vezes tem sido dito, repetindo, aliás, 
uma afirmação do Padre Américo, fundador da Casa do Gaiato: “Cada Comunidade cuide dos 
seus pobres”. Assim, a resposta a dar às pessoas com problemas de carências deve, em primei-
ro lugar, procurar-se na Comunidade local. Esta deve ponderar as possibilidades que tem para 
resolver o problema. Se não conseguir por si, recorrerá ao Fundo Social Diocesano. Se também 
não conseguir a nível diocesano, o caso será encaminhado para o Fundo Nacional.
 Na nossa Diocese, o Fundo Social Solidário será administrado e coordenado pelo Se-
cretariado Diocesano da Pastoral Social, que actuará através da Caritas Diocesana, onde está 
sediado. Portanto, quem quiser colaborar nesta causa de ajuda aos necessitados pode fazê-lo de 
diversos modos: entregando o seu donativo directamente na Caritas Diocesana, rua Alexandre 
Herculano, n.º 475 - 3510-039 - Viseu; por cheque, endereçado à Caritas Diocesana de Viseu, 
com indicação de que é para o Fundo Social Solidário; por transferência bancária para BPI, com 
o NIB 0010 0000 26035280008 47.
 Por outro lado, quem necessitar de recorrer à ajuda deste Fundo Diocesano deve fazê-lo 
em consonância com o seu Pároco ou com quem o represente para este efeito.
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SAGRADA FAMÍLIA

 Aproxima-se a passos largos o dia em que a Igreja celebra o dia da Sagrada Família de 
Nazaré e no-la propõe como modelo para as nossas famílias. Importa, pois, da nossa parte, 
estarmos atentos a tudo aquilo que se passa à nossa volta e abrirmos o coração à mensagem da 
Sagrada Família.
 Nestes tempos conturbados em que vivemos, é urgente que as famílias sejam transparên-
cia de uma felicidade construída sobre o amor mútuo, baseado na mensagem de um Deus que 
assumiu a condição humana no seio de uma família para se fazer próximo de cada um de nós e 
vir ao encontro de cada homem.
 Porque acreditamos que o futuro da humanidade passa pela família, queremos ser teste-
munhos de esperança para todos aqueles que se sentem em maior dificuldade e em momentos 
de descrédito. Para isso é importante que em cada comunidade em que nos encontramos inseri-
dos haja esse sinal de esperança neste dia da Sagrada Família, um sinal de comunhão que leve 
cada família a cumprir a sua missão, quer dentro de si própria, quer na comunidade.
 Nesta quadra natalícia, pedimos ao Deus Menino que cumule de Bênçãos todas as famí-
lias das nossas comunidades e nos ajude a abrir o coração ao Seu Amor.

SDPF de Viseu

ACÇÃO VICENTINA

 A acção vicentina, no período do Natal, foi bastante intensa, nomeadamente com a distri-
buição dos cabazes de Natal, visita às famílias mais carenciadas, ajudas em roupas de cama e 
agasalho, fraldas e artigos de higiene.
 Os cabazes de Natal foram muito reforçados, com os géneros provenientes da União 
Europeia e os artigos muito diversificados recolhidos pela delegação do Banco Alimentar de 
Viseu.
 Como na parábola da distribuição dos pães, sobrou ainda bastante para realizar mais duas 
ou três distribuições mensais de modo a prover às necessidades das pessoas de forma mais 
regular.
 Vão sendo também atribuídas ajudas em dinheiro, de forma mais pontual, a algumas fa-
mílias, para fazer face a despesas certas e permanentes do agregado familiar, tais como rendas 
de casa, despesas de água e luz, medicamentos, etc.
 No fim de semana de 7 e 8 de Janeiro, realizaram-se visitas aos estabelecimentos prisio-
nais de Viseu e do Campo, onde houve convívios de “Reis” com os irmãos reclusos aí interna-
dos, que contaram com um lanche e acompanhamento musical.

FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO

 A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma das instituições aderentes a esta iniciativa 
promovida pela Comissão Episcopal Portuguesa. Já foi amplamente divulgada a sua criação, 
mas nunca é demais fazer um ponto de ordem, do seu alcance, dos objectivos, âmbito da sua 
acção, etc, e mobilizar os grupos sócio-caritativos e as paróquias para a sua implementação no 
terreno.
 O Fundo Social Solidário pretende dar resposta, na medida do possível, às situações de 
carência, motivadas pela crise económica, nomeadamente o desemprego e exclusão social. 
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Funciona com doações e donativos que são depositados em contas bancárias abertas para o 
efeito.
 Existe um Fundo nacional e também um Fundo diocesano. Este será accionado em pri-
meira mão. Só depois de esgotadas as possibilidades de intervenção do Fundo Diocesano se 
poderá aceder ao Fundo Nacional. Assim, o Fundo Diocesano terá para nós um interesse fun-
damental, quer para fazer donativos, quer para encaminhar os casos que precisam de ajuda. O 
NIB da conta do fundo diocesano, para fazer donativos, é o 001000002603528000847.
 Naturalmente que se informaram as Conferências sobre esta dinâmica e pediu-se para 
encaminharem os casos que entenderem ser de apoiar, através do preenchimento de uma ficha 
própria.
 O Fundo Diocesano está já em condições de ser accionado, contando com diversas ver-
bas pré-existentes e algumas doações entretanto recebidas. O Secretariado Diocesano irá tentar 
responder da melhor forma às solicitações que, entretanto, forem chegando.

CARITAS DIOCESANA

ANO EUROPEU DO COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

 O ano de 2010 foi o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social e pelos de-
safios que nos depararam, a Cáritas Diocesana de Viseu procurou em articulação com diversas 
Entidades encontrar soluções pertinentes, capazes de contribuir para a minimização e/ou reso-
lução dos mesmos. Além do apoio imediato a famílias nos mais diversos campos, desde a distri-
buição de bens de primeira necessidade, como os alimentos, vestuário e calçado, passando pelo 
pagamento de despesas inerentes à habitação, procurou-se a formação e a promoção da pessoa 
humana, ao mesmo tempo estávamos alerta para as novas formas de pobreza e exclusão social.
 Novos desafios nos surgem diariamente, tornando-se fundamental o reforço do espírito de 
solidariedade, de entreajuda, de responsabilidade social de todos neste caminho complicado. O 
Trabalho é feito por Voluntários, como é o caso da Direcção, Técnicos e Anónimos, e como 
tem sido feito ao longo de anos, gostaríamos cada vez mais envolver e mobilizar a sociedade 
e o máximo número de pessoas para esta causa na luta contra a pobreza e exclusão social que 
pode afectar directa ou indirectamente todos os elementos da comunidade, com o objectivo de 
reforçar a harmonia e coesão social, fundamentais para uma sociedade mais Justa, Solidária e 
Humana. Acrescento que o ano de 2011 é o Ano Europeu do Voluntariado.
 A Cáritas Diocesana de Viseu tem desenvolvido um trabalho intenso através de vários 
equipamentos sociais e diversas respostas sociais, passando por inúmeros projectos de inter-
venção sócio-comunitária que, ao longo de anos, têm abrangido milhares de crianças, jovens 
e adultos de zonas urbanas e rurais, na Acção Social, na Formação Pessoal e Profissional, na 
Educação, na Distribuição de Bens Alimentares, entre outros.
 Reforçam-se também as competências pessoais, sociais e profissionais de indivíduos so-
cialmente desfavorecidos, passando pelo apoio aos imigrantes, às minorias étnicas, entre outros 
grupos.
 Em articulação com outras Entidades, a Cáritas Diocesana de Viseu, numa filosofia de 
parcerias activas, tem trabalhado com vista a diminuir certas patologias sociais, nomeadamente 
as famílias empobrecidas, o déficit sócio-educativo de muitos elementos da população, a au-
sência de projectos de vida, as crianças e jovens em situação de risco com comportamentos de 
marginalidade e delinquência, a toxicodependência, o abandono escolar, entre outros.
 Começado na sessão de encerramento do projecto “Debater para Envolver”, o Banco de 
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Material Escolar é uma iniciativa que pretende reforçar a ajuda que várias Entidades dão às 
famílias mais carenciadas, com crianças e jovens em idade escolar, contribuindo de uma forma 
simples, através de material escolar, com o objectivo de diminuir alguns encargos e continuar 
a proporcionar o mínimo de condições para frequentarem a Escola, esperando que as pessoas e 
empresas possam contribuir, dentro das suas possibilidades, para esta Campanha.

INSTITUTO DE S. JOSÉ

DUAS CENTENAS DE PESSOAS TRANSFORMARAM INSTITUTO DE S. JOSÉ

 Cerca de duas centenas de pessoas ligadas a empresas da região de Lisboa transformaram, 
num só dia, o Instituto de S. José (acolhimento de jovens, entregue à administração do Lar Es-
cola de Santo António), sito na rua prof. Aristides Amorim Girão. O grupo reúne-se anualmente 
com o objectivo de fazer uma ‘boa acção’. Para o efeito, leva a cabo uma convenção que, desta 
vez, se realizou em Viseu.
 No último dia da convenção, o grupo, de que fazem parte as mais diversas personalidades, 
e uma vez que foi esta a cidade escolhida, procurou, dentro da localidade, uma instituição cujas 
instalações tivessem necessidade de uma intervenção de fundo. A ‘escolhida foi esta’, disse 
uma porta-voz do grupo, que prefere manter o anonimato.

SURGIRAM DE TODO OS LADOS

 Assim, às 9 horas já havia gente no terreno a delinear o plano de acção para que todos 
pudessem trabalhar sem atropelos, desde os pintores, decoradores, etc. Cerca das 10 horas, o 
Instituto de S. José foi autenticamente invadido. As pessoas chegaram de todos os lados à rua..., 
utilizando transportes próprios ou autocarros (no caso dois). O grupo trazia também carrinhas 
onde vinha acondicionado o material necessário para a operação ‘boa acção’. Um ‘formiguei-
ro’, bem organizado, fragmentou-se e tomou os pontos estratégicos nos diversos pisos do edi-
fício para que as tarefas resultassem, limpando, pintando, modificando, substituindo alguns 
equipamentos... As jovens (17 – o Instituto tem capacidade para acolher 24), que saíram de 
manhã para as aulas, regressaram, propositadamente, já de noite, quando tudo estava alterado. 
Rejubilaram de espanto.

FICARAM DESLUMBRADAS

 As jovens deixaram uma casa e entraram noutra..., embora se mantivesse toda a estrutura, 
uma vez que a operação teve apenas impacto no interior. Ficaram deslumbradas, como ‘des-
lumbrantes’ chegaram, na medida em que uma equipa de maquilhadoras fez também alguns 
‘milagres’, o que não foi difícil, numa operação que decorreu no hotel Montebelo. O cónego 
Arménio, responsável pelo Lar de Santo António, a quem foi entregue pela Segurança Social a 
gestão do Instituto, disse à nossa reportagem que foi um pouco ‘apanhado de surpresa’, consi-
derando ‘óptima’ esta ‘boa acção’, na medida em que a casa estava a ficar sem condições para 
acolher 24 jovens, a que haverá a juntar todo o restante pessoal. Para além do espaço físico se 
encontrar degradado, o próprio equipamento, em parte substituído, estava também a deteriorar-
se todos os dias, sendo ‘muito deficitário’. Ora, ‘recebemos isto de braços abertos’, frisou.
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ÓRFÃOS DE PAIS VIVOS

 O cónego Arménio disse que as salas de convívio e de estudo, bem como outras depen-
dências, foram todas remodeladas sem qualquer ónus para a instituição.
 Esta operação para as jovens ‘foi boa até por sentirem que há alguém que pensa nelas’.
 Recordou que há uma rotação nas jovens que ali estão acolhidas. Umas ficam mais e ou-
tras menos tempo... Alguns dos jovens (rapazes e raparigas) que a instituição (Santo António) 
acolhe, como o cónego Arménio salientou, ‘são órfãos de pais vivos. Duas, por exemplo, não 
têm visitas dos progenitores. Rejeitaram-nas’. Mas, ‘o que nos dói mais é saber que esses pais 
até têm condições económicas. O que lhes falta são condições morais e espirituais, bem como 
sensibilização bastante, no caso de pais e filhos, para ultrapassar os diferendos’.

MARGINALIZAÇÃO PROVOCA ‘REVOLTAS’

 Por vezes, acentuou o responsável, ‘não é fácil de gerir o dia-a-dia. Há ‘revoltas’ por se 
sentirem marginalizadas. E uma acção desta natureza veio contribuir para que as jovens se sin-
tam apoiadas e estimuladas para o estudo’.
 O que é hoje designado por Lar de S. José foi inicialmente Lar do Bom Pastor. Dependeu 
do Ministério da Justiça. A partir da Lei 147, de 2000, estas instituições foram entregues à Se-
gurança Social, a qual, por sua vez, por se sentir sem vocação para as gerir, entregou, no caso 
da de Viseu, mediante um protocolo específico, ao Lar de Santo António, obra da Diocese de 
Viseu.

O ENSINO PARTICULAR E A MENTIRA DO GOVERNO

 A pretexto da crise económica, o Governo socialista veio reduzir o apoio público ao en-
sino particular, decisão que os responsáveis por este sector do ensino consideram, com razão, 
como um ataque mortal à sua sobrevivência.
 Argumenta o Governo que, existindo ensino público suficiente, não se justifica a sobre-
carga do erário público com o ensino particular.
 É urgente denunciar a mentira que o Governo pretende fazer passar como verdade.
 A única verdade nesta medida é a crise económica em que o País se encontra (nem con-
sideramos necessário indicar por culpa de quem) mas, precisamente por isso, é que a medida a 
tomar deveria ser em sentido contrário.
 É incontestável que o aluno do ensino público fica mais caro ao erário público do que 
o aluno do ensino particular. Sendo assim, o incentivo ao ensino particular seria uma medida 
vantajosa para o equilíbrio do Orçamento do Estado. Teríamos então menor despesa no 
Ministério da Educação e melhor ensino no País porquanto, como é notório e bem-sabido por 
todos, inclusive pelos próprios governantes socialistas, o ensino particular vem apresentando 
melhores resultados que o público. Esta realidade vem pôr a nu a mentira do governo quando 
diz que tomou tal medida por causa da situação económica. O que há, isso sim, é um ignóbil 
aproveitamento desta situação para dar execução a um programa de ensino ditado pela orien-
tação ideológica perfilhado pela generalidade dos governantes socialistas – haverá alguém que 
desconheça a sua matriz? – objectivo que é inadmissível numa sociedade Estado. O primeiro e 
principal agente do Bem Comum é a pessoa e só na medida em que ela, por si só, é incapaz de o 
alcançar, é que deve intervir uma entidade superior – a família, o grupo, a comunidade, a asso-
ciação... e por aí fora, até à intervenção do Estado. O Princípio da Subsidiariedade impõe que a 
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entidade superior não deve fazer aquilo que está ao alcance da entidade inferior, pelo contrário, 
compete-lhe favorecer, estimular e ajudar toda a iniciativa promovida pelos entes inferiores que 
se proponham actuar em prol do Bem Comum.
 O Estado é o garante de que ninguém ficará sem ensino, mas nessa sua intervenção não 
tem que, nem pode eliminar os demais agentes que se propõem trabalhar nessa nobre missão de 
educar.
 Ora, se há pais que, no seu direito natural de serem eles a escolher a educação que que-
rem dar a seus filhos, optam por colocá-los numa escola particular da sua confiança, é dever do 
Estado favorecer e ajudar essa iniciativa, desde que isso não ponha em causa o Bem Comum.
 No passado, praticamente só havia ensino (secundário) público na capital do Distrito. 
Quem aí não residia, haveria que recorrer aos colégios particulares e isso só era acessível às 
famílias economicamente abastadas. Felizmente, esse tempo passou pelo que, só quem não se 
libertou dos fantasmas do passado pode vir agora argumentar, por desonestidade intelectual e 
irrealismo sociológico, que o ensino particular de hoje é para os ricos.
 É evidente que, sem apoio público, só as famílias abastadas poderão colocar os filhos na 
Escola Particular, o que se traduz na reposição de uma pequena classe de privilegiados. Mas o 
Povo não quer privilégios, quer apenas poder escolher para seus filhos o sistema de ensino que 
considere de confiança e melhor qualidade e, jamais, ser obrigado a colocá-los na escola que lhe 
é imposta, sem possibilidade de opção, como é próprio de um sistema de contornos ditatoriais. 
Ora, nós vivemos num Estado democrático e, em democracia, a educação não é monopólio 
do Estado democrática. O Estado não tem ideologia, como não tem religião, nem existe para 
as impor aos cidadãos. O Estado existe para promover o Bem Comum, mas só o pode fazer, 
eficaz e saudavelmente, na medida em que respeite o Princípio da Subsidiariedade. Não pode 
sozinho chamar a si a incumbência de toda a realização do Bem Comum, porquanto este será, 
necessariamente, obra de todos os membros da sociedade, quer actuando individualmente, quer 
integrados nas chamadas Entidades Intermédias, numa escalada de menor para maior, até 
chegar ao Estado.
 No que respeita à educação (ensino) das crianças e jovens, é profundamente errado en-
tender-se que o Estado é o seu único e principal responsável. Não, o primeiro responsável é a 
família, isso é um Direito Natural que ninguém lhe pode negar nem usurpar. Só na medida em 
que a família, por si só, não o consegue, então é que devem intervir, primeiro as Entidades Inter-
médias, subindo das menores às maiores e, por fim, o Estado, quando nenhuma outra entidade 
logrou alcançar esse Bem Comum.
 Esses pais pagam impostos como os demais cidadãos, os seus filhos são tão cidadãos 
como os que frequentam a escola pública, pelo que, se o Estado apoiar a Escola Particular até ao 
montante que gasta na Escola Pública, não está a conceder privilégios a ninguém nem a pôr em 
causa o Bem Comum, pelo contrário, está a contribuir para a boa harmonia das relações sociais 
e para proporcionar um ensino de qualidade que sai mais económico que o ensino público. Por 
outro lado, fazer deslocar para a escola pública os milhares de alunos que frequentam o ensino 
particular vai onerar desnecessariamente o erário público o que, em si, se traduz em atentado ao 
Bem Comum.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

PASTORAL PENITENCIÁRIA

 O Departamento da Pastoral Penitenciária e o Grupo de Voluntários ligado às Conferên-
cias de S. Vicente de Paulo promoveram a celebração do Natal entre os Reclusos do Estabele-
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cimento Prisional de Viseu (EPV), com a celebração da Santa Missa e um lanche seguido de 
animação musical, nos dias 7 e 8 (sexta-feira e sábado) deste mês de Janeiro.
 Como o EPV funciona em dois edifícios distintos, o dia 6 foi dedicado aos Reclusos da 
cadeia de Viseu, junto à Rotunda Carlos Lopes, com uma população prisional a ultrapassar os 
60 reclusos, na sua maior parte em prisão preventiva.
 Participaram na Celebração da Santa Missa cerca de trinta Reclusos, tendo comungado 
muitos deles. O dia 8 foi dedicado aos reclusos da cadeia do Campo de Madalena, com uma 
população de cerca de 20 reclusos, todos em fase terminal de cumprimento de pena, tendo todos 
participado na Celebração da Santa Missa, comungando vários deles.
 Em ambas as cadeias, decorreu após a celebração da Missa, um lanche oferecido pelas 
Conferências de S. Vicente de Paulo que se fez representar por um elevado número de Vicen-
tinos que animaram aquele momento de alegria e descompressão com a sua boa disposição, 
canções, danças, e os acordes de um sonoro acordeão.
 Jesus Cristo nasceu para todos, ninguém está excluído da sua mensagem de libertação. 
Quem como os cativos melhor a compreenderá?
 Se essa situação – estar preso – proporcionar o encontro com Cristo, então ela não foi em 
vão, o que confirma que há sempre uma face positiva mesmo no que achamos que está mal.

CARITAS

ANGARIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

 No contexto actual de crise económica e social que vivemos, a dimensão do voluntariado 
tornou-se mais importante do que nunca e neste contexto a Cáritas Diocesana de Viseu, como 
tem feito ao longo dos anos, pretende envolver e mobilizar muitas pessoas que, em conjunto 
com esta Instituição possam dar o seu contributo em prol dos mais desfavorecidos e das pessoas 
em situação de grande pobreza e exclusão social. A dimensão da responsabilidade social de 
cada um pode ser concretizada através do voluntariado e da sua ajuda efectiva, visando minimi-
zar muitas situações de miséria, desigualdades e injustiças na sociedade actual.
 A Cáritas Diocesana de Viseu precisa de voluntários com vista à realização de várias 
iniciativas como, a recolha de bens alimentares em grandes superfícies (começando a primeira 
iniciativa no dia 3 de Março no Jumbo do Palácio do Gelo de Viseu), os Peditórios da Cáritas, 
as Campanhas Humanitárias, o Banco de Material Escolar, entre outras acções.
 Quem desejar efectuar a sua inscrição poderá fazer através do Email: caritas@viseu.pt, 
pelo telefone 232420340 ou dirigindo-se à sede situada na Rua Alexandre Herculano, 475-1.º, 
3510-039 Viseu. Poderá também aceder ao site na Internet www.caritas.pt/viseu, com o intuito 
de perceber melhorar o trabalho que a Cáritas Diocesana de Viseu desenvolve em diferentes 
áreas tais como, a Infância, a Juventude, o trabalho com Imigrantes, com Minorias Étnicas e 
com toda uma população que precisa de apoio quer imediato, quer na organização e definição 
de projectos de vida com vista a saírem da situação de fragilidade em que se encontram.
 É de referir que o ano de 2011 foi proclamado o Ano Europeu do Voluntariado e mais uma 
vez pretendemos associar-nos a esta iniciativa através acções de sensibilização, informação e 
envolvimento, mas sobretudo reforçar o Banco de Voluntários nesta instituição para poder em 
conjunto tornar-nos mais fortes nesta luta diária no apoio às pessoas que realmente precisam.
Contamos com a ajuda de todas as pessoas que, de uma forma voluntariosa, contribuam para 
tornar a nossa sociedade mais equilibrada e mais justa.
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BANCO DE MATERIAL ESCOLAR

 A iniciativa da Cáritas Diocesana de Viseu em recolher material escolar diverso para 
apoiar crianças em idade escolar de famílias muito carenciadas, permitiu até agora ajudar deze-
nas de famílias e neste contexto vimos apelar para que, as pessoas ou organizações possam con-
tribuir com diverso material como: lápis, canetas, borrachas, dossiers, cadernos, réguas, etc., 
para que possamos ajudar ainda mais as crianças necessitadas e que este pequeno contributo os 
motive para que não desistam da Escola e de todos os problemas associados ao abandono.
 Devido à crise, ao aumento do desemprego e à diminuição de muitas prestações sociais 
como o abono de família, as famílias deparam-se com enormes dificuldades no que concerne ao 
apoio das crianças a nível escolar. Esta pequena ajuda pretende ser um contributo para que as 
famílias não desistam de um dos elementos fundamentais no desenvolvimento psico-social da 
criança; a sua formação Escolar.

PROJECTO (RE) UTILIZAR A CANETA

 A Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção da Cáritas Diocesana de 
Viseu – Sinergia Social - vai implementar o Projecto (Re) Utilizar a Caneta, a iniciar no próxi-
mo dia 4 de Fevereiro.
 Este projecto pretende relembrar e exercitar aptidões no âmbito da escrita e da leitura di-
reccionadas para o quotidiano dos participantes. O público-alvo é constituído por beneficiários 
da prestação do Rendimento Social de Inserção, com habilitações literárias até ao 4.º ano de 
escolaridade.
 A ideia surgiu no decorrer do acompanhamento da Equipa às famílias em que algumas 
pessoas mostram entusiasmo por treinarem a escrita e por vezes sentem dificuldade em se ex-
pressar desta forma.
 Para se desenvolver este projecto, foi fundamental a colaboração de 4 professoras, em re-
gime de voluntariado, com experiência na área do ensino básico (1.º ciclo), que irão dinamizar 
as sessões com periodicidade semanal.

Secretariado Diocesano

CARITAS

2.º CURSO DE PASTORAL SOCIAL

 O Secretariado Diocesano da Pastoral Social tem 3 objectivos muito claros: animar, coor-
denar, formar...
 A formação tem estado na ordem do dia. Assim, vai fazer-se o 2.º Curso nesta área. De-
correrá no Centro Pastoral, nos sábados da Quaresma, das 14H00 às 17h00, a começar em 12 
de Março, 1.º sábado da Quaresma.
 Surge na sequência do 1.º Curso, levado a efeito no ano passado. Desta vez, é particular-
mente orientado para os Arciprestados que não puderam estar presentes no 1.º Curso.
 O Secretariado Diocesano proporciona, assim, a esses Arciprestados uma nova oportuni-
dade para indicarem alguém (pelo menos 1 pessoa), com vontade e perfil para este Ministério 
da caridade, disposto a assumir responsabilidades, a nível arciprestal.
 Esperamos que todos os Arciprestados adiram a esta iniciativa, mais um passo no cami-
nho da formação.
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SECRETARIADO DIOCESANO AMPLIADO E APROVADO

 Passados 3 anos de mandato, o Senhor Bispo acaba de aprovar e ampliar o Secretariado, 
sob proposta do seu Presidente. Além das Obras que já o constituíam, aparecem agora 2 novos 
departamentos: a Pastoral da Saúde e a Pastoral do Voluntariado. É um enriquecimento notável, 
que vem trazer ao Secretariado novas possibilidades de acção.

INSTITUIÇÃO DOS PRIMEIROS MINISTROS DA PASTORAL SOCIAL 

O ANIMADOR SOCIAL

 Será no dia 26 de Março, sábado, às 18H30, na Sé de Viseu, na Eucaristia vespertina do 
3.º Domingo da Quaresma, presidida pelo Senhor Bispo. Escolheu-se este dia, por ser o Dia da 
Caritas, uma das Obras que integram o Secretariado. Serão instituídos no Ministério de Ani-
mador Social aqueles que, tendo frequentado o 1.º Curso de preparação, queiram livremente 
assumir essa responsabilidade.

ENCONTRO DE CANDIDATOS

 Para preparar a festa da Instituição, haverá uma reunião no Centro Pastoral, no dia 26 de 
Fevereiro, às 14H30, com a seguinte agenda:
 1. Oração inicial e reflexão; 
 2. Troca de experiências; 
 3. Preparação do acto da Instituição.

VOLUNTARIADO EM MARCHA

 No âmbito do Ano Europeu do Voluntariado (AEV), a Confederação Portuguesa do Vo-
luntariado (APV) vai realizar uma mega-homenagem ao nosso conterrâneo Aristides de Sousa 
Mendes, Embaixador Português que usou de humanidade para com os fugitivos da 2.ª guerra 
mundial.
 CABANAS DE VIRIATO, terra natal do homenageado, será palco das comemorações, 
no próximo dia 7 de Maio. Haverá diversas actividades, fruto duma criatividade ousada, abar-
cando Portugal inteiro.
 Como momentos mais significativos, o programa inclui: O COMBOIO DA BOA VON-
TADE, a partir de 7 estações do País para a estação/apeadeiro de Oliveirinha – Carregal do Sal; 
a MARCHA DA PAZ até à Casa de SOUSA MENDES; a PLANTAÇÃO DE 7 OLIVEIRAS, 
simbolizando a mesma Paz; a GRANDE CELEBRAÇÃO ECUMÉNICA, na qual, para além 
de Representantes das 7 principais Religiões presentes em Portugal, participarão também 7 
crianças de cada uma das Comunidades com maior presença de imigração.
 Eis um programa atractivo, rico de conteúdo e de simbolismo. Vale a pena colher as 
informações necessárias sobre este acontecimento, de modo a poder marcar uma presença par-
ticipativa em tão grande evento. Auguramos uma realização plena de êxito, abrindo amplas 
perspectivas para o futuro e projectando-se em novos empreendimentos.
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FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO DIOCESANO

 Para ajudar os irmãos necessitados, é precisa a ajuda de todos. A generosidade, que leva 
à partilha, é das coisas lindas, que não ficará sem recompensa. 

CONFERÊNCIAS DE S. VICENTE DE PAULO

2011 – ANO EUROPEU DO VOLUNTARIADO

 “Voluntariado” supõe o envolvimento livre e gratuito de pessoas em projectos de solida-
riedade e apoio aos mais necessitados, através de campanhas de direitos humanos, protecção 
do ambiente, ou acções que visam elevar o nível de vida das pessoas ou da sociedade em geral. 
O Conselho da União Europeia instituiu 2011 como o Ano Europeu das Actividades de Volun-
tariado que promovam uma cidadania activa. Pretende-se assim reconhecer a actividade dos 
voluntários, criar um ambiente propício ao voluntariado e dar mais meios às Organizações no 
terreno. Na Europa, mais de 100 milhões de Europeus estão envolvidos em actividades de vo-
luntariado ou solidariedade e, desta forma, contribuem para melhorar as condições de vida dos 
cidadãos, especialmente os mais expostos e desfavorecidos.
 Na Igreja sempre existiu esta forma de serviço à comunidade, como uma vocação volun-
tariamente assumida. O voluntariado cristão radica na pessoa e doação de vida de Jesus Cristo. 
Ele deu o maior testemunho da sua dedicação ao próximo e deixou como regra de vida, para 
quantos O queiram seguir, o serviço dos outros.

ACÇÃO VICENTINA

 Constituído o Fundo Social Diocesano, algumas pessoas já começaram a poder aceder 
a estas ajudas de emergência. É mais um meio que se põe ao alcance das famílias mais neces-
sitadas. Nunca poderá vir a ser o remédio para situações complicadas de falta de rendimen-
tos ou excesso de endividamento mas poderá ser usado como apoio pontual ou complementar 
à acção social estabelecida, ou enquanto esta não intervém para encontrar soluções estáveis 
para os indivíduos ou famílias. Janeiro/Fevereiro é a época de fazer o balanço do ano anterior, 
elaborar mapas dos apoios postos à disposição das pessoas e famílias que apoiamos: o apoio 
domiciliário, na habitação, na doença, na alimentação, na educação.... É gratificante verificar 
que, ajuda atrás de ajuda, de pequeno montante, somam no final do ano verbas significativas. 
Em algumas Conferências, de algumas dezenas de milhar de euros. Olhamos para o lado das 
receitas e temos de agradecer aos nossos benfeitores. Muito obrigado. Em grande parte das 
Conferências, continua a haver stock de produtos alimentares e outros de modo a poder fazer, 
pelo menos, uma distribuição mensal. É sempre um suplemento que ajuda a manter o nível de 
vida das pessoas com poucos recursos financeiros. Entretanto, é tempo também de entregar os 
impressos referentes às últimas distribuições dos excedentes da U E, junto da Cáritas e fazer 
nova lista de inscrições para o ano corrente.

FAMÍLIA, CÉLULA FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE E DA IGREJA

 Decorreram, ao longo do passado fim-de-semana (5 e 6 de Fevereiro), as Jornadas da Pas-
toral Familiar. Encerraram no Domingo, com a celebração da Eucaristia, presidida por D. Ilídio 



Igreja Diocesana166

Leandro, que acolheu a renovação dos votos de fidelidade dos casais que festejam este ano dez, 
vinte e cinco, cinquenta, ou sessenta anos de matrimónio.
 O auditório do Centro Pastoral de Viseu estava cheio e o testemunho de alguns dos casais 
em festa preencheu a tarde.
 Os testemunhos começaram com um casal convidado, vindo de Lisboa, que expôs a sua 
forma de ser casal, de ser família: testemunhar, lendo os sinais dos tempos, para a construção 
de um mundo mais conforme à dignidade do homem, o verdadeiro Reino de Deus.
 Este casal testemunhante sente-se, desde sempre, como “chamados ao amor crescente, 
tocando os que os rodeiam, seja na família, no trabalho e nas diferentes situações do dia-a-dia”. 
A sua experiência confirma que “o amor só resiste com perdão, que é sustento da comunhão de 
vida”.
 Na educação dos seus filhos, entendem que “transmitir a fé aos filhos, pelo testemunho 
exemplar, é mais eficaz que pelas palavras”.
 Do mesmo modo, é importante, na vida profissional e social, “testemunhar competência 
profissional, pelo esforço permanente de aperfeiçoamento”.
 Diante das dificuldades, anima-os a “esperança que supera circunstâncias que são sempre 
passageiras”.
 No serviço à Igreja, este casal sempre se enriqueceu humanamente e espiritualmente, 
como acontece a quem serve. E os filhos, segundo eles, foram os primeiros beneficiados, expe-
rimentando o serviço aos outros.
 Mas importa encontrar “o equilíbrio entre o serviço aos outros, à família e ao casal”.
 Por sua vez, um casal de filhos, ainda jovens, falou da “dificuldade de ser filho(a) de uma 
família cristã, mas feliz: é que os amigos e companheiros acham que eles se privam do melhor. 
Mas concluíram que é bom ter uma família que “é refúgio de amor e carinho, que ajuda a ser 
cristão.
 Os casais testemunhantes jubilados, desde os mais novos aos mais idosos, deixaram do 
seu casamento uma imagem semelhante. Em comum, estava sempre a entrega mútua, a fideli-
dade, a oração, o serviço à Igreja e à sociedade e a família alargada, sempre próxima e solidária.
O Professor César das Neves, economista, foi o primeiro orador de sábado, tendo prendido a 
atenção dos participantes, com o seu jeito peculiar de comunicar.
 A sua comunicação centrou-se numa análise da realidade social hodierna, nomeadamente 
no que toca ao número de casamentos e de filhos que cada casal procura ter e as consequências 
que daí decorrem, naturalmente: somos o 5.º país com mais baixa taxa de casamentos, na União 
Europeia, e somos o 11.º no número de divórcios. Segundo César das Neves, 56% dos casamen-
tos realizados já não são católicos e 46% dos casamentos que se realizam são entre pessoas que 
já viviam em comum.
 O número de filhos por mulher cifra-se hoje nos 1,3. Isso faz de nós o país com mais baixa 
taxa de fertilidade na União Europeia e faz dos portugueses uma “espécie em vias de extinção”.
No que toca à estrutura familiar de acolhimento das crianças, verifica-se também que 38% dos 
bebés nascem fora do casamento.
 Depois de fazer um retrato pouco animador da realidade social da família portuguesa, Cé-
sar das Neves não deixa de apontar para uma réstia de esperança, não tendo dúvidas: “a resposta 
para isto, quem a tem é a Igreja, apesar de estar sozinha a defender valores que faltam”.
 Mas a possibilidade de ser bem-sucedida é grande, diz César das Neves, lembrando que 
“o Império Romano matava, mas converteu- se, graças ao cristianismo”.
 É a força do Espírito, que “pode acordar a qualquer momento”, a garantia de que a Família 
baseada no matrimónio poderá devolver-nos um mundo melhor.
 Falando da situação de crise económica que atravessamos, agravando a crise social, Cé-
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sar das Neves salientou que o maior problema é o crescimento desmesurado da dívida pública. 
Mas, também aqui, a solução estará nas Famílias, que, se recuperarem o sentido da poupança e 
da solidariedade, conduzirão a sociedade a outro tipo de atitude. Pelo Estado, não vamos lá, não 
venceremos “o pessimismo como cultura”.
 O Dr. João Cruz, Director Adjunto da Segurança Social, em Viseu, foi o segundo orador 
do dia, oferecendo ao público uma síntese completa dos sistemas de apoio às famílias, salien-
tando que Portugal está próximo da média europeia no que toca aos montantes destinados pelos 
Estados a esses apoios. A média europeia é de 26,2% do PIB e, em Portugal, destinam-se 24,8% 
do PIB para o apoio social, desde subsídios a abonos e outras prestações.
 O debate sobre os temas apresentados permitiu aclarar dúvidas e acrescentar informações 
que interessavam aos participantes.
 No próximo sábado, nova Jornada de grande interesse terá lugar no mesmo Centro Pasto-
ral de Viseu, desta vez destinada a leigos. Esta Jornada de Formação para Leigos destina-se a to-
dos os que queiram aprofundar a sua cultura religiosa e apetrechar-se melhor para participarem 
activamente na preparação e vivência do Sínodo Diocesano, que se desenrolará ao longo destes 
próximos cinco anos, mobilizando Paróquias, Movimentos e Instituições da Igreja diocesana.

FM

II JORNADAS DA PASTORAL FAMILIAR – VISEU

A FAMÍLIA NATURAL BERÇO DA VIDA E DO AMOR

 12 e 13 de Fevereiro, um fim de semana cheio de actividades, de reflexão, com o Centro 
Sócio-Pastoral a acolher os casais da Diocese de Viseu, que foram convidados a reflectir sobre 
o tema «A Família natural berço da vida e do amor», nas Jornadas da Pastoral Familiar, que vão 
já na sua segunda edição.
 Logo à entrada do Auditório D. António Monteiro, era visível uma caminhada em conjun-
to dos movimentos cristãos ligados à Família, que desde o início têm procurado esta sintonia e 
colaboração.
 A convite do Secretariado, organizador destas Jornadas, eram várias as ofertas de refle-
xão apresentadas aos casais participantes: Movimento para o Lar Cristão (Obra de Santa Zita); 
CPM; Encontro Matrimonial; Famílias Novas (Focolares); Equipas de Nossa Senhora. Também 
a apresentação do Sínodo Diocesano era contemplada pela presença do Secretariado Permanen-
te do mesmo.
 Em conversa com o casal que preside ao Secretariado da Pastoral Familiar, Pureza e 
Joaquim Almeida, estes apontavam como principal objectivo destas Jornadas: pensar e reflec-
tir o papel fundamental da Família na construção da sociedade de hoje. Apontando para a sua 
própria experiência de 30 anos de matrimónio, Pureza Almeida lembrava que «está na altura 
de apresentar a felicidade de 30 anos de casamento cristão, de família», em contraste com uma 
imagem muito negativa veiculada pelos meios de comunicação social, sem esquecer as dificul-
dades que, naturalmente, fazem parte da vida a dois, mas dificuldades que são «vistas com um 
novo olhar, o olhar de Cristo», como corroborou o seu marido, Joaquim.
 O lema destas Jornadas foi escolhido das palavras do Papa Bento XVI, da sua mensagem 
para o Dia Mundial da Paz em 2008. «A família natural, enquanto comunhão de vida e de amor 
fundada sobre o matrimónio entre um homem e uma mulher, constitui o “lugar primário da 
‘humanização’ da pessoa e da sociedade”, o “berço da vida e do amor”.
 Joaquim Almeida enquadra estas jornadas diocesanas na sequência das jornadas nacio-
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nais da pastoral familiar, salientando a necessária reflexão que a sociedade de hoje deve dedicar 
à família «natural», à união e fecundidade natural entre homem e mulher.
 «Passos pequeninos e muito firmes sobre aquilo que se quer» é um conselho que este 
casal deixa aos novos casais, bem como a necessidade de «um projecto de vida concreto», 
lembrando a ajuda divina com que se pode sempre contar. Na abertura destas II Jornadas da 
Pastoral Familiar, na Diocese de Viseu, D. Ilídio Leandro saudava «todos os que quisestes vir, 
que fostes sensibilizados por este convite para reflectirmos e sintonizarmos as nossas preocupa-
ções e nosso tempo, com a família». O Bispo de Viseu afirmava: «investir na família, penso ser 
o trabalho, a acção mais rentável e com mais retorno» e lembrava o convite constante à família, 
enquanto sujeito activo e interveniente, «a acreditar em si mesma».
 Para D. Ilídio, o caminho a seguir é «apostar e investir sobretudo na sua vocação e na sua 
missão como formadora e educadora nos e para os valores».

NA

PASTORAL PENITENCIÁRIA

 Promovido pela Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária decorreu em Fátima, 
nos dias 7 e 8 do corrente mês de Fevereiro, o VII Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária, 
sob a temática “Prisões – um Desafio à Sociedade”. Do Departamento da Pastoral Penitenciá-
ria na Diocese de Viseu, participaram nessa actividade o Coordenador e o Assistente Religioso. 
A temática do Encontro proporcionou, entre outras, as seguintes reflexões:
 A realidade “Prisões” é algo que tende a ficar à margem dos problemas da sociedade, quer 
por parte das entidades governativas, quer por parte da sociedade civil.
 Quanto às entidades governativas, veja-se a pouca consideração que lhes merece a si-
tuação de muitos dos estabelecimentos prisionais do País: instalações onde os Reclusos são 
amontoados em espaços exíguos, superlotados, sem espaço para actividades laborais, culturais, 
recreativas, sem condições mínimas de se poder alcançar a ressocialização, o objectivo princi-
pal da reclusão; quanto à sociedade civil, veja-se a indiferença e passividade com que se aceita 
essa mesma situação.
 A sociedade civil não sente como próprio o desafio que lhe é colocado pela existência das 
prisões e os políticos compartilham dessa indiferença, porquanto é um tema que não dá, ou dá 
poucos votos. É tempo, porém, de mudar esta forma de lidar com a realidade “Prisões”. No nos-
so sistema penal não há pena de morte nem prisão perpétua, do que Portugal se orgulha como 
pioneiro que foi na abolição de tais penas. Isso implica que o Recluso, mais dia menos dia, 
regressará à sociedade de onde saíra. Assim sendo, a sua recuperação para a vida em sociedade 
não é uma questão apenas do âmbito pessoal do Recluso, mas é, acima de tudo, uma questão 
social.
 Desta forma, a sociedade não pode continuar indiferente à realidade “Prisões”: os Re-
clusos são seres humanos, membros da sociedade, nasceram para viver em liberdade na socie-
dade, mas que, por comportamento anti-social, se tornaram incapazes de viver em liberdade. 
É necessário “devolver-lhe” essa capacidade, tarefa em que a sociedade civil é parte activa e 
interessada e na qual tem de se empenhar, por maior que sejam as dificuldades e por exíguos 
que sejam os frutos pois que, também quanto aos Reclusos, há mais alegria na sociedade pela 
recuperação de um só Recluso, do que por 99 que não carecem de recuperação.

CC



169Igreja Diocesana

CONFERÊNCIAS VICENTINAS

FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO

 A equipa nacional entendeu por bem submeter à Comissão Episcopal uma proposta no 
sentido de, em cada mês, se distribuir apenas um duodécimo do saldo disponível. Deste modo, o 
Fundo poderá continuar a funcionar pelo menos durante mais um ano, esperando- se que novas 
dádivas permitam a sua continuidade. O saldo da conta do FSS subiu para mais de 367 mil eu-
ros, no final do mês de Fevereiro, aumento que se deve, em larga medida, à entrega pela Rádio 
Renascença do montante recolhido na sua campanha de Natal.
 A organização adiantou que o Fundo já angariou mais de 505 mil euros, dos quais já 
foram entregues 137.740 euros a casos apresentados por dez das vinte dioceses portuguesas. 
Existem cerca de 50 mil euros de pedidos pendentes.
 Na diocese de Viseu, os casos entretanto apresentados têm vindo a ser apoiados pelo Fun-
do Social Diocesano, ficando o FSS nacional reservado para o caso de se esgotarem as verbas 
do diocesano.

ACÇÃO VICENTINA

 Os pedidos de ajuda têm vindo a aumentar junto das Conferências e grupos sócio-carita-
tivos das paróquias. Isto apesar de os Centros Sociais e as Misericórdias e as próprias Câmaras 
terem vindo a implementar novas iniciativas de ajuda social.
 Neste início do ano, tem estado um pouco indefinido quais as Entidades indicadas para 
assegurar a distribuição dos bens alimentares provenientes da União Europeia. Até agora esta 
responsabilidade estava centralizada na Cáritas Diocesana.
 Pensa-se, entretanto, distribuir por várias entidades e Centros Sociais esta tarefa, no con-
celho de Viseu, mas ainda não se encontra concluído o novo mapa dos centros distribuidores.
 Fazemos votos para que se encontrem as melhores soluções, de modo a não se prejudica-
rem as pessoas beneficiárias destes alimentos, os quais, nos tempos de penúria que vão conti-
nuar, são uma ajuda preciosa. 

DIOCESE GANHA NOVE MINISTROS DA PASTORAL SOCIAL

 Ao longo dos sábados da Quaresma de 2010, numa iniciativa conjunta da Cáritas 
Diocesana e do Secretariado Diocesano da Pastoral Social, onze participantes fizeram 
formação adequada para poderem ser dinamizadores da acção social que cabe às estruturas 
paroquiais, sejam elas IPSS, ou quaisquer outras estruturas mais ligeiras.
 Depois desta formação, os leigos participantes tiveram um ano de análise do terreno e de 
definição de estratégias adequadas para uma resposta ajustada, porque, como disse D. Ilídio, 
“seria escandaloso que não houvesse, da parte da Igreja, acolhimento e resposta às necessidades 
dos que sofrem”.
 No passado sábado, dia 26, na missa vespertina do III Domingo da Quaresma, Dia Cá-
ritas, D. Ilídio instituiu como ministros da pastoral social nove destes formandos. Os dois res-
tantes serão instituídos noutra ocasião, pois não puderam estar presentes. Foi numa cerimónia 
simples, integrada na celebração da Eucaristia das 18:30, na Sé de Viseu, estando presentes os 
Párocos e Arciprestes onde os novos ministros irão exercer a sua actividade. São os primeiros 
leigos a exercerem, na Diocese de Viseu, o Ministério de Animador da Acção Social.
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 Na homilia da celebração e pegando no texto da liturgia, ouviu-se a pergunta “O Senhor 
está ou não no meio de nós?” E a resposta, nos mesmos textos litúrgicos, era afirmativa, deixan-
do claro que, no dizer de D. Ilídio, “o Senhor está presente e vai à frente, mas pede Mediadores 
e conta com eles”. E dava o exemplo de Moisés, dos Anciãos e a Samaritana.
 “O Senhor está presente para nos oferecer a Sua água viva que saciará todos os nossos an-
seios”, lembrava D. Ilídio a quantos quiseram associar-se a este momento solene de instituição 
dos primeiros Ministros da Pastoral Social, na Diocese de Viseu.
 “Nas grandes dificuldades que hoje existem, frutos de tantas situações de desigualdade, 
de injustiça e de carências diversas, é necessário viver e anunciar o Reino de Deus, proclaman-
do a justiça, a solidariedade, a paz, a verdade, o amor fraterno...”, lembrava D. Ilídio. E expli-
cava que “o Ministério de Animador da Acção Social integra-se neste sector pastoral: conhecer 
a realidade que nos cerca; estar atento a cada irmão que sofre; ouvir o clamor de cada irmão 
que precisa de ajuda; encaminhar este sofrimento para as instâncias que o podem ajudar...”, co-
meçando na paróquia e indo, se necessário, às instâncias diocesanas, sem esquecer as parcerias 
institucionais com o Estado.
 Diante de uma sociedade “marcada pelo materialismo, pelo individualismo, pela indife-
rença, pelo laicismo, (...) cada vez mais as pessoas estão sedentas por sentido, esperança, soli-
dariedade, amor e paz – propostas do Reino de Deus”, recordava D. Ilídio, terminando jubiloso: 
“Temos o segredo. Sabemos Quem é a Fonte e onde está a água viva”.
 Após a celebração, os novos ministros e seus convidados tiveram com D. Ilídio e os ele-
mentos do Secretariado Diocesano da Pastoral Social um momento de convívio, partilhando 
uma refeição nas instalações da Cáritas da Paróquia de Santa Maria.
 O Presidente da Cáritas Diocesana referiu-nos, satisfeito, o sucesso que a Cáritas tem vin-
do a alcançar no recurso ao microcrédito, apoiando projectos de carácter empresarial levados a 
cabo por indivíduos que, em situação de dificuldade, descobriram oportunidades de desenvol-
vimento de competências pessoais. Os Técnicos do Microcrédito analisam as situações que lhes 
são sinalizadas pela Cáritas e, quando viáveis, concedem o respectivo apoio e acompanhamen-
to, estando a ser bem-sucedidos todos os casos apoiados.
 Regozijou-se igualmente com a generosidade que, tanto cidadãos individuais, como em-
presas, vêm manifestando nos contributos destinados ao Fundo Solidário Social da nossa dio-
cese.

O CAV

 O Centro de Apoio à Vida é um organismo da Diocese de Viseu, integrado na Fundação 
D. José da Cruz Moreira Pinto (IPSS sem fins lucrativos), que pretende proporcionar respos-
tas de auxílio e acompanhamento eficazes, rápidas e consequentes a situações de dificuldades 
emergentes de famílias ou indivíduos em qualquer fase da vida, mas especialmente a mães, a 
adolescentes grávidas, a vítimas de violência e a jovens e crianças em risco.
 Para concretizar estes objectivos o CAV tem em funcionamento a SOS Linha de Apoio à 
Vida – 800 207 772 –, que proporciona um primeiro aconselhamento, e o Gabinete de Apoio à 
Família.

6 MEDIDAS PARA ATENUAR A POBREZA

 A Cáritas Portuguesa e as Cáritas Diocesanas acompanham diariamente os problemas 
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sociais, a partir do contacto directo com as pessoas e famílias, atribuindo prioridade aos mais 
graves. Para além do trabalho de acção social directa, procedemos à análise das causas dos 
problemas, ajustamos as nossas orientações, sempre que necessário, e apresentamos propostas 
a centros de decisão política, ou de outra natureza, para a adopção de medidas adequadas.
 De entre as propostas já apresentadas a departamentos do Estado, salientamos as respei-
tantes ao voluntariado social, à «rede social», à criação de empregos, ao tratamento dos dados 
da acção social e à parceria na análise dos problemas sociais e na procura de soluções para os 
mesmos. As medidas que temos proposto caracterizam-se pelo baixo custo financeiro, pela fa-
cilidade de aplicação e pelo aproveitamento de potencialidades já existentes.

 1. DEFESA DO ESTADO SOCIAL
 Para que a defesa seja efectiva, impõe-se que se intensifique o diálogo político e social 
neste domínio, procurando os consensos possíveis. Não nos repugna que os detentores de rendi-
mentos mais altos vejam reduzidos os seus níveis de protecção, durante algum tempo; mas não 
podemos admitir que sejam sacrificadas as pessoas de mais baixos rendimentos. A insuficiência 
de diálogo social neste domínio, tal como na esfera política, afecta perigosamente o país, com 
maior incidência nos estratos mais pobres e excluídos.
 2. REDE BÁSICA DE PROTECÇÃO SOCIAL
 Esta Rede, já defendida também pela Conferência Episcopal Portuguesa, teria por base 
não o Estado e as instituições, mas sim as pessoas: as que vivem os problemas sociais, margina-
lizadas pelo quadro de direitos em vigor e as que, a seu lado, cooperam diariamente na procura 
de soluções directas e imediatas. Tais pessoas cooperantes, mais ou menos organizadas em 
grupos de voluntariado social de proximidade, disporiam do acesso regular a instituições parti-
culares e aos diferentes organismos públicos especializados nos problemas a resolver. Através 
destas instituições e organismos, os problemas sem solução seriam encaminhados para os ór-
gãos do poder político, autárquico, regional e central, com um duplo objectivo: a obtenção de 
soluções rápidas, ainda que provisórias; e a preparação das mais definitivas.
 A nível central, impõe-se a reactivação do «Pacto de Cooperação para a Solidariedade» 
(em que têm assento as organizações representativas das instituições particulares de solidarie-
dade social (IPSS), das autarquias locais, dos governos regionais e central).
 3. TRATAMENTO DE DADOS DO ATENDIMENTO SOCIAL
 Todos os dias são atendidos milhares de casos sociais, quer por serviços profissionaliza-
dos, públicos e privados, quer pelo voluntariado, mais ou menos organizado. Infelizmente, po-
rém, não se difundem estatísticas sobre esta realidade, análogas às que se difundem sobre o de-
semprego; no atendimento menos formal, nem sequer se faz o registo necessário. Deste modo, 
perde-se uma informação preciosa sobre a pobreza e exclusão; pior do que isso, recusa-se às 
pessoas pobres e excluídas o que é mais fácil oferecer-lhes - o nosso conhecimento solidário.
Através de fichas simplificadas e do respectivo apuramento estatístico, bem como da difusão 
deste, passaríamos a dispor de um meio indispensável de consciência e de corresponsabilização 
sociais.
 4. «CRIEMPREGO» - SISTEMA SOCIAL DE CRIAÇÃO DE EMPREGO
 Este sistema visaria a criação de emprego, sobretudo por cooperativas e empresas priva-
das de pequena dimensão, em qualquer sector de actividade económica. Atendendo ao desco-
nhecimento das oportunidades de negócio viáveis e à dificuldade de escoamento de produções, 
o sistema incluiria basicamente: - A difusão sistemática de oportunidades de negócio/inves-
timento; - Uma ou várias cadeias de comercialização. Estas cadeias poderiam ser integradas 
por empresas de comercialização, interna e internacional, e por peritos, reformados ou não, 
disponíveis para cooperar em regime de voluntariado. A participação de empresas, no âmbito da 
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responsabilidade social, poderia constituir um factor relevante para a viabilização deste serviço.
Naturalmente, não deveria ser descurada a formação das pessoas envolvidas nem o apoio à 
gestão e ao financiamento, aproveitando as medidas e programas políticos já em vigor e outros 
que venham a ser adoptados.
 5. DESENVOLVIMENTO SÓCIO-LOCAL
 Este desenvolvimento sintetizaria, no plano local, as virtualidades da rede básica de pro-
tecção social e do sistema social de criação de emprego. Ela poderia ter como base legal a 
actualização e aplicação de um normativo publicado há mais de quinze anos e que nunca foi 
levado à prática; trata-se da Portaria n.º 247/95, de 29 de Março, nos seus capítulos VI a VIII. A 
portaria prevê: actividades baseadas na economia e acção social, na animação sócio-local, em 
redes de apoio técnico e na investigação relacionada com o desenvolvimento local e a criação 
de empregos. Estas actividades facilitariam a promoção de processos de desenvolvimento em 
todas as localidades neles interessadas, tendo sempre em conta os problemas de desemprego e 
outros problemas sociais, bem como as potencialidades do voluntariado e da iniciativa econó-
mica. O seu custo financeiro poderia ser compensado, em parte, mediante o valor acrescentado 
resultante das empresas que se fossem criando e desenvolvendo.
 6. PARCERIAS DE CORRESPONSABILIDADE
 Chega a ser chocante que, perante a profundidade e extensão de tantos problemas sociais, 
as diferentes entidades envolvidas não desenvolvam a cooperação e a parceria que estejam ao 
seu alcance. Realçamos apenas duas parcerias: uma no domínio da habitação, e outra no das 
propinas e outras despesas escolares.
 No que se refere à habitação, e considerando tão-somente as amortizações em dívida por 
inúmeras famílias, parece óbvio o imperativo de parceria entre instituições de crédito envol-
vidas, instituições ou grupos de acção social e serviços competentes das autarquias locais e da 
segurança social. Em conjunto, estas entidades poderiam chegar a soluções gerais e individuais/
familiares que permitissem assegurar a manutenção da casa, em moldes variáveis, salvaguar-
dando os direitos das instituições de crédito. As instituições ou grupos de acção social poderiam 
assegurar o acompanhamento de cada caso por voluntários credenciados, oferecendo à banca 
uma garantia moral.
 No que se refere às propinas e a outras despesas escolares, as parcerias poderiam ter lugar 
entre as instituições académicas, as instituições ou grupos de acção social e os serviços com-
petentes das autarquias locais e da segurança social. Também aqui, as instituições ou grupos de 
acção social poderiam assegurar o acompanhamento de cada caso, por voluntários credencia-
dos, e oferecer uma garantia moral.

A DIMENSÃO SALVÍFICA DO TRABALHO

 Entre as muitas evocações que Maio nos traz, está o “Dia do Trabalhador”.
 O brutal massacre sobre os trabalhadores que no dia 1 de Maio de 1886 reivindicava em 
Chicago a jornada de trabalho de 8 horas mereceu-lhes a institucionalização do “Dia do Traba-
lhador” por decisão da Segunda Internacional Socialista em 1889, e que hoje é mundialmente 
celebrado no 1.º de Maio.
 Lamentavelmente a afirmação da dignidade do trabalhador tem vindo historicamente li-
gada à chamada “luta de classes” protagonizada entre patrões e empregados, como se de inimi-
gos se tratasse.
 Quão longe está da realidade teológica esta perspectiva do trabalho e do trabalhador!
 No plano da Criação, o trabalho foi concedido ao homem como “dignidade” quando 
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Deus, ao criar o ser humano, lhe conferiu o nobre encargo de “cultivar e guardar” a terra. Deus/
trabalhador, que ao sétimo dia descansa do trabalho da semana, criou o homem/trabalhador “à 
Sua imagem e semelhança”. O trabalho é, pois, uma dimensão constitutiva do ser humano, sem 
trabalho ele não é plenamente humano.
 O egoísmo (pecado) do homem, porém, subverteu o plano do Criador e o trabalho tornou-
se ocasião de domínio e exploração, com toda a panóplia de conflitos sociais daí resultantes, 
de que a escravatura, como aviltamento máximo do trabalho e do trabalhador, será a expressão 
máxima.
 Com Jesus Cristo dá-se a requalificação do trabalho humano. Ao dedicar a maior parte 
da Sua vida terrena ao trabalho humilde de artesão, todo o trabalho é agora opus humanum e 
jamais opus servile (serviço de escravo). Assumindo o trabalho humano, Jesus Cristo resga-
tou-o do pecado e divinizou-o, fazendo dele “instrumento de salvação”, porquanto na Sua vida 
tudo tem dimensão salvífica, concretamente a penosidade, fadiga, cansaço, sofrimento, que 
sempre ocorrem no trabalho humano e a que Jesus Cristo não se esquivou.
 Sobre a “dimensão salvífica” do trabalho, vejamos o que nos diz João Paulo II, na Encí-
clica Laborem Exercens: “Esta penosidade do trabalho indica o caminho da vida do homem 
sobre a terra e constitui o anúncio da morte: “Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que 
voltes à terra da qual foste tirado...” (Gn 3,19).
 O suor e a fadiga que o trabalho comporta necessariamente na presente condição da 
humanidade, proporciona ao homem a possibilidade de participar no amor à obra que Cristo 
veio realizar. Esta obra de salvação foi realizada por meio do sofrimento e da morte na cruz.
 Suportando o que há de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado, o homem 
colabora, de algum modo, com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Mostrar-se-á 
como verdadeiro discípulo de Jesus, levando também ele a cruz de cada dia nas actividades que 
é chamado a realizar (LE, 27).
 Em união com Jesus Cristo, nada do que procure fazer mais humana a vida dos homens 
se perderá – nem um simples copo de água, dado em nome de Jesus – porque todo o trabalho 
humano, divinamente assumido por Jesus Cristo, é agora instrumento da vinda do Reino de 
Deus: é a lição que nos deixou na Eucaristia, onde o pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho 
do homem, são utilizados na perpetuação do Reino. Cristo quis que a Sua presença real na Eu-
caristia dependesse do trabalho humano.
 Pois bem: vista nesta perspectiva a problemática do trabalho humano, que dizer dos cerca 
de 700.000 desempregados em Portugal que as estatísticas já registam, com previsões de au-
mento até próximo de 1.000.000, lá para 2013?
 É um grave problema económico e social, sem dúvida, cuja resolução, questão que é do 
âmbito da imanência deste mundo, compete aos governantes, agentes económicos, à sociedade 
civil em geral.
 Mas enquanto não for resolvida esta questão imanente, também não será resolvida a ques-
tão transcendente que se coloca a quem, por causa do desemprego, não pode satisfazer a sua 
dimensão de homo laborans (trabalhador).
 Sem trabalho, o ser humano sente-se fora da dimensão da comunhão e serviço que o tra-
balho proporciona (solidariedade activa); não dá expansão à capacidade e criatividade que o 
Criador lhe concedeu; sente-se não participante na criação contínua do mundo que o trabalho 
do homem vai melhorando; sente-se excluído da dimensão salvífica que o trabalho realiza.
Assim, mais grave ainda que a questão imanente do desemprego, é a não realização da dimen-
são transcendente do ser humano!

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”
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CELEBRAÇÃO DOS POVOS
EM HOMENAGEM A ARISTIDES SOUSA MENDES

 O Departamento do Voluntariado do Secretariado Diocesano da Pastoral Social está em-
penhado numa iniciativa de grande significado, neste Ano Europeu do Voluntariado. É a Cele-
bração dos Povos, “sinal de esperança a saudar”, perante os conflitos que causam sofrimento à 
Humanidade.
 No dia 7 de Maio, a partir das 14:00 horas, todos os católicos estão convidados a acolher 
os participantes nesta Celebração dos Povos, que atrairá crentes de outras confissões cristãs e de 
outras religiões, fazendo o percurso, a pé, entre a Estação de Oliveirinha e Cabanas de Viriato, 
terra de A. Sousa Mendes. Segundo os organizadores, importa relevar a figura de “cidadão do 
mundo” que é Aristides de Sousa Mendes. A sua postura, como Cônsul de Portugal em Bordéus, 
em plena Guerra Mundial, “é um sinal de esperança nos supremos valores da Humanidade, sa-
crificados tantas vezes a outros valores que a ela se sobrepõem”.
 A atitude de Sousa Mendes, nas circunstâncias que enfrentou, revelou, sem dúvida, “que 
a vida está primeiro” e ela “é a causa da nossa própria história”.

DO CORAÇÃO DA CIDADE À CIDADANIA DO CORAÇÃO

 Este é o lema proposto para a Marcha da Paz que terá lugar, no próximo sábado, numa 
caminhada entre Oliveirinha e Cabanas de Viriato, concelho de Carregal do Sal.
 O Departamento do Voluntariado do Secretariado Diocesano da Pastoral Social, em par-
ceria com a Animar e outros organismos envolvidos na celebração do Ano Europeu do Volun-
tariado pretendem que a Diocese de Viseu honre a memória de João XXIII, que abriu a Igreja 
a uma relação de acolhimento e proximidade com as outras confissões cristãs e com outras 
religiões.
 No final da caminhada e depois de outras iniciativas programadas, haverá uma celebração 
religiosa, unindo sete expressões religiosas, que terão fiéis seus a participar nesta Celebração 
dos Povos, oriundos de sete proveniências diferentes, vindos de comboio, até à Estação de 
Oliveirinha (Carregal do Sal), onde o primeiro transporte chegará pelas 11.00 horas. Partindo 
dali a pé, após um acolhimento singelo, mas aconchegador do estômago, e chegado o último 
comboio, os participantes farão uma caminhada a pé até Cabanas de Viriato, homenageando 
Sousa Mendes e a sua postura humanista diante de seres humanos injustamente perseguidos 
pelo nazismo.
 O Secretariado Diocesano da Pastoral Social, pelo seu Departamento do Voluntariado, 
considera que esta iniciativa se integra perfeitamente no espírito do Sínodo Diocesano de cami-
nhada, em busca da verdade e da autenticidade, colocando a vida humana como valor primeiro.
Pretende-se que as iniciativas a desenvolver, valorizando o Voluntariado ao serviço da Vida, se 
desenrolem ao longo dos próximos sete anos.
 Daqui a sete anos, lembra o Secretariado Diocesano da Pastoral Social, estaremos a ce-
lebrar o Centenário das Aparições de Fátima, que nos recordam também “a essência da Mater-
nidade de Deus em sua vital e vitalícia Trindade”. Por isso, “se tantas tribos da Humanidade 
sofrem carências sem conta, resultantes de obscenos consumos de muitos, que estes sete anos 
a todos ajudem a preparar essa Grande Mesa para a qual Deus Maternal, que é a Paz, convida 
todos os Povos.”

GI
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DIA GRANDE EM CABANAS DE VIRIATO

 O dia 7 de Maio de 2011ficou gravado para a história de Cabanas de Viriato. Ali se reali-
zou uma festa de homenagem a um ilustre Senhor daquela terra: - Aristides de Sousa Mendes, 
cônsul e grande humanista. O encontro foi envolvido num contexto de vários acontecimentos, 
todos eles imbuídos de forte simbolismo. Assinalado com o Comboio da Boa Vontade, inicia-
tiva da Confederação Nacional do Voluntariado, trouxe a Cabanas largas dezenas de pessoas, 
centenas mesmo, vindas de todo o País. Desembarcaram na estação de Oliveirinha, onde se deu 
o primeiro belo momento: - um convívio amigo e alegre entre todos, com uma refeição gene-
rosamente preparada e fornecida pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, em ligação com 
a Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato. Seguiu-se a MARCHA DA PAZ, em direcção a 
Cabanas. O percurso, de cerca de 4-5 Km., completou-se em pouco mais de 1 hora. Foi bonito 
de ver o cortejo a deslocar-se lentamente, numa compostura de religioso respeito, com o apoio 
permanente da GNR, Cruz Vermelha e Corporações dos Bombeiros Locais.
 Por volta das 15H00, os participantes viveram, com interesse e emoção, a plantação de 
7 oliveiras, trazidas de todo o Portugal, num acto carregado de simbolismo, no quintal anexo à 
casa de Aristides de Sousa Mendes. Ali ficarão provisoriamente a assistir às obras previstas de 
restauro da casa, que todos desejam sejam realizadas num futuro não distante. Esse é o gran-
de objectivo da Fundação Aristides de Sousa Mendes, como foi afirmado pelos responsáveis, 
acompanhados pelos familiares. Nesse sentido, houve um apelo forte à restauração da casa. O 
espírito de tal apelo é torná-la um espaço de reflexão, de apoio, da harmonia, solidariedade e 
paz.

CELEBRAÇÃO INTER-RELIGIOSA

 Momento alto foi a celebração solene, em que participaram 7 Confissões Religiosas, das 
mais implantadas em Portugal. Desde o Hinduísmo à Comunidade Bar,hai, passando pelo Ju-
daísmo, Maometismo, Igreja Ortodoxa, até à Igreja Católica, foi um desfiar de nobres testemu-
nhos que, partindo de um texto, com um pequeno comentário, caiu forte no coração dos pre-
sentes. O mote era a canção “How many roads” (Quantos Caminhos!...). A Igreja Católica foi 
representada pelo Rev.do Cónego Arménio. Apoiando-se no episódio evangélico da Samaritana, 
disse em síntese: “Todos procuramos a VERDADE, mas há muitos caminhos para a encontrar. 
A Samaritana percorreu o seu. A cada um cabe encontrar o próprio.” As intervenções foram 
intervaladas com testemunhos dos Familiares de Aristides de Sousa Mendes. Conduziu muito 
bem este momento, deveras elegante, o Rev.do Padre Peter Stilwell, Director da Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica, considerando que os familiares vieram “dar carne e osso a 
este nosso encontro”.
 Momento eloquente, emoções fortes, respeito profundo.... Valeu a pena!... Depois, foi a 
partida, com votos de que os planos da Fundação se tornem uma realidade. A terra é agora mais 
rica, após este acontecimento. Ficou a promessa de que outros encontros se seguirão no futuro, 
cá pelas nossas terras. É o propósito do grande entusiasta e animador do encontro, o Padre João 
Rodrigues Figueiredo, do Departamento do Voluntariado, a quem cumprimentamos e agrade-
cemos.

VOLUNTARIADO SOCIAL

 No último número do Jornal da Beira, inserido no espaço do Secretariado da Pastoral 
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Social, a Cáritas Portuguesa apresentava 6 Medidas para atenuar a pobreza, que consideramos 
interessantes e uma boa base de reflexão e trabalho.
 Sobre a proposta 2 – Rede Básica de Protecção Social, entendemos que ela também diz 
respeito às Conferências que de há muito vêm pedindo para que o trabalho social seja feito em 
rede e que exista uma interajuda entre as instituições públicas e os grupos de voluntários a tra-
balhar no terreno.
 Criar uma rede de contactos para acudir a problemas urgentes ou crónicos entre as 
diversas Instituições a trabalhar no terreno (Segurança Social, Banco Alimentar, Cáritas, SSVP, 
departamentos de acção social das Câmaras, Misericórdias) seria fundamental para resolver 
ou encaminhar para resolução muitos problemas que assim ficam quase sempre sem resposta. 
Pensamos que também seria positivo às diversas equipas de voluntários a trabalhar no terreno 
ter acesso aos programas de ajuda (habitação, alimentação, subsídios eventuais, etc.) que a Se-
gurança Social, as Câmaras e outras instituições têm disponíveis para que os casos concretos 
sejam encaminhados com mais sucesso.

CSVP

JORNADAS SOCIAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES MARTINS

 Decorreu no passado dia 13 de Maio, no âmbito das Jornadas Sociais da Escola Secun-
dária Alves Martins, uma apresentação da Cáritas Diocesana de Viseu, feita pelo Presidente 
da instituição, José Fernando Pereira Borges, envolvendo centenas de alunos do secundário e 
também professores.
 Foi feita uma apresentação da instituição, suas dinâmicas e sobretudo o trabalho de gran-
de relevância social feito em prol dos mais pobres e desfavorecidos da nossa sociedade. Além 
da apresentação de um filme feito pela Cáritas Diocesana de Viseu referente à Pobreza, foram 
também discutidos vários temas importantes no contexto social actual, desde a exclusão social, 
a pobreza envergonhada, o desemprego, a temática do Voluntariado, entre outros.
 O Presidente da instituição referiu que a realidade social é actualmente caracterizada por 
uma grave crise económica que tem repercussões na dimensão social, quer com a diminuição 
dos apoios sociais, quer com o desemprego e o consequente aumento dos índices de pobreza. 
Além da pobreza tradicional, surgem os novos pobres, fruto da realidade actual, muitos prove-
nientes de uma classe média que perdeu privilégios. Neste contexto, associado ao desemprego, 
surgem outros problemas como a desestruturação familiar e o divórcio, o álcool, as dívidas, o 
sobre endividamento, as depressões, entre outros problemas. A Caritas Diocesana de Viseu tem 
consciência de que existem problemas sociais emergentes que necessitam de novas respostas 
sociais. O Presidente reforçou a ideia de que a Caritas Diocesana de Viseu é, ao nível da Dio-
cese, um organismo oficial de igreja, destinada à promoção e exercício da sua acção social, 
sendo uma instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida como pessoa colectiva 
de utilidade pública.
 Referiu que, na base da actuação da Cáritas está a exigência de apoio organizado às 
famílias carenciadas, tendo como principais objectivos:
 A promoção e o desenvolvimento de indivíduos económica e socialmente desfavorecidos 
visando a superação da dependência, reforçando a sua autonomia pessoal; A assistência de 
indivíduos e famílias em situações de emergência; O conhecimento dos problemas sociais no 
território da Diocese. 
 A Cáritas Diocesana de Viseu tem também definido estratégias de intervenção, 
nomeadamente o apoio aos grupos paroquiais de acção social; A intervenção na infância/Ju-
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ventude a nível da ocupação dos tempos livres, da educação, do desenvolvimento pessoal e 
social, na minimização de comportamentos marginalizantes, no abandono escolar, entre outros. 
Acabou por referir que o trabalho feito é o resultado de muitos esforços unidos, de Voluntários, 
Técnicos, de Pessoas Anónimas, através de um trabalho contínuo de generosidade, de entrega e 
profissionalismo, com objectivo de valorizar a Dignidade Humana, a Solidariedade e a Justiça 
Social.
 No final, esta instituição foi presenteada com a entrega de cabazes com bens alimentares 
recolhidos na Escola entre o pessoal Docente, Alunos e Funcionários. 

COMITÉ DAS REGIÕES UNIÃO EUROPEIA

 No âmbito de uma visita de trabalho da Comissão de Política Económica e Social (ECOS) 
do Comité das Regiões – União Europeia, feita ao Município de Viseu, no dia 17 de Junho, a 
Cáritas Diocesana participou no referido evento através de uma apresentação de Boas práticas, 
visando a integração e a Inclusão Social de Minorias Étnicas e de Imigrantes.
 A Cáritas Diocesana de Viseu em articulação com diversas Entidades, nomeadamente a 
Câmara Municipal de Viseu, tem definido estratégias e operacionalizando acções na área da 
Educação, da Formação Profissional, entre outros, junto da Comunidade cigana com vista à sua 
inserção e minimizando situações de exclusão e de marginalização social.
 No âmbito dos Imigrantes, a Cáritas através do Centro local de Apoio e Integração de 
Imigrantes tem feito um acompanhamento de centenas de pessoas, principalmente Brasileiros e 
Ucranianos, em diferentes áreas. É de referir que só no concelho de Viseu vivem mais de 2500 
imigrantes, o que reforça a importância do trabalho necessário para a sua integração.
 Além da Câmara Municipal de Viseu e de outras Entidades, a Cáritas Diocesana de Viseu 
contribui também para que o Município de Viseu seja fortemente inclusivo e com uma sólida 
rede de solidariedade em prol dos grupos mais necessitados, como as crianças, jovens e famílias 
socialmente desfavorecidas. 

PLANO PASTORAL 2011-2012

 I. INTRODUÇÃO
 Terminado o primeiro ano de preparação sinodal, começamos uma nova etapa de trabalho 
(o 2.º ano), com base em duas Constituições conciliares: - a “Dei Verbum”, sobre a Revela-
ção; - a “Gaudium et Spes”, sobre a problemática social. Sem perder de vista o conteúdo geral 
das diferentes Constituições e doutros Documentos da Igreja, esta (a “Gaudium et Spes”) diz 
mais directamente respeito à Pastoral Social. Sabemos da urgência e do melindre de tocar nos 
problemas sociais, pela sua complexidade, pelas implicações práticas que deles decorrem e que 
afectam o quotidiano das pessoas das nossas Comunidades. Trata-se do campo pastoral, onde 
se joga a credibilidade da Igreja.
 Exige-se, por isso, um plano bem fundamentado e orientado para problemas reais, para a 
necessária renovação desta área da Pastoral da Igreja. Temos a consciência clara de que estamos 
no campo de maior défice pastoral e de maior dificuldade de abordagem. Lançamos, por isso, 
um desafio a todos os membros da Diocese, para descobrirem as capacidades sócio- caritativas 
de que são detentores e colocarem-nas ao serviço daquela que tem sido considerada a “parente 
pobre” da Pastoral Diocesana. O Secretariado Diocesano está empenhado numa actualização 
completa (tanto quanto possível) das Obras Sociais existentes na Diocese e numa avaliação da 
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sua metodologia de acção. Também aqui, a Diocese precisa de saber a Pastoral Social que tem e 
a Pastoral Social que pode e quer ter. Com base numa leitura reflectida da “Gaudium et Spes”, 
complementada com outros documentos da Doutrina Social da Igreja, pede-se aos grupos pré-
sinodais que tentem encontrar problemas a resolver, lacunas a colmatar, moções a propor, para 
uma Igreja Diocesana renovada, particularmente neste sector de actuação.

 II. OBJECTIVOS 2011-2012
 (Voltamos a apresentá-los com alguns acrescentos):
 Objectivo geral (de longo prazo): – Fazer uma cobertura completa da Pastoral Social, 
abrangendo todas as Comunidades Diocesanas (Horizonte previsto: 2015).
 Objectivos específicos:
 - Apostar fortemente na formação, com base na “Gaudium et Spes” e na Doutrina Social 
da Igreja, de modo a operar, lenta e progressivamente, uma mudança de mentalidade;
 - Coordenar/articular as actividades das diversas instituições integradoras do Secretaria-
do, com inteiro respeito pelos planos de cada uma;
 - Apoiar todas as actividades de qualquer instituição diocesana, numa perspectiva de res-
peito e desenvolvimento da pessoa humana (sempre que solicitados);
 - Denunciar situações de injustiça ou outras que colidam com a dignidade humana.

 III. ACTIVIDADES
 NOTA – A grande tarefa a desenvolver vai no sentido de conseguir a formação, em cada 
Arciprestado, duma Equipa de Pastoral Social, composta pelo Diácono de Zona, 1 Ministro da 
Pastoral Social e mais 1/2 elementos (Vogais?).
 - Continuação de Cursos de formação, a nível diocesano, para preparar Ministros da Pas-
toral Social, por arciprestados.
 - Cursos de formação, a nível arciprestal, em ordem a preparar Ministros da Pastoral So-
cial, por comunidades paroquiais.
 - Reuniões regulares para afinar o desenvolvimento do trabalho a realizar (a reunião do 
Secretariado é na 1.ª sexta-feira de cada mês, na Caritas Diocesana, às 14H30).
 - Prestação de qualquer tipo de apoio às Instituições que o solicitarem, em qualquer do-
mínio ao alcance do Secretariado.
 - Disponibilidade do Secretariado para apoiar grupos pré-sinodais nas reflexões prepara-
tórias do Sínodo, tendo em conta alguns elementos que nos foram fornecidos, tais como: - “Si-
nais dos tempos:” Quais e como implicam a acção da Igreja?
 - Dimensão social e cultural da Fé na nossa Igreja de Viseu.
 - Organização da justiça social e da solidariedade na nossa Diocese. 
 - Instituições Sociais na Diocese – sua comunhão na organização e complementaridade – 
para melhor serviço.
 - Outros.
 CALENDÁRIO - A definir posteriormente...
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5.  VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

A CAMINHO

 Um novo ano de pastoral se aproxima para a Pastoral das Vocações, da Juventude e do 
Ensino Superior. Caminhamos à luz do lema “Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé” 
(Colossenses 2,7) que o Papa Bento XVI nos recorda de S. Paulo para nos pôr a caminho da 
Jornada Mundial da Juventude em Madrid, 2011.
 Fazemo-nos ao caminho com a vontade de praticar a continuidade das coisas que edifi-
cam para podermos, iluminados pela fé, progredir no conhecimento d’Aquele que é a raiz da 
nossa vida. Ele faz caminho connosco.
 O Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior continua 
a propor às Terças-feiras de cada mês, como marcos de caminhada diocesana, na formação de 
animadores, no discernimento vocacional, no debate entre a cultura e a fé, e na oração com 
cânticos de Taizé. O ponto de partida é o Festival Diocesano Jovem da Canção Mensagem, no 
qual se apurará a canção que nos representará em Fátima, a 5 de Dezembro de 2010.
 Marcamos ponto de encontro nesta página 13 do Jornal da Beira, uma vez por mês, a 
anunciar e esclarecer os passos desta caminhada cultural, juvenil e vocacional. Para conhecer 
mais sobre as pessoas, os itinerários e as actividades, consultar www.mergulha. org. 

NÃO HÁ VIDA SEM FORMAÇÃO

 Nos dias 30 de agosto a 3 de setembro, na Diocese de Angra do Heroísmo, encontraram-
se todos os formadores dos Seminários das dioceses de Portugal, para mais uma semana de 
formação de formadores. Retoma-se esta semana de formação depois do Simpósio do Clero no 
Ano Sacerdotal, no ano passado, encontro que substituiu esta semana, e onde os padres forma-
dores também participaram. Deslocaram-se a Angra, também, os padres formadores dos Semi-
nários Maior e Menor da nossa diocese de Viseu.
 O tema desta semana de formação foi “Seminário, escola dos discípulos de Cristo e de 
irmãos no presbitério”. Este tema foi desenvolvido à volta da formação humana e espiritual, 
com uma forte referência à formação afectivo-sexual dos candidatos ao presbiterado. A sema-
na foi organizada pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, da CEP. Os temas foram 
apresentados pelo P. Emílio González Magaña, jesuíta, Director do Centro Interdisciplinar para 
a Formação de Formadores ao Sacerdócio, da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. 
Desenvolveu o seu discurso à volta da identidade e espiritualidade sacerdotal, o ministério 
ordenado e a santidade, a formação afectiva hoje, a maturidade e imaturidade afectivo-sexual, 
a formação espiritual, a direcção espiritual e o discernimento, e concluindo com a missão do 
formador.
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 Foi uma semana onde, mais uma vez, se confirmou a convicção de que a boa vontade 
não chega para se ser formador no Seminário, sendo importante a vida e formação contínua do 
formador como instrumento de acompanhamento dos que o Senhor chama a servi-l’O. Uma 
nota importante é a convivência entre todos os formadores dos Seminários de Portugal, que for-
ma uma “alma comum” de experiência e convicções, de entre os que se encontram no mesmo 
“barco”, com o apoio espiritual dos sucessores dos Apóstolos que são os nossos bispos.
 Foi muito motivador o facto de fazermos esta experiência de formação numa diocese 
como Angra do Heroísmo, onde tivemos a oportunidade de conhecer quer o Seminário e seus 
formadores, quer o ambiente eclesial que aqui se respira. Esta experiência partilhada ajuda-nos 
a perceber que somos uma grande família e que o Seminário nunca é uma instituição isolada. 
Formadores a crescer em comunhão poderão, nas suas dioceses, ajudar a crescer para a comu-
nhão presbiteral diocesana. 

“SEMINÁRIO: EM CRISTO, JOVENS À DESCOBERTA”

 No dia 11 de setembro de 2010, teve início a comunidade do Seminário Menor de S. José 
de Viseu deste ano lectivo 2010/2011. Neste ano, os elementos da sua equipa educativa - P. 
António Jorge (reitor), P. José Mota (educador) e Frei Eliseu (director espiritual) - acolheram 
seis rapazes, entre os quais dois já integravam a comunidade do ano passado e quatro são no-
vos, a saber: Francisco Pereira (Santa Maria), Tony Amaral (S. José), Carlos Almeida (Mões), 
Fábio Santos (Carvalhais), Fábio Pereira (Silgueiros) e Rúben Loureiro (Viso). Ao todo, é uma 
comunidade formada por 11 elementos. Conta malfeita? Não! As considerações numéricas, de 
vez em quando, põem de fora as pessoas mais importantes e mais reais. No nosso caso: Jesus 
Cristo que está sempre connosco, quer em casa no Sacrário, quer fora de casa; e S. José, nosso 
padroeiro e também agente de crescimento, fazendo agora por nós, à maneira do que fez com 
Jesus, nesta espécie de filiação adoptiva.
 Este primeiro dia foi de acolhimento e cooperação em conformarmos a casa às pessoas 
da comunidade, trabalhando para que todos os espaços se conformassem ao estilo de vida que 
queremos empreender. A bem dizer, trabalhámos “por fora”.
 O dia 12, domingo, foi propício para a participação na Eucaristia numa das comunidades 
da cidade de Viseu e para trabalharmos “por dentro”, ou seja, para acolhermos o espírito da 
vida em seminário. Neste sentido, aproveitámos a tarde para nos deslocarmos até ao Caramulo, 
levando o propósito de, a partir de certo ponto, caminhar até ao seu ponto mais alto - o Cara-
mulinho -, onde pudemos contemplar a paisagem que de lá se via. Descobrimos lá, também, 
uma mesa onde pudemos lanchar o que ia nas mochilas, assim como dialogar sobre a finalidade 
do Seminário Menor, como etapa depois do Seminário em Família. Foi eloquente a imagem do 
transplante das sementes de um vaso pequeno para um vaso maior, onde estamos juntos para 
crescer num outro tipo de terreno.
 Nesta ocasião, todos tivemos a oportunidade de reflectir individualmente e partilhar com 
os outros os nossos sonhos, respondendo à pergunta: - Chegado a uma experiência nova de 
comunidade, que sonho é que me traz aqui? Os educadores partilharam as três dimensões da 
vida do Seminário Menor: as dimensões humana/afectiva, espiritual e cultural, e aquilo que as 
implica no dia-a-dia da comunidade. De seguida, todos demos um contributo para o lema do 
nosso ano, que deu na frase que resume os nossos sonhos e aquelas dimensões: “Seminário: Em 
Cristo, Jovens à Descoberta”.
 Finalmente, fizemos a descida do monte confiando-nos a Maria, regressando à comuni-
dade com a sua protecção e a de S. José, nosso padroeiro, prontos, por fora e por dentro, para 
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a grande caminhada deste ano, onde teremos mais oportunidades de, no meio da azáfama do 
dia-a-dia, “subir” mais vezes “à montanha”.

A equipa do Seminário Menor

FESTIVAL DIOCESANO JOVEM DA CANÇÃO MENSAGEM

 Realizou-se, no último domingo, no Centro Paroquial da paróquia de S. José, o Festival 
Diocesano Jovem da Canção Mensagem, com a vitória dos jovens da paróquia da Mesquitela, 
Mangualde.
 Este evento serviu também para o Secretariado da Pastoral da Juventude, Vocações e 
Ensino Superior abrir oficialmente o Ano Pastoral 2010/2011. Foram apresentadas as principais 
actividades que serão levadas a cabo ao longo do ano, bem como foram alertados os jovens para 
a caminhada rumo às Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), do próximo ano em Madrid.
 Para melhor nos apresentar esta caminhada para as JMJ esteve presente o Pe. Pablo Lima, 
director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, que procurou inspirar todos os jovens 
para este desafio de estar nos dias 16 a 21 de Agosto de 2011, em Madrid.
 Na parte competitiva do festival, o primeiro lugar coube então ao grupo de jovens “Rumo 
Norte” da paróquia da Mesquitela, em Mangualde, com a canção “Sou por ti” que, depois da 
vitória neste festival, irá representar a nossa diocese no Festival Nacional em Fátima, no próxi-
mo dia 5 de Dezembro. 

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

 No dia 19 de Outubro de 2010, terceira 3.ª-feira do mês, pelas 21h, iniciar-se-á o itinerário 
de discernimento vocacional do Grupo S. Paulo, aberto a rapazes e raparigas com mais de 18 
anos de idade. Este grupo é para ti, jovem, que buscas o sentido para a tua vida. Ele não vem 
numa daquelas “garrafinhas mágicas” que costuma imaginar-se vindas das ondas românticas 
do mar... mas é algo que está oferecido pelos desígnios do bom Deus, que precisas de procurar 
através da tua consciência aberta ao testemunho daqueles que já vivem felizes a sua vocação. 
Vem ouvir falar de matrimónio, de vida consagrada, do sacerdócio ministerial, de serviço da 
Igreja. Traz os teus amigos para este ambiente informal, mas aventureiro!
 A “Oração com cânticos de Taizé” tem sido uma “peregrinação de confiança na terra” 
também na nossa Diocese de Viseu. Pudemos comprová-lo nos últimos tempos, todas as quar-
tas 3.ªs-feiras de cada mês e queremos continuar a proporcionar essa “peregrinação”. É de 
confiança, porque, no silêncio - enriquecido com cânticos simples, textos inspirados, orações 
de louvor e de súplica, símbolos, luz e cor -, fazemos a experiência de encontro com Cristo e, 
n’Ele, uma experiência de comunhão aberta com os irmãos, não porque se digam muitas coisas, 
mas porque se unem os corações no mesmo Centro de gravitação.
 No dia 26 de Outubro de 2011, quarta 3.ª-feira do mês, iniciaremos o itinerário de Oração 
com cânticos de Taizé, na Igreja dos Terceiros (junto ao parque da Cidade de Viseu), às 21 ho-
ras, com a ajuda de jovens que conheceram e cresceram com a experiência de Taizé, ao perto. 
Queremos propor esta experiência a todos os jovens e outras pessoas que queiram participar. 
Costumamos terminar com um chá quente e mais algo para trincar!
 No dia 6 de Novembro de 2010, vai acontecer o XII Fórum Ecuménico Jovem (FEJ), no 
Centro Sócio-Pastoral Diocesano, em Viseu, entre as 10:00 e as 16:30. O programa detalhado 
pode descobrir-se em www.mergulha.org.
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 Este evento é programado em conjunto pelos departamentos da pastoral juvenil das Igre-
jas Católica, Lusitana, Metodista e Presbiteriana.
 Em Viseu, o XII FEJ faz parte do programa do Ensino Religioso nas Escolas, para o qual 
há subsídios úteis para envolver e convidar os alunos matriculados em E.M.R.C. neste evento. 
Sai da teoria e vem conviver com formas diferentes de celebrar a fé!
 Um dos objectivos para este ano pastoral, no sector da pastoral da juventude, é a revalo-
rização do Conselho Diocesano da Juventude, que pretende dar viva voz aos animadores dos 
grupos de jovens na programação e avaliação do itinerário proposto aos mesmos. Está dispo-
nível no portal www.mergulha.org uma ficha de inscrição para este Conselho. Sublinha-se que 
o animador e o grupo de jovens venham autenticado pelo pároco, para não desdizermos da co-
munhão que está a ser a base sinodal para a missão renovada da Igreja Diocesana. No caso dos 
movimentos e outras instituições que acompanham os jovens, convida-se a estar presente neste 
Conselho um representante de cada sector.
 Para este ano pastoral, estão previstas duas reuniões deste Conselho: uma a 8 de Janeiro 
de 2011 e outra a 25 de Junho de 2011, sábados, em hora a marcar posteriormente e a informar 
previamente aos inscritos neste Conselho, juntamente com a agenda.
 O Conselho Diocesano da Juventude é uma manifestação daquela corresponsabilidade 
que o nosso pastor, D. Ilídio Leandro, nos tem vindo a evocar como instrumento fundamental 
de toda a pastoral; ao mesmo tempo, pretende tecer a proximidade nem sempre visível entre as 
paróquias e as zonas pastorais, e a própria diocese.

XII FÓRUM ECUMÉNICO JOVEM

 Vai realizar-se, em Novembro, em Viseu, o XII Fórum Ecuménico Jovem. A notícia foi 
divulgada pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude, estando presentes também 
responsáveis pela Pastoral Juvenil das Igrejas Lusitana, Metodista e Presbiteriana.
 Em conferência de imprensa, no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, foi apresentado o pro-
grama do XII Fórum Ecuménico Jovem, que se realizará, em Viseu, a 6 de Novembro deste 
ano. Virão jovens de todo o País, das diversas Igrejas cristãs. Entre os jovens, o problema das 
relações entre igrejas cristãs não está no conflito, mas no desconhecimento entre Igrejas, que 
vivem a mesma fé, numa outra tradição. O Fórum, tendo por tema “Quem é o meu próximo?” 
é um apelo para não nos fecharmos em nós, por causa da crise, mas nos abrirmos aos outros, 
que também sofrem. A Carta Ecuménica, assinada pela Conferência das Igrejas Europeias e 
pelo Conselho das Conferências Episcopais Europeias, em 2001, permanece desconhecida e 
faz desafios concretos a todas as Igrejas cristãs para testemunharem a unidade na fé em Jesus 
Cristo. O Fórum Ecuménico Jovem, que se realiza anualmente, desde 1999, é um espaço novo 
de encontro, conhecimento e espiritualidade, muito criativo, no Movimento Ecuménico de Por-
tugal.
 Muito do caminho ecuménico percorrido pelas Igrejas tem sido feito pelos jovens. As 
relações entre os jovens das diversas Igrejas têm crescido e têm-no feito sobretudo através do 
Fórum.
 No entanto, outras realizações conjuntas têm sido levadas a cabo: campos de férias, gra-
vação de CD, peregrinações ecuménicas a Taizé.
 Sobretudo as regiões de Lisboa, Porto e Centro têm sido palco do trabalho conjunto das 
diversas Igrejas.
 Não se trata de produzir Manifestos comuns, mas de partilhar experiências e esforços 
para o bem-comum da sociedade, proporcionando a todos o aprofundamento da sua relação 
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com os ensinamentos de Jesus. Aí estão as raízes da unidade.
  Temática do XII Fórum Ecuménico Jovem vem ao encontro do Ano Europeu Contra a 
Exclusão e a Pobreza, abrangendo os Objectivos do Milénio, que pretendem uma Humanidade 
mais justa e equilibrada.

GI

SEMANA DOS SEMINÁRIOS – 7 A 14 DE NOVEMBRO 2010

OS SEMINÁRIOS COMO COMUNIDADES DOS DISCÍPULOS DE CRISTO

 Como é já habitual nesta época do ano, a Igreja Católica em Portugal celebra entre 7 e 14 
de Novembro a Semana dos Seminários, desta feita subordinada ao tema “Seminário, comuni-
dade dos discípulos de Cristo e irmãos no presbitério”.
 Um convite a olhar mais de perto a realidade dos Seminários, onde alguns jovens apro-
fundam a vivência da sua vocação ao sacerdócio, cada vez mais numa dinâmica de comunhão 
e relação com a Igreja e o mundo de onde são chamados e para onde serão enviados.
 Numa leitura que tem de ultrapassar a negatividade das estatísticas (recorde-se que o nú-
mero de seminaristas é hoje bem menor do que há alguns anos atrás), a Igreja Católica aponta 
com renovada esperança novos rumos vocacionais e sinais que apontam para um maior empe-
nhamento na pastoral vocacional e uma aposta cada vez mais clara e consciente por parte dos 
próprios jovens na sua vocação.
 Para D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro e presidente da Comissão Epis-
copal das Vocações e Ministérios, este “acompanhar e estar atento” por parte de toda a Igreja à 
realidade dos Seminários é bem visível.
 “Estou consciente e confiante de que aos Seminários nunca faltará a comunhão fraterna e 
exemplar dos presbitérios diocesanos e religiosos nem a oração, o afecto e a generosidade das 
comunidades cristãs”, diz na sua mensagem para esta Semana dos Seminários.
 E lembra, não apenas aos jovens que no Seminário fazem já esta mesma caminhada de 
discernimento e amadurecimento de uma vocação de consagração, mas a todos os jovens, apon-
tando a mensagem do Papa Bento XVI aos seminaristas:
 “Para ele como para cada um de nós, a vocação ao Sacerdócio nasce neste berço de ver-
dade e de coragem; exige liberdade para decidir; implica conversão interior; impõe deixar ocu-
pações de rotina e certezas frágeis; encontra nova bússola a guiar os nossos passos e descobre 
alto farol a iluminar o caminho de quem quer seguir o Senhor.”
 Uma semana em que as comunidades paroquiais e cada família são convidadas a inten-
sificar a sua oração pelos Seminários, olhando mais atentamente para o testemunho dos jovens 
que em “comunidade de discípulos” estudam, rezam, vivem e vão crescendo em conjunto, hu-
manamente e em Jesus Cristo, o Mestre a quem se dispõem seguir.

SEMINÁRIO MENOR DE SÃO JOSÉ

“SEMENTES” QUE SE RECOLHEM “DO SEMINÁRIO EM FAMÍLIA”

 6 Seminaristas, vindos de diversas comunidades paroquiais (São José – Viseu, Santa Ma-
ria – Viseu, Mões, Carvalhais, Viso e Silgueiros), de onde trazem uma sensibilidade própria, 
inerente também às suas famílias, formam uma comunidade, onde o acompanhamento especí-
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fico lhes permite descobrir um acolhimento à sua vocação sentida.
 Para o Reitor do Seminário Menor de São José, o Padre António Jorge, para quem a 
preocupação não se pode fixar nos números de seminaristas, que “não são alicerces da pastoral 
vocacional específica”, este Seminário é encarado em “etapas” com o Seminário em Família, 
acompanhando adolescentes e pré-adolescentes que se “sentem chamados”, agora numa dinâ-
mica de uma comunidade a construir, passando da individualidade da sua vocação à partilha 
enriquecedora de outras caminhadas vocacionais.
 “O Seminário Menor será sempre as sementes que recolhemos do Seminário em Famí-
lia”, mesmo que uma minoria, mas os adolescentes e jovens que “se foram sensibilizando e que 
foram percebendo que a aventura da comunidade do seminário pode ser uma hipótese para eles, 
para descobrir um pouco mais o que é o seu ideal”, esclarece com convicção.
 Para este responsável também pela Pastoral Vocacional, olhando em especial para a pri-
meira parte do lema desta Semana, “Seminário, comunidade dos discípulos de Cristo” em apli-
cação ao Seminário Menor, este será sempre “uma proposta comunitária, uma hipótese aberta 
em cada ano”. O Padre António Jorge considera que a Pastoral Vocacional será sempre um de-
safio muito grande, embora um pouco mais “escondido”, sem a visibilidade de outros sectores 
pastorais, apresentando “propostas que são mais de uma condução histórica de cada indivíduo, 
tendo em conta a vocação e as diversas propostas de vocação que há na Igreja”. Neste sentido 
de uma pastoral vocacional provocativa, recorda o já criado “Grupo de São Paulo”, uma pro-
posta pensada para jovens a partir dos 17 anos, com uma reunião mensal onde se confronta e 
partilha a caminhada de cada um. Recorda, por isso, que é sempre necessária uma atitude de 
esperança, “apesar de que é preciso ter a coragem do tempo e do número”.
 Francisco Maria Braguês Gomes Pereira, natural de Santa Maria – Viseu, tem 13 anos e 
acredita que o Seminário é “também uma casa de ensino profundo de Deus”. Por isso, aceitou 
“com toda a alegria e esperança” o desafio de vir para o Seminário, após algum tempo de cami-
nhada e acompanhamento do Seminário em Família”.
 Apesar da sua idade e da incerteza ainda da vocação a seguir, Francisco lembra aos jovens 
da sua idade que “não há que ter medo”, uma vez que o Seminário “ajuda, enriquece”, seja qual 
for a decisão de vida tomada.

SEMINÁRIO MAIOR DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

“UM GÉRMEN PARA O PRESBITÉRIO”

 Já no Seminário Maior os números se elevam para 10 seminaristas a tempo inteiro e um 
em estágio pastoral. Vindos 3 da zona de Aguiar da Beira, 1 da zona de Fornos de Algodres, 1 
de Canas de Senhorim, 1 de Moledo, 1 de São Pedro do Sul, 1 de Pepim, 1 de Junqueira e 1 de 
Silgueiros. O estagiário, natural de Espinho, realiza em Mangualde este ano de formação espe-
cial.
 O Padre Mário Dias, Reitor do Seminário Maior de Nossa Senhora da Esperança, encara 
o lema para esta Semana como uma constante proposta de vida e um desafio para a comunida-
de”.
 A formação dos seminaristas tem de ser uma “formação como em gérmen de presbitério, 
fundamental para criar comunidade em casa, e também para ir criando laços de relação com os 
futuros colegas, com os presbíteros com que estes jovens irão trabalhar”, reforça.
 Olhando para a Pastoral Vocacional, o Reitor do Seminário Maior recorda como se têm 
alterado o acesso dos jovens ao Seminário, com novos contextos, novas experiências de vida 



185Igreja Diocesana

trazidas, novos percursos e formas de contacto com a realidade vocacional, o que implica tam-
bém que, com esperança, se leia esta nova realidade de descoberta e amadurecimento das voca-
ções sacerdotais por parte dos jovens.
 Olhando para o futuro “o Seminário da Senhora da Esperança nunca poderia encarar de 
outra forma, até que fossem os problemas e as dificuldades por que vamos passando”, relembra, 
numa “atitude de quem se coloca nos braços de Deus aguardando que Ele nos faça chegar os 
dons de que necessitamos”.
 “Não tanto olhando para o número escasso dos que se estão a formar”, mas olhando para 
um futuro em que a participação de todos, de todos os agentes pastorais, mesmo na promoção 
e acompanhamento de novas vocações sacerdotais, permite encarar com esta mesma esperança 
o futuro que se avizinha, são as palavras do Padre Mário Dias, quando interpelado sobre este 
tema.
 Para Sérgio Miguel Tavares de Pinho, de 23 anos, natural da Junqueira, num dos extremos 
da Diocese, a ideia da experiência do Seminário surgiu depois de sentir a vocação sacerdotal.
Este chamamento ao sacerdócio foi sentido após a Primeira Comunhão, concretizando a entra-
da no Seminário após uma descoberta mais aprofundada, pela partilha da experiência com o 
Padre Casal, natural da mesma paróquia, na altura formador no Seminário Menor, e nos encon-
tros de Pré-Seminário.
 “A sociedade não interpela muito os jovens a este tipo de vida”, afirma, recordando que 
também a convivência em seminário poderia ser dificultada pelas personalidades de cada um, o 
que é ultrapassado também pelo aprender a viver em comunidade.
 22 jovens que quotidianamente convivem, com formas de sentir e viver diferentes, têm 
também de aprender a construir esta comunidade, onde o espaço comunitário não anula a indi-
vidualidade de cada um, mas onde é possível também desta forma ir crescendo em humanidade, 
pensa o Sérgio, enquadrando este pensamento com o lema desta Semana dos Seminários.
 “Criar comunidade é caminharmos todos para o mesmo no seguimento de Cristo”. “Se 
encontrarmos em Cristo o Mestre a quem seguimos” e “é no Seminário que se cria um padre e 
é no Seminário que se começa a viver em presbitério” são também convicções de que fala com 
a certeza de quem tem já alguns anos desta vivência e de quem olha com esperança para uma já 
próxima integração no presbitério diocesano.
 Afinal, ser seminarista, dispor-se a seguir a Cristo, “vale a pena”, uma vez que “uma pes-
soa que queira ser feliz e sente a sua vocação deve lutar para ser feliz, ao estilo de Jesus Cristo, 
dando-se completamente”, afirma este jovem.
 Viver a Semana dos Seminários por um maior conhecimento desta realidade, por apontá-
-la sem medo aos jovens de hoje como essa possibilidade de partilhar o dia-a-dia e a experiência 
vocacional com outros jovens, por senti-los como “comunidades dos discípulos de Cristo” será 
sempre um desafio renovado a toda a Diocese, a toda a Igreja.

NA

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

 “P” poderá significar “poucos”, tendo em conta que faltam mais ou menos 250 dias para 
Agosto de 2011; mas também poderá significar “perseverança” para os jovens que se estão a 
preparar; poderá ainda querer dizer “pontualidade” nas catequeses mensais que ajudam prepa-
rar este caminho; e ainda “poupança” para podermos dispor de mais ou menos de um euro por 
dia, a partir de agora, para os 290 euros que são precisos para efectuar a inscrição. Bora lá! A 
Jornada Mundial da Juventude já começou, acreditando que a preparação faz parte do evento. 
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De facto, este ano pastoral da juventude são as nossas pré-jornadas! Informa-te melhor em 
www.mergulha.org
 No fim-de-semana de 27 e 28 de novembro de 2010, realizar-se-á o primeiro módulo da 
Formação de Animadores da Juventude. Terá como conteúdos Pastoral da Juventude: O que é? 
Em que consiste? Análise da realidade. Os grupos da pastoral da juventude. Será no Seminário 
Maior de Viseu, no Largo de Santa Cristina, começando às 10 horas do dia 27 e terminando 
depois da Eucaristia e almoço do dia 28. Implica a inscrição on-line em www.mergulha.org e 
várias opções de custos lá apresentados. Recorda-se que esta formação, unida a mais dois mó-
dulos, é a requerida para se exercer o ministério do animador na pastoral da juventude.
 AVISO: o encontro informal de animadores no Centro Cultural, Juvenil e Vocacional não 
será na primeira terça-feira de dezembro, mas no dia 30 de novembro, ajustando um pouco o 
calendário para libertar mais na quadra do Natal. Esta mesma antecipação influencia o encontro 
do Grupo S. Paulo e a Oração Taizé. Acontecerá o mesmo por volta da Páscoa. Conferir no 
“Calendário” em www.mergulha.org.
 Nos próximos dias 3 e 4 de dezembro de 2010, vai acontecer o primeiro Conselho Nacio-
nal da Pastoral Juvenil, em Fátima. Este é um órgão criado pela Comissão Episcopal Laicado 
e Família da Conferência Episcopal Portuguesa e que tem como objectivos reflectir, partilhar, 
promover e ser interlocutor entre os jovens das dioceses portuguesas e movimentos juvenis na-
cionais. Representam-nos neste Conselho Nacional o P. Tó-Jó e o P. Marco Cabral pelo período 
de mais dois anos. Estará connosco D. Ilídio, representante da CELF da CEP; falar-nos-á o P. 
Manuel Morujão, Secretário da CEP, sobre a temática «Repensar juntos a pastoral da Igreja em 
Portugal»; haverá a partilha sobre o Agorà do Mediterrâneo «Sois sal da terra» por dois jovens 
participantes; ultimar-se-á a programação do Fátima Jovem 2011; e dar-se-ão mais informa-
ções sobre a JMJ Madrid 2011. Na Diocese de Viseu, o sector da juventude terá também, este 
ano, duas reuniões do Conselho Diocesano da Juventude, uma em 8 de janeiro e outra em 25 
de junho de 2011. Para que o maior número de representantes possa ser convocado, pede-se a 
atenção aos párocos e animadores dos grupos de jovens paroquiais e representantes de movi-
mentos ou outras instituições juvenis que nos façam chegar a sua inscrição neste conselho dio-
cesano. Poderão encontrar a ficha de inscrição no sector da juventude em www.mergulha.org. 
Estas reuniões têm como objectivo primário fazer sínodo: caminhar em conjunto na unidade e 
na diversidade das experiências de pastoral da juventude. Este sínodo começa por uma rede de 
nomes de pessoas concretas e seus contactos!
 No próximo dia 5 de dezembro de 2010, domingo, às 14:30, no Centro Pastoral Paulo VI, 
em Fátima, terá início o VIII Festival Nacional Jovem da Canção Mensagem promovido pelo 
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Da nossa diocese de Viseu irá representar-nos a 
canção “Sou por Ti” do grupo de jovens “Rumo Norte”, da paróquia de Mourilhe - Mangualde, 
apurada no Festival Diocesano Jovem da Canção Mensagem que aconteceu na abertura deste 
ano pastoral. Vem aplaudir os nossos concorrentes! Podes fazê-lo individualmente ou, se per-
tences a um grupo de jovens, junto do teu animador. Faz já a tua reserva de bilhete ou a reserva 
de bilhetes para o teu grupo através do formulário disponibilizado em www.mergulha.org. 
 NOTA: o transporte deve ficar a cargo de cada um ou de cada grupo. No entanto, depen-
dendo das inscrições que nos chegarem e conforme as circunstâncias, ainda se poderá pensar 
num transporte comum.
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XII FÓRUM ECUMÉNICO JOVEM
VISEU 2010

JOVENS DE DIVERSAS IGREJAS PREOCUPADOS COM O “PRÓXIMO”

 “O que é que leva os jovens de quatro Igrejas diferentes em Portugal, em pleno ano de 
2010, a escolher esta pergunta “Quem é o meu próximo?” como tema e lema do XII Fórum Ecu-
ménico Jovem, por eles organizado? Resposta breve e simples: este desafio a olhar para além 
de nós próprios abre horizontes, sensibiliza a nossa consciência e, despertando-nos para outros 
valores, activa em nós o pensamento crítico e a vontade de intervir.” Esta afirmação, retirada 
de um texto da celebração final de envio, remete-nos para a realidade de partilha e vivência de 
experiências que perto de 300 jovens realizaram, no passado dia 6 de Novembro, no Centro 
Pastoral da Diocese de Viseu.
 Vindos de diversas zonas do país, os jovens confrontaram realidades diferentes, das qua-
tro Igrejas que participaram neste fórum: A Igreja Católica Romana, a Igreja Lusitana Católica 
Apostólica Evangélica, a Igreja Evangélica Metodista de Portugal e a Igreja Evangélica Presbi-
teriana de Portugal.
 Este foi já o XII Fórum Ecuménico Jovem, sob o lema “Quem é o meu próximo’” (Lc. 10, 
29), numa caminhada que se iniciou a 22 de Maio de 1999, em Leiria, com o primeiro tema a 
debater o “Ecumenismo – desafios para os jovens cristãos”. Seguiram-se “Felizes os que cons-
troem a paz”, em Lisboa - 2000; “Eu vim para servir. Uma cultura de serviço”, em Vila Nova de 
Gaia - 2001; “Chamados à comunhão – Unidade na Diversidade”, em Coimbra - 2002; “Vinde 
às nascentes das águas”, em Aveiro – 2003; “Peregrinos numa Europa plural”, em Santarém – 
2004; “Encontrarei o Teu olhar”, em Braga – 2005; “A Luz de Cristo ilumina todos. Esperança 
para a renovação e unidade da Europa”, na Guarda – 2006; “Quem te ilumina o caminho?”, 
em Viana do Castelo – 2007; “Alegres na Esperança”, em Leiria: 2008; “Reconciliai-vos”, no 
Montijo – 2009.
 O Padre Tony Neves, membro da equipa Ecuménica Jovem desde a sua origem em 1997, 
salienta esta mesma dinâmica de aproximação entre Igrejas, que desde 1999 “nunca parou”, 
escolhendo um tema que corresponda ao dinamismo da Igreja ou um dinamismo mundial que 
esteja activado, como neste ano, em que a Europa celebra o Ano Europeu contra a Pobreza e a 
Exclusão Social.
 Também presente nesta dinâmica dos fóruns já realizados, além da vontade de que as 
novas gerações se empenhem nesta perspectiva de quem objectiva a comunhão das diversas 
Igrejas, apesar da ainda incipiência desta caminhada ecuménica jovem, está uma novidade pro-
curada em cada ano. Neste Fórum, a apresentação do II CD Ecuménico Jovem, “Alegres na Es-
perança”, um CD que surge, tal como o anterior, da vontade de partilhar experiências musicais 
dos outros, quando em reunião, os jovens queriam cantar em conjunto, conhecer as mesmas 
músicas de Igrejas diferentes. Este “Alegres na Esperança” encontra-se já à venda, enquanto o 
primeiro CD está disponível para download em www. ecumenismojovem.org.
 O Bispo Sifredo Teixeira, da Igreja Evangélica Metodista de Portugal, também tem acom-
panhado esta dinâmica dos Fóruns Ecuménicos Jovens desde o seu início e encara-os “com 
alegria e esperança... uma vez que o futuro passará por estes jovens”, eles que já agora “conse-
guem cantar, rezar em conjunto, envolver-se em acções de solidariedade”. Nas suas palavras, é 
significativo que estes jovens “estão atentos, estão interessados, querem conhecer-se, respeitar-
se uns aos outros...”
 Sérgio Alves, da Igreja Lusitana, pertencente à comunhão anglicana, também ele presente 
desde o início nesta iniciativa ecuménica jovem, lembra que este é “um tema exigente e actual, 
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que leva a reflectir sobre o meu próximo, mas sobretudo sobre o que podemos fazer pelo nosso 
próximo”. Para este responsável, o amor ao próximo, “não é apenas um ajudar por ajudar, mas 
é um ajudar dando de nós mesmos” e, por isso mesmo, acredita que é possível “viver o Evan-
gelho como uma realidade”.
 Uma partilha que não foi apenas de oração, de reflexão, mas também do dinamismo do 
próprio dia, patente nas animações e convivências durante o dia e, em especial no almoço, tam-
bém ele partilhado entre os diversos jovens presentes.
 D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, também passou por esta iniciativa jovem, apelando à 
unidade da Igreja e salientando a alegria da sua Diocese acolher este mesmo Fórum.
 O Padre António Jorge, responsável do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de 
Viseu, fez uma leitura final deste evento: “Foi uma alegria muito grande acolher o XII Fórum 
Ecuménico Jovem em Viseu. Foi uma oportunidade especial dada aos jovens para crescer na 
fé e dar razões da fé que vão descobrindo e celebrando, em confronto saudável e festivo com 
a mesma fé em Jesus Cristo, manifestada pelos jovens provenientes de outras tradições cristãs. 
É bom, de vez em quando, pôr a Diocese de Viseu na rota de acontecimentos nacionais, para 
proporcionarmos a outros jovens o conhecimento da nossa realidade eclesial e social. Para a 
realização deste evento, foi importante, para além do trabalho de programação realizado pelos 
departamentos da juventude das Igrejas Católica, Lusitana, Metodista e Presbiteriana, a atenção 
e participação dos professores de Religião e Moral da Diocese de Viseu, os animadores dos 
grupos de juvenis da nossa diocese que colaboraram mais de perto, assim como a atenção dada 
pelo Seminário Maior e o Centro Sócio-Pastoral Diocesano. O meu agradecimento a todos!”
 E, salientando este espírito ecuménico de partilha e vivência comum, até recordou um 
momento ilustrativo: “Durante o encontro, diante do que estávamos a contemplar, perguntei a 
um jovem: - Olha para todos estes jovens. Consegues distinguir os que são desta ou daquela 
Igreja...? O jovem respondeu-me prontamente: - Não se dá conta. Concluí: - Eis o que gera a fé 
em Jesus Cristo. Estamos todos n’Ele. E isso é uma festa!”.

NA

JORNADAS TEOLÓGICAS

DAR ESPERANÇA À SOCIEDADE EM MUDANÇA

 Na sessão de abertura das Jornadas Teológicas do Instituto Superior de Teologia de Viseu, 
o Reitor do Seminário Maior de Viseu, Pe. Mário Dias, deu a tónica das Jornadas - repensar é 
uma exigência da essência da Igreja, que deve perscrutar o Espírito, até que Cristo se forme em 
nós, para estarmos aptos para o serviço de Deus.
 É neste serviço a tempo inteiro e de entrega total aos outros, que se evidencia a relevância 
do sacerdote, dos religiosos e dos leigos, para a construção de uma sociedade mais justa, dando 
às pessoas razões de viver e de esperar, porque “valemos mais que todos os passarinhos”.
 A primeira sessão das Jornadas foi servida por Elsa Gervásio e Mariana R. Machado, 
especialistas em estudos de mercado.
 Deram uma panorâmica da evolução da sociedade nos últimos tempos, tanto no aspecto 
demográfico, como na estrutura da família, no papel do casamento, na mudança de hábitos e no 
papel das instituições.
 Os efeitos da crise sobre os hábitos das pessoas e na hierarquia de valores levaram a novas 
concepções de vida e à adopção de valores como a solidariedade, a frugalidade e a simplicida-
de, que são “valores da Igreja”.
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 Cortar no supérfluo e recorrer menos ao crédito para consumo é prática mais comum, 
não apenas por exigência da crise, mas por aguçada consciência de que viver esses valores traz 
maior felicidade: traz mais tempo para a família e para os amigos, traz maior simplicidade e 
espontaneidade.
 Falta saber se esta postura corresponde a uma mudança na estrutura mental, ou se é ape-
nas circunstancial, lembravam as palestrantes.
 Apesar de tudo, quase metade dos portugueses mantêm-se optimistas em relação ao futu-
ro.
 Desta análise se conclui que as pessoas esperam da Igreja (sacerdotes, religiosos e leigos) 
uma postura mais consentânea com a sua vocação missionária, fazendo-se próxima, indo ao 
encontro das pessoas, com propostas práticas de vida feliz.

INDIVIDUALISMO MODERNO TEM RAÍZES CRISTÃS

 João Duque, da Faculdade de Teologia de Braga, falou dos desafios postos à Igreja na so-
ciedade actual, abordando as questões do individualismo, do relativismo, do subjectivismo e do 
ressurgimento do religioso “selvagem”, que exigem da Igreja uma exposição clara dos valores 
que dão dignidade à pessoa humana, na sua relação com Deus, valor absoluto.
 Segundo o orador, a cultura, em todos os tempos, foi sempre um espaço de oportunidades 
para a Igreja cumprir a sua missão evangelizadora.
 A dignidade da pessoa humana e do valor intrínseco do indivíduo têm raízes cristãs. O 
individualismo só se torna negativo quando, na afirmação da pessoa, a absolutiza, sem relação 
com Deus, que é O Absoluto.
 Encontrar o equilíbrio entre o subjectivo e a obediência absoluta ao institucional é o 
desafio que é posto à Igreja, para que a dignidade da pessoa humana seja verdadeiramente va-
lorizada e respeitada, neste mundo, ao mesmo tempo, altamente individualista e massificado, 
onde os sistemas de comunicação apostam na manipulação, “matando” a liberdade de escolha. 
O desafio coloca-se igualmente a cada pessoa, no exercício da sua liberdade, condição de afir-
mação e realização da sua dignidade.
 Divinizar sistemas ou instituições leva facilmente ao esmagamento da pessoa. E a Igreja 
não pode ter apenas o papel de “tratar os esmagados”, tem de ser voz profética de denúncia e 
gerar alternativas, para que outros não sejam esmagados. A Igreja não pode deixar-se instru-
mentalizar como “apaziguadora” dos oprimidos, ao socorrê-los; deve provocar a mudança.
 As novas formas de expressão do religioso, desde a sacralização da ciência às “religiões” 
científicas e misticismos de inspiração oriental, constituem um novo mundo de deuses a que as 
pessoas aderem, numa espécie de “pronto a vestir” para a resolução imediata dos problemas do 
quotidiano pessoal. A Igreja tem que oferecer o que lhe é específico - razões de vida, que dão à 
pessoa humana uma relação com Deus, valorizando o indivíduo, na sua relação com os outros, 
tal como a relação no mistério da Santíssima Trindade, onde a afirmação da individualidade 
contribui para a unidade.

SOMOS DONOS DO NOSSO FUTURO

 Sabendo que “Deus não passa e será fiel à Sua promessa”, é legítimo, necessário e inevi-
tável que nos preocupemos com o futuro. Assim iniciou Juan Ambrósio a sua intervenção.
 A incerteza de hoje desafia-nos a repensar a fé, de modo que esteja à altura de Deus e das 
necessidades do nosso tempo, esclareceu o orador, docente da Faculdade de Teologia de Lisboa. 
E acrescentava que “o medo do futuro devolve-nos ao passado; a reflexão sobre a realidade é 
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que nos há-de dizer como enfrentar a crise, assumindo-nos como protagonistas da mudança”. A 
sociedade de hoje não é mais uma sociedade marcadamente cristã; a religião é marginal, ao lado 
do integrismo religioso e ateu, como das novas formas de religiosidade e de espiritualidade.
 Por outro lado, “Deus é mais experiência religiosa do que reflexão humana”. E a Igreja 
deverá “não conquistar, mas servir, não desprezar mas valorizar, não condenar mas confortar e 
salvar”, citando Paulo VI, na inauguração da segunda sessão do Concílio Vaticano II.
 A “vinha do Senhor” não é a Igreja, mas o mundo, que precisa de ser compreendido e aco-
lhido, para ser salvo, com o Evangelho falado em linguagem adequada, sem afectar a identidade 
da sua mensagem. E Juan Ambrósio salientava a necessidade de a Igreja ser plural e reflectir, 
nessa pluralidade, as diversas maneiras de buscar e contemplar a Verdade, dialogando com as 
outras religiões e com os não crentes, à maneira da Igreja da diáspora, pequena e pobre, onde se 
entra por decisão pessoal, num constante processo de mudança, de conversão.
 Essa pluralidade também tem de reflectir uma realidade “onde não haja apenas ministério 
ordenado”, onde, mais que colaboração, haja corresponsabilidade, sentindo-se cada um parte 
activa da Igreja de Cristo.
 Sendo o cristianismo Boa Nova e instância crítica, só pode sê-lo verdadeiramente se não 
se deixar prender em anacronismos e no tradicionalismo. A fé tem que ser esclarecida, tem que 
ser inteligente, para tornar possível a “paixão por Deus e pelo ser humano”, a quem serve, não 
para atrair a si, mas para orientar para Deus, onde se encontra a felicidade.
 E felizes é o que todos procuramos ser.

FM

JOVENS EM REFLEXÃO E CONVÍVIO EM FÁTIMA

CONSELHO DA PASTORAL JUVENIL E FESTIVAL DA CANÇÃO

 O primeiro fim de semana de Dezembro foi marcado por duas grandes actividades da 
Pastoral Juvenil, em Fátima: a reunião do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil e o Festival 
Nacional da Canção Mensagem. Reproduzimos as partilhas de dois intervenientes: O Padre An-
tónio Jorge, do Secretariado Diocesano, delegado ao Conselho Nacional, e a Natacha Augusto, 
do Grupo de Jovens “Rumo Norte”, da Paróquia de Mesquitela, representantes da Diocese de 
Viseu no Festival.

“PASTORAL JUVENIL DE MÃOS DADAS COM A PASTORAL NACIONAL”

 Nos dias 3 e 4 de Dezembro de 2010, na Casa de Nossa Senhora das Dores, Santuário de 
Fátima, reuniu o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, que contou com a participação de 17 
dioceses, 22 movimentos e congregações, num total de 67 participantes. Abriram este conselho 
os bispos D. António Carrilho e D. Ilídio Leandro, da Comissão do Laicado e da Família da 
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), motivando os responsáveis da pastoral juvenil a ser 
luz para tantos jovens que vivem na noite, apontando-nos para o centro da missão dos jovens: 
Cristo, que através do seu Espírito nos impele a ir mais longe, apontando-nos os valores e os 
critérios do reino que são essenciais à vivência da nossa missão.
 Depois das palavras de boas-vindas do Director do Departamento Nacional da Pastoral 
Juvenil (DNPJ), o P. Pablo Lima, demos ouvidos ao P. Manuel Morujão, Secretário da CEP, que 
nos veio introduzir na caminhada sinodal das dioceses portuguesas que tem por tema “Repensar 
juntos a pastoral da Igreja em Portugal”. Aqui nos foi ajudado a perceber, entre as suas possi-
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bilidades, limitações e paradoxos, que a Igreja precisa sempre de estar em reforma constante. 
Desenvolveu-se um diálogo esclarecedor que vai ajudar a que cada delegado deste conselho 
faça chegar posteriormente ao DNPJ a resposta a uma série de questões propostas neste debate 
que se farão chegar à CEP como contributo da reflexão dos jovens à volta desta renovação da 
Igreja em Portugal.
 Fizeram-se várias partilhas, como a da experiência do Agorà do Mediterrâneo, em Setem-
bro de 2010, em Loreto - Itália, onde fomos representados por dois jovens portugueses. Vieram 
encantados com o tema “Vós sois sal da terra e luz do mundo”, celebrado por jovens de todo o 
mundo que lhes mostraram um novo “paladar” de ser Igreja, chamada esta a derrubar as “mu-
ralhas” do isolamento que impede, muitas vezes, os jovens de chegar a Cristo. Também se fez 
uma apresentação do que foi o evento XII Fórum Ecuménico Jovem, em Viseu, no passado dia 
6 de Novembro. Os padres Tony Neves e Tó-Jó descreveram o programa e fizeram notar como 
foi positiva a convivência dos jovens das nossas dioceses com jovens de outras Igrejas cristãs, 
unidos em muito mais do que naquilo que os separa. Esta foi uma oportunidade de ouro também 
para os jovens da disciplina de Religião e Moral, convidados a sair da teoria do que se estuda, 
no âmbito desta disciplina, para a prática da experiência relacional. Também é um evento que, 
repetindo-se todos os anos no primeiro sábado de Novembro, poderá ajudar a desenvolver nas 
dioceses o espírito ecuménico, pela oração, encontro e prática conjunta da caridade.
 Este conselho desenvolveu-se e terminou com uma série de informações úteis acerca dos 
eventos próximos, com mais ênfase dada ao Fátima Jovem de 2011 e à JMJ Madrid 2011.

Pe Tó-Jó

FESTIVAL DA CANÇÃO: ANUNCIAR “ENRAIZADOS EM CRISTO”

 No Sábado, saímos cedinho em direcção a Fátima, ansiosos por chegar, perante a pers-
pectiva de mais uma participação no Festival Nacional da Canção Mensagem. Sabíamos que 
poderíamos desfrutar de momentos únicos de partilha e oração e não sentimos defraudadas as 
expectativas.
 No momento das apresentações, iniciou-se o Festival. Cada grupo apresentou outro de 
outra diocese previamente sorteada. Foi óptimo reconhecer rostos e sentir que conhecíamos 
desde sempre os diferentes elementos da diocese de Coimbra. Cantámos, tocámos, representá-
mos e demo-nos a conhecer.
 Sábado foi também dia de testes de som, intercalados com momentos de catequese minis-
trados pelo Pe. João Paulo Vaz, da Diocese de Coimbra. Aprendemos e recordámos questões e 
dicas importantes sobre, por exemplo, a escolha de cânticos para animar a Eucaristia, lembran-
do que o seu principal propósito é ajudar a rezar, ajudar a tornar a Eucaristia num momento de 
oração profunda. O dia terminou com a Eucaristia na Capela da Ressurreição, presidida pelo 
Pe. Pablo, responsável do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Cantar a uma só voz a 
mesma fé, comungar do mesmo Amor com dezenas de jovens foi como viver “um pedacinho 
do céu”.
 Domingo começou com a oração da manhã e o despertar para o “Trilho da Vida”. Jogá-
mos e aprendemos sobre o Baptismo. Mergulhámos no Amor de Jesus e recordámos o início da 
nossa caminhada na Fé.
 Depois de duas horas de escuridão, literalmente falando, iniciou-se a apresentação das 
músicas. Valeu-nos a Diocese de Lamego que nos manteve animados e dispersou o nervoso 
miudinho. Ganharam bem o prémio Ser! Durante a tarde fizemos muito bem, todos, o que me-
lhor sabemos fazer. Cantámos, tocámos, rezámos, louvámos e tornamo-nos mais fortes e firmes 
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na Fé, aprofundámos raízes e edificámos o nosso ser em Cristo!
 A letra linda da diocese de Coimbra ganhou o prémio de Melhor Mensagem. Em 3.º e 
2.º lugar ficaram as dioceses de Lamego e Coimbra, respectivamente. A canção vencedora foi 
“Bom Mestre” da Diocese de Lisboa.

Natacha Augusto, Grupo de Jovens Rumo Norte

SEMINÁRIO EM FAMÍLIA

 Tema: Ser Feliz - um caminho a percorrer em conjunto
 EQUIPA DE ANIMADORES
 P. António Jorge dos Santos Almeida (Coordenador diocesano) P. João Luís Leão Zu-
zarte (Animador da Zona da Beira Alta); P. Pedro Manuel Leitão Alves (Animador da Zona 
de Besteiros); P. Jorge Miguel Tavares Gomes (Animador da Zona do Dão); P. Luís Carlos 
Correia de Almeida (Animador da Zona de Lafões); P. José Pedro da Costa Matos (Anima-
dor da Zona de Viseu).
 ENCONTROS
 Natal: 27-29.12.2010 (em Cabanas de Viriato).
 Páscoa: 20-21.04.2011 (no Seminário Menor).
 Verão: 12-15.07.2011 (na Sr.ª da Ribeira/Pinheiro de Ázere).
 INFORMAÇÕES SOBRE OS ENCONTROS E INSCRIÇÃO
 http://seminario.diocesedevi- seu.pt (clicar em) Seminário em Família. 

SEMINÁRIO MAIOR CELEBRA PADROEIRA

 Presidindo à celebração da Festa de Nossa Senhora da Esperança, D. Ilídio realçou a fi-
gura da Virgem Maria como “portadora da Esperança Cristã, que assenta na certeza do amor de 
Deus por nós”. Durante a celebração, D. Ilídio confiou a três jovens o ministério do Acolitado 
e a outros dez, alguns menos jovens, o ministério do Leitorado. Destes dez, quatro são semina-
ristas “e que esperança eles são para a nossa Igreja de Viseu!”, referiu D. Ilídio na sua homilia.
Entre os que receberam o Leitorado e o Acolitado, nove são candidatos ao Diaconado Perma-
nente. “Uma grande esperança nos trazem, até porque são os primeiros neste Ministério” tão 
importante “para a nossa Diocese, a iniciaram Projecto Sinodal”, como referiu D. Ilídio. A uns e 
outros considerou D. Ilídio “prendas de Natal, prova de que Deus nos ama como filhos queridos, 
tornando-nos herdeiros por obra de Deus”. E agradeceu “por estes treze que, imitando Jesus e 
imitando Maria, dizem SIM a Deus, no serviço à vocação e à missão da Igreja!...”, agradecendo 
igualmente o SIM “que também é dado pelas Esposas e pela família destes homens casados que 
querem servir, no grau do diaconado, o Povo de Deus”. Agradeceu, por fim, “a acção dos nossos 
Seminários, do nosso Instituto, dos Padres responsáveis na formação dos diáconos permanentes 
e dos seus Párocos!...”
 Referindo-se ainda aos agora instituídos Leitores ou Acólitos, salientou que “são chama-
dos a privar com a Palavra de Deus e com o Altar da Eucaristia, para serdes enviados a anunciar 
que o Senhor vive e que Ele tem lugar para todos, na Sua própria terra, na Sua própria casa” 
(...) e “não deserda ninguém, não marginaliza ninguém, não quer a fome, nem a injustiça, nem 
a falta de dignidade ou de direitos a ninguém. No Senhor não há crise, mas abundância de pão 
e de amor para todos”. Segundo D. Ilídio, o que falta são “distribuidores justos, rectos e soli-
dários deste pão e deste amor”. E dirigindo-se aos Leitores e Acólitos: - “Vós sois chamados a 
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distribuir, por todos, os bens de Deus que são para todos” (Verbum Domini).
 E D. Ilídio terminou a sua homilia lembrando aos Acólitos e Leitores instituídos que “não 
vades somente pelas vossas ideias, tantas vezes ideias ‘feitas’, feitas tantas vezes de preconcei-
tos, de má formação ou de frágil discernimento... Como era injusta a decisão de José, esposo de 
Maria, baseada no preconceito e na má informação!... Tantas vezes se tornam precipitados os 
nossos juízos e injustas as nossas conclusões!...

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

A MÚSICA APROXIMA OS JOVENS DE CRISTO

 Sob o pretexto de um final de tarde de convívio, comunhão e reflexão/oração, juntaram-se 
no passado sábado, dia 4 de Dezembro, pelas 17h, no Salão paroquial de Oliveira de Frades, 
cerca de 90 jovens pertencentes a grupos de jovens dos arciprestados de Oliveira de Frades, S. 
Pedro do Sul e Vouzela.
 Com a orientação da equipa ENJOI (Encontro de Jovens com Cristo) os jovens prepara-
ram e participaram na Eucaristia, seguindo-se um jantar partilhado onde reinou o convívio e a 
boa disposição.
 Pelas 21h, o conhecido “Paulo, o Mágico” partilhou a sua magia perante uma plateia 
repleta e animada, seguindo-se o concerto, aberto à comunidade, onde todos pudemos cantar, 
reflectir e orar, ao som das canções de mensagem do Pe. João PauloVaz, que aceitou este desafio 
de vir estar com os jovens da nossa Zona Pastoral.
 Com um balanço muito positivo e certo de que os jovens aproveitaram mais esta activida-
de para crescerem na amizade com os outros e com Cristo, resta agradecer a presença de todos, 
bem como a pronta ajuda da Paróquia, Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Oliveira de 
Frades. Desta vez, foi a música que trouxe Cristo para perto dos jovens, outras actividades virão 
para nos aproximar, sempre mais e mais, de Quem espera mais e melhor de cada um de nós.

PELA EQUIPA ENJOI

 No próximo dia 21 de Dezembro de 2010, na Igreja dos Terceiros (junto ao Parque da 
Cidade de Viseu), viver-se-á mais um momento de Oração com cânticos de Taizé, com início 
pelas 21h. Este momento é sempre culminado com um pequeno convívio e um chazinho quente. 
É praxe haver ensaio de cânticos no domingo antecedente (dia 19), pelas 18h30, no CCJV (Se-
minário). Se gostas de cantar ou tocar algum instrumento e os cânticos de Taizé te entusiasmam, 
vem ter connosco! 

FORMADO CONSELHO DIOCESANO DA JUVENTUDE DE VISEU

PROCURA-SE QUE TODOS OS JOVENS ESTEJAM REPRESENTADOS

 D. Ilídio Leandro abriu os trabalhos da primeira reunião do Conselho Diocesano da Ju-
ventude da Diocese de Viseu, na manhã do sábado, dia 08 de Janeiro, numa das salas do Se-
minário Maior de Viseu, uma primeira reunião que era também de constituição deste órgão 
diocesano.
 Por isso mesmo, nas palavras de saudação, D. Ilídio recordou a representatividade de 



Igreja Diocesana194

todos os presentes, tornando presentes todos os jovens da Diocese, numa perspectiva de co-
munhão concreta, um dos objectivos também da dinâmica sinodal iniciada. Por isso, D. Ilídio 
convidava todos os presentes a «sentir-se apóstolos de todos, convidados a chamar pela palavra 
e pelo testemunho».
 Este Conselho diocesano tem de estar devidamente ligado a todas as bases, representando 
e fazendo sentir toda a juventude da Diocese, com elos de ligação próprios e dinâmicos, para 
que toda a comunicação e partilha sejam possíveis, «para que a vida que aqui se partilha, rece-
be, comunica, seja capaz de motivar os jovens de toda a Diocese», lembrava o Bispo.
 Por isso, salientou fortemente um apelo: «que este Conselho concretize aquelas três 
palavras que aparecem na dinâmica sinodal, com mais empenho: comunhão, participação e 
corresponsabilidade». Sendo a primeira reunião deste Conselho, foram apreciados os seus es-
tatutos para que possam ser aprovados pelo Bispo da Diocese. Houve tempo também para uma 
pequena análise do trabalho já realizado na pastoral juvenil, bem como do contributo a remeter 
para a acção «Repensar Juntos a Pastoral da Igreja em Portugal», da Conferência Episcopal 
Portuguesa.
 O Padre António Jorge, presidente do Secretariado diocesano, comunicou algumas in-
formações a fazer chegar ao maior número possível de jovens, que concernem ao XXVI Dia 
Mundial /Diocesano da Juventude, ao próximo Fátima Jovem, ao agendar da seguinte reunião 
do Conselho Diocesano da Juventude e à Jornada Mundial da Juventude, em Madrid, este ano.
Mais informações encontram-se disponibilizadas no site do Secretariado, o www.mergulha.org, 
bem como os jovens são convidados a deixar o seu contributo no Fórum da Juventude sobre o 
Sínodo Diocesano em http://sinodo.diocesedeviseu.pt
 D. Ilídio Leandro confessou mesmo aos conselheiros da Juventude da Diocese de Viseu 
que pensa «que devem ser os jovens os mais interessados neste trabalho sinodal, de renovação».

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

 No dia 8 de Janeiro de 2011, pelas 9h45, reuniu o Conselho Diocesano da Juventude no 
Centro Cultural, Juvenil e Vocacional de Viseu, sediado no Seminário Maior. Estiveram pre-
sentes vinte animadores representantes de grupos de jovens paroquiais e dos movimentos Men-
sagem de Fátima, Acção Católica Rural, Convívios Fraternos e do Corpo Nacional de Escutas 
em Viseu; como convidados, os capelães do Instituto Politécnico de Viseu e do centro Regional 
das Beiras da UCP, e uma religiosa das Irmãs Missionárias Combonianas; também estiveram 
presentes alguns coordenadores de zona da pastoral da juventude. Presidiu a esta reunião o Sr. 
D. Ilídio Leandro; moderou o Pe. António Jorge dos Santos Almeida, director do Secretariado 
Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior. O comunicado final deste 
Conselho poderá encontrar-se em www.mergulha.org.
 Entre os dias 12 e 15 de Janeiro de 2011, realizou-se no Escorial, Espanha, o II Encontro 
Internacional preparatório da Jornada Mundial da Juventude. Estiveram presentes delegados da 
pastoral juvenil de todo o mundo. De Portugal, fomos representados pelos padres António Jorge 
e Pablo Lima, este Director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.
 Do programa constaram momentos de celebração, visita aos principais lugares onde vai 
acontecer a JMJ e várias sessões onde se apresentaram e analisaram questões relacionadas com 
as inscrições, acolhimento, logística, catequeses, programa da JMJ e comunicação social nas 
JMJ. Estas sessões deram, também, oportunidade aos delegados de colocarem as suas questões 
particulares e sugestões para um melhor desenvolvimento deste acontecimento.
 No terceiro dia do Encontro Internacional que preparou a JMJ de Madrid, o Cardeal 
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Stanislaw Rilko, Presidente do Conselho Pontifício para os Leigos, animou a assembleia de 
delegados internacionais com a alegre notícia do anúncio da beatificação do Papa João Paulo II.
Conforme anunciado pelo papa Bento XVI, em Roma, e publicitado pelo seu porta-voz, o P. Fe-
derico Lombardi, a beatificação de João Paulo II ocorrerá no dia 1 de Maio de 2011, em Roma, 
no segundo domingo da Páscoa, dedicado pelo Papa João Paulo II à Divina Misericórdia, na 
vigília do qual ele faleceu, em 2005.
 Este anúncio não fez soltar somente palmas e algumas lágrimas de emoção desta assem-
bleia preparatória, mas também um novo entusiasmo e confiança na programação e execução 
do acontecimento inaugurado por João Paulo II há 25 anos. 

CENTRO REGIONAL DAS BEIRAS COMEMORA DIA DA UCP

 No dia 6 de Fevereiro de 2011, a Universidade Católica Portuguesa celebrou o seu Dia 
Nacional, este ano iluminado com o tema “Pelo Primado da Família na Educação”. Na men-
sagem para este dia, Braga da Cruz, Reitor desta Universidade, lembrou que a Igreja tem uma 
doutrina sobre a educação que não se coaduna com a defesa do primado da “escola pública”. O 
Reitor fala em “tentativas de diminuição do financiamento ao ensino particular e cooperativo, 
em vez de se avançar para a instauração da liberdade de ensino”. Por isso, lembrando o que es-
creveu o Papa Pio XI (Divini Illius Magistri), transcreve que «o primado da educação pertence 
à família, coadjuvada por aquelas instituições da sociedade particularmente vocacionadas para 
este serviço», que o Estado não deve substituir, mas suprir as suas insuficiências. Respondendo 
ao apelo da reflexão e oração feito pelo Reitor, celebraremos a Eucaristia pela comemoração 
deste dia no Centro Regional das Beiras da UCP, em Viseu, no auditório, no dia 23 de fevereiro 
de 2011, quarta-feira, às 17:30. É uma forma honrosa e inspiradora para a nossa condição de 
universitários crentes para darmos início ao 2.º semestre deste ano lectivo.
 Na UCP de Lisboa, nas comemorações deste dia, a 4 de Fevereiro, receberam o grau de 
doutor honoris causa os Excelentíssimos Senhores Cardeal Walter Kasper e António Barbosa 
de Melo.

PADROEIRO DA DIOCESE ACOLHE ORDENS SACRAS

 A celebração do Dia de S. Teotónio, Padroeiro da Cidade e da Diocese, na Sé de Viseu, 
foi presidida por D. Ilídio Leandro. Durante a Eucaristia festiva, que teve lugar às 18:30, dois 
alunos de teologia, do Seminário Maior de Viseu, foram admitidos às Ordens Sacras. O Coro 
da Sé, acompanhado a órgão, solenizou brilhantemente este acto litúrgico.
 Na homilia que proferiu, D. Ilídio lembrou a importância de S. Teotónio, na Diocese de 
Viseu, como Prior da Sé, nos primórdios da nacionalidade, e as suas qualidades humanas e cris-
tãs. A sua dedicação aos pobres, organizando formas de apoio e de socorro, deverá continuar a 
inspirar os apoios sociais de hoje, tanto a nível nacional, como a nível diocesano, nomeadamen-
te o Fundo Social, lembrou D. Ilídio.
 A admissão do Cristóvão Cunha e do Ezequiel Gomes às Ordens Sacras, por sua decisão 
livre de servir a Deus, nas pessoas, foi apresentada aos presentes como uma prenda à Igreja 
Diocesana, no Dia do seu Padroeiro.
 D. Ilídio, realçando a figura de S. Teotónio e a sua indelével marca na história da Sé, da 
Diocese e da Cidade, sugeriu ao Cabido que promovesse uma condigna comemoração dos 850 
anos da morte do seu Patrono, que se completarão em 18.02.2012. A associação do Município 
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e do Hospital à efeméride poderá garantir-lhe maior dignidade e brilho.
 Por outro lado, as obras de beneficiação previstas para a Sé, no âmbito da Rota das Ca-
tedrais e a realização do Sínodo Diocesano poderão oferecer, segundo D. Ilídio, uma moldura 
enriquecedora às iniciativas de exaltação da figura ímpar de S. Teotónio e da obra que reali-
zou. As dioceses de Coimbra e Viana do Castelo não deixarão, certamente, de assinalar os 850 
anos da morte do primeiro Santo português, que deixou marcas profundas nestas três dioceses, 
às quais mantém forte ligação.

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

FÁTIMA JOVEM 2011

 O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil acaba de divulgar o Programa completo do 
Fátima Jovem 2011, subordinado ao tema «Com Maria, enraizados em Cristo», sublinhando 
assim a sua ligação com as Jornadas Mundiais da Juventude a realizar em Madrid, em Agosto 
próximo, com a presença de Bento XVI. Este ano a Peregrinação Nacional de Jovens ocorre nos 
dias 07 e 08 de Maio. Programa e formulário de inscrições em www.mergulha.org.

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE

 No dia 16 de Abril de 2011, sábado, vai realizar-se a Jornada Diocesana da Juventude 
de Viseu, no Seminário Maior de Viseu (Largo de Santa Cristina). O acolhimento será às 10h.
Terminará pelas 16h. Em www. mergulha.org encontrarás o programa e a forma de participação 
do teu grupo de jovens. Destaca-se: apresentação do You Cat pela Editora Paulus, convívio, 
aprofundamento do tema “A amizade e os jovens” e... muita música!

ENCONTROS DE PREPARAÇÃO PARA A JMJ MADRID 2011

 Caro(a) jovem! Se queres inscrever-te e participar na JMJ Madrid 2011 e não fazes parte 
de algum grupo de jovens onde pudesses fazer a tua preparação, está atento(a): vão realizar-se 
4 encontros de preparação para a participação na Jornada Mundial da Juventude, em Madrid 
2011, no Centro Cultural, Juvenil e Vocacional, entre as 21h00 e as 22h30, nas seguintes terças-
feiras: 5 de Abril de 2011 / 10 de Maio de 2011 / 14 de Junho de 2011.
 No fim-de-semana de 22 a 24 de Julho de 2011 irá realizar- se um campo de férias para 
todos os jovens inscritos na JMJ. Terá a dupla finalidade de proporcionar familiaridade entre os 
elementos do grupo e de informar sobre os aspectos essenciais da participação na JMJ.
 Lembra-te que as inscrições estarão abertas até ao dia 16 de Junho de 2011.Todas as in-
formações e formulário a partir do sítio www.mergulha.org.

BÊNÇÃO DAS PASTAS E CORTEJO FORAM MARCANTES

 A Bênção das Pastas e o Cortejo Académico foram dois momentos marcantes da ‘Semana 
Académica’ que termina amanhã, no Pavilhão Multiusos, com os ‘Deolinda’.
 O espaçoso Adro da Sé foi de novo pequeno para receber todos os milhares de pessoas 
que quiseram compartilhar com os alunos da Academia Viseense o acto solene da Bênção das 
Pastas, acabando por se distribuir pelas ruas e praças circunvizinhas. O momento foi histórico. 
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Uma grande festa. Os finalistas, imbuídos do espírito renovador da Igreja, que pretende acom-
panhar as pessoas, no caso os jovens licenciados, no seu crescimento, disseram presente.

CADA UM TEM DE DAR O MELHOR DE SI

 D. Ilídio Leandro, depois de saudar as escolas de onde vieram e estudaram os jovens, bem 
como as suas associações e a Federação Académica, que, ‘de alguma forma, faz a unidade de 
todo o ensino superior na dinâmica e no dinamismo dos estudantes’, os pais e outros familiares, 
desejou que o futuro, que começava ali, seja ‘feliz para todos’.
 O Bispo disse que comungava da esperança de todos. Incitou-os a olhar ‘em frente com 
a certeza de que o lugar vos pertence na sociedade. Ela precisa da vossa presença’. Na ‘so-
ciedade onde tendes direito à luz do direito universal, ao trabalho, ao sustento e à realização’, 
sem esquecer que cada ‘um tem também de dar o melhor de si próprio e o melhor daquilo que 
conseguiu apreender no curso que realizou’.

PROCURAI QUE A VIAGEM RESULTE EM CHEIO

 D. Ilídio desejou ainda que a sociedade abra os braços e o coração aos jovens para os 
‘acolher e apontar um futuro digno’, acreditando neles como uma mais-valia de acordo com 
a preparação de cada um. A todos augurou ‘muitos êxitos e felicidades. Parabéns, caríssimos 
finalistas’. ‘Ides começar uma viagem. Levais talentos aprofundados ao longo dos anos, conse-
guidos com esforço’. Agora devem ser colocados ao serviço de cada um e de todos. Ao serviço 
da sociedade. Procurai que a viagem resulte em cheio’.

NÃO SE EXIGE O IMPOSSÍVEL

 Claro que ‘não se exige de vós o impossível’, prosseguiu o Bispo de Viseu. Mas ‘exige-
se, certamente, trabalho, dedicação, empreendedorismo, confiança e esperança’. Para tudo é 
‘preciso muita sorte’. Mas a sorte, concretizou, ‘procura-se. Faz-se por ela. Procurai, de facto, 
ser corajosos’. Que a ‘história não conte o vosso fracasso’ e que ‘todos sejamos companheiros 
da vossa vitória’. Pediu para que o curso agora tirado seja entendido ‘apenas como uma ferra-
menta. A primeira aposta ganha’, concretizou Ilídio Leandro.
 Representantes dos estudantes disseram o quão importante eram para as suas vidas os 
momentos por que estavam a passar.

R.Bispo

JOVENS CELEBRARAM A AMIZADE E ENCONTRARAM... O YOUCAT!

 Correspondendo ao convite da sinodalidade, perto de uma centena de jovens provenien-
tes das cinco zonas da Diocese de Viseu vieram participar na Jornada Diocesana da Juventude 
(JDJ), no passado dia 16 de Abril de 2011, no Seminário Maior de Viseu. Foi iniciativa do Con-
selho Diocesano da Pastoral da Juventude, com o objectivo de reunir os jovens de paroquiais, 
movimentos, congregações, obras e instituições à volta da celebração da 26.ª Jornada Mundial 
da Juventude que se comemora sempre em Domingo de Ramos, mesmo quando ocorre o grande 
encontro internacional de jovens, este ano em Madrid, de 16 a 21 de Agosto de 2011.
 Os jovens foram acolhidos ao som dos cânticos de mensagem apresentados pelo grupo 
“Rumo Norte” de Mourilhe-Mesquitela, que em Dezembro representaram a Diocese de Viseu 
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no Festival Nacional Jovem da Canção Mensagem. Aproveitámos este início festivo para cantar 
os parabéns aos aniversariantes presentes, entre os quais - não pessoalmente, mas no coração - o 
Papa Bento XVI que neste mesmo dia completou 84 anos de vida.
 A manhã desta jornada foi vivida à volta do tema “Amizade e Juventude”, presente no 
Itinerário de Formação e Animação para as Jornadas Mundiais da Juventude Madrid 2011, 
apresentado pelo Director do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e 
Ensino Superior. O desenvolvimento deste tema contou com a apresentação de um trecho de “O 
Principezinho” por parte do grupo “Coração Jovem” dos Terceiros e pela apresentação de um 
trecho do Evangelho por alguns jovens do Seminário Maior.
 Esta jornada prosseguiu, depois do almoço, com a realização da tão aguardada apresenta-
ção do YouCat que contou com a presença do P. José Carlos Nunes, Director da Editora Paulus 
e Provincial dos Paulistas, do P. Pablo Lima, Director do Departamento Nacional da Pastoral 
Juvenil, e do Sr. D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu. Cada um, a seu modo, informou os jovens 
sobre a história, os conteúdos e a importância deste “Catecismo Jovem” para a juventude actual. 
De seguida, o encontro teve a presença da Banda “Tons de Deus” que apresentaram tão belos 
e animados temas musicais que ajudaram a concretizar a reflexão da manhã. Esta jornada ter-
minou com uma oração preparada pelas Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas no claustro 
do Seminário Maior, na qual se conheceu o “Decálogo da Amizade” e se acolheu o Evangelho 
que ajuda a pô-lo em prática. No final, lançou-se o “jogo do amigo secreto” com a distribuição 
aleatória dos contactos de todos os jovens presentes.
 Anunciada e vivida a partir do início da Quaresma, augura-se que esta jornada seja tam-
bém o início de uma maior comunhão entre os jovens provenientes dos grupos das paróquias, 
movimentos, congregações, obras e instituições, para uma missão mais eficaz em favor de 
todos os jovens.

P. António Jorge

‘CATÓLICA’ É UMA MAIS-VALIA PARA O INGRESSO NA VIDA ACTIVA

 O presidente do Centro Regional das Beiras da Universidade Católica/Viseu, Aires do 
Couto, deseja que a Instituição continue a participar na construção do sucesso das novas ge-
rações. Daí ter considerado que a UC/Viseu ‘é uma mais-valia para o ingresso na vida activa’, 
onde os valores éticos sobressaem e os que ali estudaram ficam mais habilitados para vencer as 
dificuldades com que se vierem a deparar.
 Na perspectiva deste responsável, é, ‘por vezes, nos momentos de crise que surgem as 
melhores oportunidades’. Porém, lamentou, de seguida, que os familiares dos alunos tivessem 
de suportar duplamente a formação dos seus filhos, seja através da tributação dos impostos ou 
do pagamento de propinas mensais por falta de financiamento estatal para a totalidade dos alu-
nos deste Centro Regional das Beiras, entendendo que seria de elementar justiça que houvesse 
igualdade de tratamento entre as universidades públicas e privadas.
 Noutra passagem da sua intervenção, Aires do Couto informou que, no ano lectivo 
2009/2010, obtiveram o grau de licenciatura e mestre 130 alunos, o que eleva para mais de 
3.300 o número de formados que, desde 1985, passaram pela UC/Viseu, admitindo que a for-
mação, hoje, terá de prosseguir ao longo da vida.

O DIPLOMA É O FECHO DE UM CICLO

 O arquitecto Gonçalo Birne foi o responsável pela lição de sapiência, glosando o tema: 
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‘Arquitectura tempo e vida’, com a actualidade do arquitecto a ser colocada numa grelha cultu-
ral bastante elástica, onde não pode faltar o conhecimento estético.
 Disse, depois, que um ‘diploma não é tudo na vida’. É, antes, ‘o fecho de um ciclo que dá 
acesso a outros’.
 Gonçalo Birne salientou que chegou a hora da verdade para os novos licenciados. ‘A 
partir de agora é a sério. Não é a feijões. Passa-se de uma realidade simulada para outra muito 
concreta e exigente’, defendendo que a arquitectura deve contribuir para a melhoria da cidade.
As palavras reabilitação e regeneração terão que andar na boca dos cidadãos, ou, pelo menos, 
serem apontados caminhos nesse sentido pelos mais capazes.

TIRAR DOS TALENTOS RENDIMENTO POSITIVO

 A cidade acaba por constituir um somatório de actividades históricas, a que é mister con-
ferir ‘também presente e futuro’, frisou, recriando toda uma ‘cultura incluidora’.
 Na sua intervenção, depois da Bênção dos Diplomas, o Bispo de Viseu, D. Ilídio Lean-
dro, falou nos talentos e do rendimento que deles uns tiram e outros não. Mas, para D. Ilídio, 
a fase da obtenção dos talentos não termina com o diploma. Vai continuar para que se tire um 
rendimento positivo na sua aplicação. ‘Os talentos são tarefa ininterrupta e continuada’, frisou 
D. Ilídio, continuando-se, no curso da vida, a vencer dificuldades.

CONTINUAR A SERVIR VISEU

 Uma licenciada, Ana Patrícia, falando pelos alunos, disse que no princípio era um sonho. 
Mas ‘não há nada como um sonho para criar o futuro’.
 Manuel Braga da Cruz, reitor da UC Portuguesa, deixou a disponibilidade da Universi-
dade para continuar a servir Viseu e a região, lamentando que o tão desejado e justo contrato-
-programa entre o Estado e a UC esteja por fazer, apesar da disponibilidade manifestada para o 
fazer por parte da Católica, falando em cultura de convergência.

R. Bispo

COM MARIA, ENRAIZADOS EM CRISTO

 Nos passados dias 7 e 8 de Maio de 2011, mais uma vez os jovens de todas as dioceses 
portuguesas rumaram em direcção a Fátima para mais uma edição do Fátima Jovem. De todo o 
país, contámos aproximadamente 3 mil jovens. Da Diocese de Viseu, participaram aproxima-
damente 150 jovens, provenientes de todas as zonas pastorais. Segundo a reflexão feita pelo P. 
Pablo Lima, Director do DNPJ, na Missa de Sábado, em que participaram alguns jovens que ali 
estavam desde Sexta-feira a preparar o encontro, o Fátima Jovem 2011 já tinha acontecido, re-
ferindo-se à caminhada que os jovens tinham feita até aqui nas suas dioceses. Agora, tratava-se 
de colocar a cereja por cima do bolo, com este encontro, e de partilhar uma fatia. Assim, pelas 
15h30 de Sábado, já os jovens se assomavam aos três pontos de Fátima destinados a ser o início 
da caminhada que levou os jovens até ao recinto do Santuário, onde puderam saudar Maria.
 O encontro continuou com muita música num dos parques, pela Banda S. Sebastião. Par-
ticipámos, depois do jantar, no terço da capelinha das Aparições e procissão das velas.
 Pelas 23h30, na igreja da Santíssima Trindade, celebrámos uma vigília que incluiu uma 
pequena liturgia baptismal, da palavra e um breve momento de adoração eucarística, ajudados 
pela história das aparições de Fátima e pelo belíssimo painel que tínhamos na frente. Animaram 
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o canto desta vigília os jovens da Banda Tons de Deus, de Santiago de Cassurrães, e da Juven-
tude Mariana Vicentina, de Fornos de Algodres.
 Seguiu-se o grande momento para o qual também 20 jovens da diocese de Viseu se pre-
pararam, com a dramatização coreográfica do hino da JMJ Madrid 2011: o espectáculo das Jor-
nadas Mundiais da Juventude, onde grupos das várias dioceses de Portugal estiveram em palco, 
ora para coreografar algum hino da história das JMJ, ora através de jovens que participaram nas 
JMJ para dar o seu testemunho.
 Da nossa diocese, deu um vivo testemunho sobre a participação na JMJ de Czestochowa 
(1991) a Cristina Morgado.
 Já só pelas 4h é que fomos descansar, alegres pela “viagem” feita às JMJ, onde pudemos, 
também, com grande emoção e de lágrimas a querer cair dos olhos, fazer uma breve homena-
gem ao Beato João Paulo II, fundador das JMJ, e acolhendo com grande reverência a compa-
nhia do Papa Bento XVI nesta mesma festa da juventude mundial.
 De manhãzinha, no Domingo, já estávamos a ensaiar com um jovem de cada diocese, a 
colocação da peça que representava cada uma das dioceses num grande mapa que estava junto 
ao altar do recinto do Santuário.
 E, depois do tradicional terço, lá começou a procissão. Lá pusemos também no puzzle a 
peça que representou Viseu, pelas mãos do Francisco Braguês, do grupo Coração Jovem (Ter-
ceiros - Viseu).
 Os jovens foram acolhidos com uma saudação calorosa de D. António Marto que presidiu 
à celebração da Eucaristia, onde também concelebrou o nosso bispo, D. Ilídio Leandro, que é 
um dos responsáveis da Comissão Episcopal do Laicado e da Família para a Juventude.
 No final da celebração, depois do almoço, cada grupo regressou a suas casas, certamente 
com muitos sentimentos profundos para guardar no coração, com a forte experiência que todos, 
juntos, tivemos em Fátima, junto a Maria.
 Que Ela nos ajude a caminhar para a JMJ de Madrid e também para a esperança mais 
enraizada em Cristo ressuscitado.

P. António Jorge

V FÓRUM DIOCESANO DAS VOCAÇÕES

 De 8 a 15 de Maio de 2011, decorre a 48.ª Semana das Vocações, na qual se realizará o 
V Fórum das Vocações na Diocese de Viseu. Continuando a propor a novidade à volta do tema 
das vocações, este ano o Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino 
Superior propõe a visita ao sítio www.vocacoes.diocesedeviseu.pt, onde os visitantes poderão 
contemplar uma mostra ou “montra”de pessoas que vivem a sua vocação e correspondentes 
instituições vocacionais que fazem parte da Diocese de Viseu.
 No dia 15 de Maio, celebraremos o encerramento da Semana das Vocações em conjunto 
com o início da Semana da Vida, em colaboração com o Secretariado da Pastoral da Família, 
com um evento que acontecerá em Tondela, entre as 15h30 e as 18h, com a abertura de expo-
sição de pintura e lúdico-vocacional, concerto musical, testemunhos, teatro e oração. Mais in-
formações em www.mergulha.org e www.pastoraldafamilia.diocesedeviseu.pt. As exposições 
estarão abertas no Mercado Antigo de Tondela para toda a gente, e é proposta especialmente 
para os adolescentes e jovens que frequentam a catequese e as escolas, entre o dia 15 e o dia 27 
de Maio.
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FORMAÇÃO DE ANIMADORES DA JUVENTUDE

 Já se encontram disponíveis as informações e o formulário de inscrição para o 3.º módulo 
de Formação de Animadores para a Pastoral da Juventude, que se realizará no fim-de-semana 
21-22 de Maio de 2011, no Seminário Maior de Viseu. Virá o P. Jorge Castela da Diocese da 
Guarda para nos ajudar a entrar no mundo do método e dinâmicas da animação na pastoral com 
os jovens.
 As informações e o formulário de inscrição já estão disponíveis em www.mergulha.org.

JUVENTUDE EM RITMO SINODAL

 No dia 25 de Junho teve lugar no Centro Cultural, Juvenil e Vocacional, sediado no Se-
minário Maior de Viseu, mais uma reunião ordinária do Conselho Diocesano da Pastoral da 
Juventude.
 Serviu esta para avaliação do ano pastoral que termina, alguma reflexão de partilha para 
o Sínodo Diocesano e programação do ano pastoral que se avizinha.
 Estiveram presentes treze membros representantes de grupos paroquiais, movimentos, 
associações e obras que acompanham jovens. Surpreendeu-nos também com a sua presença o 
Carlos Ferreira, que está em Madrid a representar o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil 
nos trabalhos de preparação da JMJ.
 Abriu esta reunião D. Ilídio Leandro, presidindo à oração inicial e oferecendo palavras 
encorajadoras para que, em clima sinodal, os membros deste conselho sintam que têm uma 
missão na convocação contínua que significa este sínodo que a nossa diocese está a viver.
 Este conselho proporcionou a participação de mais alguns elementos ainda não presentes 
anteriormente, como um representante do Ensino Religioso nas Escolas e um representante da 
Pastoral Familiar.
 Houve lugar para a partilha de reflexões à volta do tema da Igreja-Comunhão e os jovens, 
a partir da Lumen Gentium e da experiência que os animadores têm com os jovens de hoje. 
Reuniram-se algumas convicções que serão enviadas ao Secretariado do Sínodo como partilha 
deste conselho.
 Também se deu oportunidade para se fazer uma breve reflexão para as actividades realiza-
das no ano pastoral que termina. Também se informou, a partir das sugestões da reunião anterior 
deste conselho e da reflexão dos coordenadores desta pastoral da juventude, o programa e ca-
lendário para o ano pastoral 2011/2012, com especial destaque para a actividade de lançamento 
do ano, apontada para 25 de Setembro de 2011, programada com a colaboração do Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã, que oferecerá uma série de workshops que deliciarão animado-
res, professores, catequistas, educadores, etc., motivando-os para uma pastoral mais dinâmica e 
interactiva.
 Brevemente, estarão disponíveis neste sítio o comunicado final desta reunião, assim como 
o programa e calendário do próximo ano. 

ENCONTRO DOS JOVENS COM CRISTO
É “COMPROMISSO” A FORTALECER

 O padre António Jorge Almeida, membro da equipa permanente do Departamento Nacio-
nal da Pastoral Juvenil (DNPJ), espera que a Jornada Mundial da Juventude em Madrid “forta-
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leça o compromisso dos mais novos para com Deus e a Igreja”.
 “É importante que eles percebam o evento não apenas como uma oportunidade de visitar 
Madrid e conhecer outros jovens, mas como estando inserido numa dinâmica maior, que é o 
encontro com Jesus Cristo, que acarreta responsabilidades posteriores”, apontou o sacerdote, 
em declarações prestadas à Agência ECCLESIA.
 Numa mensagem especialmente dirigida a todos aqueles que participam pela primeira 
vez neste encontro global de jovens católicos, entre 16 e 21 de agosto, aquele responsável su-
blinhou ainda que “quanto mais eles se aproximarem de estruturas como o DNPJ, as paróquias 
ou grupos juvenis, maior será o sucesso desse encontro”.
 Na qualidade de director do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu, o padre 
António Jorge Almeida integrou, este sábado e domingo, um acampamento pré-jornadas mun-
diais, na Senhora da Ribeira, concelho de Santa Comba Dão.
 Esta actividade de carácter educativo e formativo contou com a presença de 52 jovens 
viseenses (dos 272 inscritos para as Jornadas), vindos de vários grupos, movimentos juvenis e 
obras religiosas.
 “Quisemos promover o conhecimento entre aqueles que vão a Madrid e ao mesmo tempo 
dar-lhes alguns conselhos práticos, para não irem às cegas”, explica o sacerdote, que destacou 
uma reflexão feita a partir do livro “Geração JMJ”.
 “Foi um momento de grande qualidade, uma vez que estão lá testemunhos preciosos 
sobre outras jornadas, que acabaram por tocar os nossos jovens e envolveram-nos mais nesta 
aventura de crescimento da fé”, salientou.
 No meio das dinâmicas de grupo, das actividades lúdicas e momentos de oração, foi 
possível apurar dois tipos de expectativas para o certame deste ano.
 “Uns querem encontrar-se consigo próprios, com Deus e o próximo, outros já têm cami-
nho feito na Igreja e querem consolidar a sua fé, ganhar novas forças para a continuarem a viver 
no seu dia a dia”, revelou o sacerdote.
 Segundo os últimos dados assumidos pela embaixada lusa em Madrid, Portugal conta até 
agora com cerca de 11.400 jovens inscritos. Durante este fim de semana, os encontros prepara-
tórios estenderam-se a diversas dioceses do país, como por exemplo Lisboa, Porto e Coimbra.

JOVENS ENJOI 2011 ENRAIZADOS NA FÉ

 No passado sábado, dia 2 de Julho, realizou-se em Carvalhais e no BioParque do Pisão a 
2.ª edição do Enjoi (Encontro de Jovens com Cristo), este ano sob o lema Enraizados na Fé.
A actividade dirigida aos jovens da Zona Pastoral de Lafões (Oliveira de Frades, Vouzela e S. 
Pedro do Sul) juntou cerca de 50 participantes que, ao longo do dia, experimentaram momentos 
de convívio, partilha, reflexão e comunhão.
 A actividade iniciou-se pelas 9h30 da manhã, em Carvalhais. No Salão Paroquial da Es-
cola Profissional local, os jovens puderam recordar, através de um vídeo, o Enjoi 2010, partici-
par na oração da manhã e partir numa caminhada de cerca de 30 minutos, rumo ao BioParque 
do Pisão. Durante a caminhada, e em grupos formados aleatoriamente durante o acolhimento, 
os jovens foram convidados a encontrarem um símbolo para este Enjoi 2011 e a construírem 
uma oração dos fiéis. Já no Bioparque, todos, à medida que iam chegando, contribuíram para a 
preparação da Eucaristia, celebrada pelo Pe. Tó Jó (responsável pela pastoral juvenil diocesana) 
e pelo Pe. José Júlio, que se transformou num momento de comunhão, reflexão e partilha, com 
símbolos e textos muito ricos, escolhidos e construídos pelos jovens participantes. Seguiu-se o 
almoço e, depois de um momento livre, um jogo de estações que proporcionou aos grupos de 
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jovens (paroquiais) momentos de introspecção, entreajuda, perspicácia e união. No final, todos 
puderam aproveitar as piscinas do Bioparque.
 Assim e com um programa diversificado, o Enjoi 2011 revelou-se uma experiência po-
sitiva e agradável para todos os que nela participaram. Os jovens puderam conhecer e privar 
com outros jovens da Zona Pastoral que, como cada um deles, têm sonhos, medos, questões, 
opiniões e experiências para partilhar. Um dia recheado de alegria e boa disposição que termi-
nou com a certeza de que vale a pena organizar encontros de zona para jovens cristãos que nos 
mostram estarem cada vez mais enraizados e firmes na fé.

ENVIO PARA A JMJ MADRID, SOB A PROTECÇÃO DE MARIA

 Às 15 horas do dia 13 de Agosto, D. Ilídio Leandro presidiu à celebração de envio dos 
jovens da nossa diocese para a JMJ Madrid 11. Foi um momento cuja simplicidade não pôde 
esconder a presença significativa e o entusiasmo dos jovens da Diocese de Viseu que vão à JMJ.
 Nas suas palavras, D. Ilídio, lembrando que também ele mesmo é enviado, fez aos jovens 
uma série de pedidos que se sintetizam no aproveitamento desta experiência extraordinária que 
é a JMJ para levarem para Madrid um testemunho de fé firme e viva a tantos jovens que não 
acreditam em Jesus Cristo ressuscitado. Este é o fundamento da nossa fé. Aproveitou também 
para sublinhar a importância dos jovens no Sínodo que a Diocese de Viseu está a celebrar, onde 
os mesmos têm um papel muito importante no seu rejuvenescimento.
 D. Ilídio enviou todos os seus jovens, aproximadamente 300, como “talhas de barro” 
prontas para receber as graças que o Senhor Deus quiser “verter” nas suas vidas, nesta ocasião 
da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, estando atentos aos seus sinais.
 Este envio teve uma “cor” mariana, pois aconteceu de uma Catedral que tem como pa-
droeira a Senhora do Altar Mor (Senhora da Assunção) para a Catedral de Madrid que tem 
como Padroeira a mesma Senhora, através da invocação Nossa Senhora de Almudena.
 Que Ela seja nossa Guia e Protectora no caminho para Jesus, neste encontro com o seu 
representante na terra e com tantos jovens que professam a mesma fé... com um desejo de fir-
meza!

P. António Jorge 

JMJ - JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE MADRID/2011

“LEVANTA-TE!... TENS UMA MISSÃO A CUMPRIR.”

 Estes dias foram marcados pela visita pastoral do Papa a Madrid, onde presidiu à JMJ. Os 
cálculos, nas suas normais variações, apontam a média de um milhão e meio de jovens, presen-
tes à volta da figura, ternamente atractiva, de Bento XVI. Este tipo de movimentação provoca 
reacções várias, às vezes de sinal contrário. Pelo que foi possível seguir através dos MEDIA, 
recolhemos meia dúzia de quadros, que ficarão na memória de quem os pôde, de algum modo, 
vivenciar, para depois os poder passar aos vindouros.
 1.º QUADRO - ABERTURA A TODOS OS JOVENS
 Disse Bento XVI, dirigindo-se aos jovens: “Convido-vos para este encontro tão impor-
tante para a Igreja Universal. Gostaria que todos os jovens (...) possam viver esta experiência”. 
A partir do tema “Enraizados e edificados em Cristo, firmes na Fé”, Bento XVI continua: “A 
experiência ensina que o mundo sem Deus se tornou um ‘inferno’. (...) Os jovens têm o direito 
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de receber, das gerações que os precederam, pontos firmes de referência”. “O Papa espera que 
a JMJ2011 seja aberta a todos os jovens, crentes ou não crentes, para uma experiência que pode 
ser decisiva na sua vida”.
 2.º QUADRO - O ENVIO
 No dia 13 de Agosto, o Senhor D. Ilídio presidiu, em Viseu, à celebração de envio a 
Madrid dos jovens da nossa Diocese. Momento simples, mas nem por isso menos solene, rico 
de significado e grandeza, caiu fundo no coração dos jovens. Nas suas palavras, D. Ilídio fez 
alguns pedidos. Em primeiro lugar, que aproveitem esta experiência extraordinária para darem 
um testemunho de fé firme e viva. Depois, lembrou a importância dos jovens no Sínodo da Dio-
cese, apelando à sua colaboração na renovação da Comunidade Diocesana. Foram cerca de 300 
os jovens da Diocese de Viseu enviados à JMJ. A Diocese conta com eles para a pluralidade de 
tarefas, nos diversos sectores da vida eclesial,
 3.º QUADRO - PRESENÇA PORTUGUESA
 Também a CEP (Conferência Episcopal Portuguesa) marcou presença em Madrid. Foram 
17 os Bispos que ali se deslocaram, com o seu Presidente, D. José da Cruz Policarpo, acompa-
nhados pelo Embaixador de Portugal em Madrid, Álvaro José Mendonça. Começa a admitir-se 
a hipótese de uma das próximas JMJ se desenrolar em Portugal, o que será uma grande alegria 
para todos os portugueses. O número de jovens portugueses presentes em Madrid rondou os 
15.000. São outros tantos novos agentes da Pastoral da Nova Evangelização, agora ao dispor 
das diferentes Comunidades Eclesiais Portuguesas.
 4.º QUADRO - VIA-SACRA
 Decorreu com elevação e dignidade, dentro do programa previamente elaborado. Um 
inesperado incidente atmosférico, porém, perturbou aquele cenário. O Papa falava aos jovens! 
Num repente, um vendaval fortíssimo desabou sobre a multidão e tudo o que a envolvia. Todos 
procuraram refúgio onde puderam, mas a maior parte permaneceu serena. O Papa teve que 
interromper o discurso e esperar, como os restantes, cerca de meia hora. Nessa altura, já com a 
atmosfera mais calma, o Papa ainda pôde continuar e terminar o discurso que estava fazendo. 
Foi uma prova e, ao mesmo tempo, um desafio à capacidade de resistência daquela gente, Papa 
incluído. Na sua fúria ameaçadora, foi um belo momento da JMJ. Como alguém disse: “Os 
jovens deram alegria ao Papa; o Papa deu segurança aos jovens”.
 5.º QUADRO - EUCARISTIA
 A JMJ encerrou com a Eucaristia presidida por Bento XVI. É das realidades mais encan-
tadoras ver um milhão e meio de jovens à volta do seu Pastor, debaixo de um sol abrasador, 
com uma atenção e silêncio impressionantes, sem arredarem pé. O Papa lança a semente, com 
palavras carregadas de mensagem, captada por mentalidades e culturas bem diferentes. Tudo 
é demasiado forte para digerir na ocasião. Aquelas palavras foram, pois, o grande trabalho de 
casa passado pelo Pontífice. Como sempre acontece, nem todos o fazem, mas acreditamos que 
uma grande parte o faz consciente e dedicadamente. Foi a hora da sementeira. A colheita virá 
mais tarde... “Apesar de todas as dificuldades, há que continuar a fazer crescer a árvore da Fé”! 
- remata Bento XVI.
 6.º QUADRO - PASSAGEM DE TESTEMUNHO
 O último quadro foi deveras emocionante. Todos ansiavam o momento em que o Papa 
anunciaria o lugar da realização da JMJ, em 2013. Mas esse momento não chegava mais. Até 
que de repente se diz que o Papa vai falar. Silêncio sepulcral! O Papa anuncia: “A próxima 
Jornada Mundial da Juventude, em 2013, será no Rio de Janeiro”. Foi o delírio. Os Brasileiros 
fizeram a festa. Momentos de euforia e de grande alegria, alicerçados na Fé, onde se adivinhava 
um misto de sentimentos, porventura nem todos consonantes... A Cruz da JMJ, com o ícone de 
Nossa Senhora que a acompanha, é transportada processionalmente pelos jovens espanhóis e 
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entregue aos jovens brasileiros, que a recebem ao som de música, cânticos e uma estrondosa 
salva de palmas. Até 2013, a cruz da JMJ fica entregue ao Brasil.
 Pela nossa parte, a todos os que tomaram parte na JMJ-Madrid2011, dizemos, esperança-
dos: “Levanta-te!... Tens uma missão a cumprir.” Também o Secretariado Diocesano da Pastoral 
Social espera receber algum benefício da Jornada Mundial da Juventude 2011 e está disposto a 
dar o seu contributo para que isso aconteça.

SDPS

JMJ MADRID 2011: ESTAMOS A CAMINHO!...

 É este o entusiasmo de aproximadamente 300 jovens da Diocese de Viseu que estão a 
caminho de Madrid. São jovens de grupos paroquiais, de movimentos, associações e obras que 
querem coroar este ano pastoral - vivido ao tom da Palavra «Enraizados e edificados em Cristo, 
firmes na fé» (Cl 2,7) - com uma forte experiência de encontro com Jesus Cristo através do 
encontro com milhares de jovens e com o Papa Bento XVI.
 É bom recordar que este encontro começou a ser preparado com a visita da Cruz das Jor-
nadas Mundiais da Juventude à nossa diocese, a 12 de Agosto de 2010, em Fornos de Algodres, 
acontecimento programado e realizado em comunhão com os jovens da diocese vizinha da 
Guarda. Desde essa visita que os jovens começaram a ser sensibilizados para a preparação em 
vista à participação na JMJ Madrid 2011.
 Este ano pastoral foi uma forte oportunidade para que os jovens pudessem “mergulhar” na 
preparação da JMJ, através de uma série de propostas de encontros com temas que interessam 
aos jovens de hoje, sempre à volta de um centro. Jesus no Meio dos Jovens (JMJ). Ao mesmo 
tempo, tem-se vindo a assumir lentamente um esforço por acompanhar o Sínodo Diocesano, no 
que toca aos jovens, começando por propor a comunhão entre os grupos de jovens pertencentes 
a paróquias, a movimentos, a associações e obras eclesiais, através do Conselho Diocesano da 
Pastoral da Juventude, com a convicção de que quem sabe tocar um instrumento nesta grande 
“orquestra” também o saberá tocar com mais competência a solo (pois em conjunto aprendem-
se muitas coisas úteis para os pequenos grupos!).
 Agora, às “portas” de Madrid e a breves dias de nos encontrarmos com o que Jesus Cristo 
nos quer dizer através da voz do Papa e do encontro com muitos outros jovens, é importante 
levar para Madrid outra convicção na mochila: o entusiasmo da JMJ não deve ficar em Madrid, 
é necessário trazê-la para a Diocese de Viseu em experiência sinodal. Os jovens que lá vão 
participar têm a consciência da responsabilidade que levam, como testemunhas da fé, assim 
como da missão que terão no pós-jornadas, em colaborar numa mais afectiva e efectiva/assídua 
participação em tudo o que é diocesano.
 Em Madrid, conforme se pode ir descobrindo em http://www.madrid11.com/pt e em 
http://www. mergulha.org, os jovens participarão em actos centrais, com o Papa, como a Euca-
ristia, Vigília, Reconciliação, Via Crucis; em actos de formação catequética, nas manhãs de 3 
dias das JMJ; num encontro com os bispos portugueses, no dia 18; e em muitos eventos cultu-
rais que Madrid nos oferece, como música, teatro, museus, etc.
 Não há nenhum jovem que não vá na expectativa de encontrar algo de novo: um olhar 
ou uma mensagem pessoal que toquem o seu profundo ser, para o crescimento pessoal ou para 
a confirmação da fé. Se o coração de cada um estiver atento ao encontro com o Senhor Jesus, 
que nunca falha, então podemos, desde já, garantir que a Diocese de Viseu, a partir do dia 21 de 
Agosto de 2011, estará mais rica, porque mais jovem!

P. António Jorge dos Santos Almeida
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UM ACAMPAMENTO PRÉ-FANTÁSTICO!

 Já ecoam no Facebook as ressonâncias de alguns jovens que participaram no acampa-
mento pré-JMJ que ocorreu de 23 a 24 de Julho de 2011, na Senhora da Ribeira, Pinheiro de 
Ázere. Foram ao todo 52 jovens que se inscreveram neste evento de preparação da JMJ e que 
foram passando durante as actividades daquele fim-de-semana.
 Os objetivos principais desta pré-JMJ foram criar empatia entre os participantes inscritos 
e partilhar informações úteis para quem vai participar num grande evento como este.
 Ajudaram a atingir estes objectivos momentos como refeições partilhadas e confecciona-
das por grupos, a partilha e montagem das tendas, os jogos e o mergulho no rio, a reflexão a par-
tir de testemunhos da “Geração JMJ”, a partilha de informações práticas sobre a participação na 
JMJ, a oração Taizé e a celebração da Eucaristia dominical. Daquelas ressonâncias poderemos 
perceber o entusiasmo crescente dos jovens de Viseu a caminho de Madrid: «Grandes aventu-
ras, animação contagiante, momentos incríveis de reflexão... e não me podia esquecer, tudo isto 
aconteceu graças à companhia fantástica de todos os participantes» (André Filipe). «Senhora da 
Ribeira, fim-de-semana, simplesmente fantástico!» (Tozinho Sousa Pires Sousa). 
 Vamos chamar este acampamento de “pré-Fantástico”, pois fantástico, mesmo, será quan-
do estes jovens contagiarem de alegria os jovens que não puderam vir a este acampamento e 
se juntarão à viagem que nos levará a fazer a experiência tão esperada de conviver, na fé, com 
milhares de jovens que, na pessoa do Papa, anseiam por “tocar” em Jesus Cristo.
 «Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé».

UM MERGULHO NA MULTIDÃO
PARA O ENCONTRO PESSOAL COM CRISTO

 Tem-se frequentemente manifestado a opinião de que a relação entre os encontros de 
massas e a vivência da fé é um binómio muito difícil de conciliar. Concordo que este postulado 
tem um fundamento pedagógico razoável. No entanto, sem o ignorar, proponho-me revisitar a 
experiência da Jornada Mundial da Juventude Madrid 2011, ajudando a desvelar o caminho que 
pode gradativamente levar-nos a passar da experiência da multidão ao encontro pessoal com 
Cristo, mesmo quando, dentro daquela experiência, é muito difícil ter-se uma consciência clara 
de tal encontro em tempo real. A revisitação que dá lugar ao testemunho será, pois, o método 
proposto para uma interiorização mais eficiente deste encontro com Cristo na grande manhã do 
grande dia que é o quotidiano depois da jornada.
 Mais de trezentos jovens da Diocese de Viseu se juntaram aos mais de um milhão de jo-
vens de todo mundo que acorreram à grande proposta do Papa, de se encontrarem com ele em 
Madrid, de 16 a 21 de Agosto de 2011, como tem vindo a acontecer desde há 25 anos. Foi a 
primeira vez que a maior parte dos jovens da nossa diocese fez esta experiência, apoiados pelos 
seus animadores e adultos que já fizeram esta experiência mais do que uma vez.
 Dentro de um programa que, mesmo com algumas benéficas actualizações, tem vindo a 
ser usual, o primeiro dia da jornada pôde caracterizar-se pela ansiedade que já vai do local da 
partida, no qual se fizeram preparativos próximos à realização do evento, como catequização, 
acampamentos e dias de informação. Esta ansiedade avolumou-se um pouco no contacto com 
o desconhecido e necessário: o alojamento tão necessário, os tickets para a alimentação e os 
bilhetes para as viagens. Aquela ansiedade desanuviou-se logo que estes primeiros aspectos da 
participação na jornada ficaram resolvidos (não de forma igual e eficiente para todos os grupos). 
No nosso caso, tivemos a sorte de termos sido acolhidos por responsáveis que, desde os e-mails 
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trocados antes da partida até ao acolhimento presencial, estiveram sempre atentos e estiveram 
sempre disponíveis para ajudar em tudo o que fosse preciso na nossa movimentação por esta 
experiência nova e para todos à partida desconhecida.
 A primeira jornada, para além destes aspectos preliminares da satisfação das necessidades 
primárias, foi marcada por um acolhimento especial, na Eucaristia celebrada na Praça Cibeles, 
presidida pelo Cardeal de Madrid, o Arcebispo Antonio María Roco Varela que alentou os pere-
grinos a testemunhar com valor a Cristo segundo o exemplo do Beato João Paulo II, a quem foi 
dedicada esta celebração. O atractivo deste grande personagem que deu início a estas jornadas 
apoia-se na escuta da Palavra que alimenta um grande amor a Jesus Cristo. Diz ele: “Os jovens 
de hoje, com raízes existenciais debilitadas por um rompante relativismo espiritual e moral, en-
cerrados pelo poder dominante, e sem achar sólidos fundamentos para suas vidas na cultura e na 
sociedade actuais, até mesmo, não raramente, na própria família”, são provados poderosamente 
até os limites de fazer perder a orientação no caminho da vida: Como não vai vacilar às vezes 
sua fé?”.
 Diante desta perspectiva, assegurou o Cardeal, “a juventude do século XXI necessita, tan-
to ou mais que as gerações precedentes, de encontrar o Senhor pela única via que se demonstrou 
espiritualmente eficaz: a do peregrino humilde e singelo que busca o seu rosto”. “O jovem de 
hoje precisa de ver Jesus Cristo quando Ele sai ao seu encontro na Palavra, nos Sacramentos, 
“também, muito especialmente, na Eucaristia e no Sacramento da Penitência, nos pobres e 
doentes, nos irmãos que estão em dificuldade e necessitam de ajuda”. “Precisa de vê-lo e entrar 
em diálogo íntimo com Ele, que o ama sem pedir nada em troca, a não ser a resposta de seu 
amor. A intenção do Papa, que tanto os ama, vai justamente nesta direcção: que experimentem 
na Comunhão Católica da Igreja a verdade e a imperiosa urgência de fazer sua vida o lema da 
Jornada Mundial da Juventude 2011: “Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé” (Cl 2,7).
Finalmente, o Cardeal elevou uma oração a João Paulo II para que “rogue por nós, rogue pelos 
jovens da JMJ 2011 para que abram de par em par os seus corações à graça salvadora de Cristo, 
o único Redentor do homem, nestes extraordinários dias do Espírito nos quais queremos contar 
as maravilhas do Senhor a todas as nações”.

Pe. Tojo
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6.  BENS CULTURAIS

EM MEMÓRIA DO PAULO PAIS

 As iniciativas que o Departamento dos Bens Culturais tem concretizado ao longo dos úl-
timos três anos só foram possíveis devido à colaboração não só dos membros deste organismo, 
mas também de muitos amigos, que voluntariamente deram o seu contributo e se juntaram a nós 
nesta cruzada de salvaguarda do património religioso.
 Um desses amigos foi chamado à glória do Senhor, o Paulo Pais.
 No ano de 2008, no âmbito da primeira exposição temporária organizada por este Depar-
tamento, intitulada Da Palavra à Imagem, o Paulo colaborou connosco ao longo de sete meses, 
guiando as visitas a todos os interessados. Tratou-se de uma participação que foi de absoluta 
importância para o sucesso do projecto. A sua simpatia, humildade e empenho extraordinários 
mereceram inúmeros elogios dos visitantes. De forma carinhosa e alegre cativou as centenas 
de crianças que no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e nas Jornadas Europeias do 
Património participaram nas actividades relacionadas com o património religioso.
 Foi com esse espírito que ao longo destes últimos dois anos em que frequentou o Semi-
nário, sempre que lhe era possível, colaborava e estava presente nas nossas iniciativas.
 Obrigada Paulo. Por teres estado connosco e pela tua amizade...

REABERTURA DO MUSEU DE ARTE SACRA
E AUMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO

 No âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, enquadradas no Programa Ope-
racional Regional do Centro 2007-2013 para o Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN), cuja candidatura foi promovida e coordenada pela Câmara Municipal de Viseu, a 
Diocese de Viseu apresentou dois projectos, um para a requalificação do Museu de Arte Sacra 
da Catedral de Viseu e outro para a instalação de uma Colecção Visitável no Seminário Maior 
de Viseu.
 O projecto do Museu de Arte Sacra já se encontra concluído. A concepção, os conteúdos, 
o projecto museográfico e a montagem são da exclusiva responsabilidade do Pe. José Ribeiro 
Gomes e do Director do Museu, Monsenhor José Fernandes Vieira.
 Em reunião realizada na Câmara Municipal de Viseu, no passado dia 7 de Setembro, os 
parceiros foram informados das diligências que estão a ser realizadas pelo Município para que 
a comparticipação do QREN nestes projectos seja aumentada para 80%.
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CRIANÇAS DO 1.º CICLO NA SÉ DE VISEU

 A realização de actividades lúdicas para crianças relacionadas com o património religioso 
constitui uma forma de as sensibilizar para a importância do património e de lhes dar a conhe-
cer alguns dos seus aspectos de maior importância simbólica e histórico-artística. Esta acção, 
adequada ao nível etário das crianças, possibilitou aos mais pequeninos uma compreensão da 
organização espacial da Catedral, através de uma planta que foram desenhando ao ritmo da 
visita orientada. Por fim, os pequenos “arquitectos” preencheram a planta com alguns dos “te-
souros” da Sé, através de autocolantes. Num espírito de brincadeira, 73 crianças participaram 
nesta actividade na Sé de Viseu ao longo do dia 24 de Setembro, sexta-feira.
 Esta acção poderá ser solicitada ao Departamento dos Bens Culturais pelas escolas e ou-
tras instituições.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MULTIMÉDIA SOS “IGREJA SEGURA”

 No âmbito da animação da candidatura da Regeneração Urbana, o Departamento dos 
Bens Culturais da Diocese apresentou à Câmara Municipal de Viseu a proposta de instalação 
da Exposição temporária SOS IGREJA na igreja do Seminário Maior de Viseu. Desta forma foi 
possível reunir os meios necessários para a concretização desta iniciativa, que assume absoluta 
relevância no contexto de união de esforços para a salvaguarda do património religioso.
 Produzida pelo Museu de Polícia Judiciária, trata-se de uma exposição não tradicional, 
lúdica e surpreendente, que recorre a luz, projecções, som e acções robotizadas em tempo real 
para transmitir informação sobre os problemas de segurança das igrejas portuguesas e sobre as 
soluções preconizadas pelo Projecto Igreja Segura - Igreja Aberta. A inauguração decorreu na 
sexta-feira, dia 24 de Setembro, pelas 18h00, na igreja do Seminário Maior de Viseu. A expo-
sição está aberta ao público em geral, comissões paroquiais, grupos de catequese e escolares 
ou outros (de preferência com marcação), no seguinte horário: Terça a Sábado 9h30 - 12h30 | 
14h00 - 17h00 (ao sábado marcação obrigatória).
 A visita à exposição faz-se em sessões de cerca de 45 m.

PATRIMÓNIO: UM MAPA DA HISTÓRIA DE LAFÕES
(VISITA ORIENTADA)

 No sábado, dia 25 de Setembro, decorreu uma visita à região de Lafões, articulando-se 
o património dos espaços religiosos, com o musical, o profano, o literário e o gastronómico. O 
grupo, composto por 27 participantes, começou por visitar a igreja e a sacristia do convento de 
São José, de São Pedro do Sul, onde desfrutou de um concerto de órgão proporcionado pelo Dr. 
Alexandrino, acompanhado pela voz magnífica da cantora Isabel Silvestre, que surpreendeu os 
visitantes com a sua actuação a partir do coro-alto. Aos dois artistas deixamos os nossos espe-
ciais agradecimentos. Seguiu-se a visita à capela de São Sebastião, que possui um extraordiná-
rio conjunto de talha barroca.
 Em Alcofra, a visita à Torre Senhorial foi guiada pelo Dr. Jorge Adolfo Marques, regis-
tando-se a interessante intervenção de recuperação de que este monumento foi objecto.
 Sucedeu-se o almoço, com os pratos típicos da região: a sopa seca e a vitela de Lafões.
 No concelho de Oliveira de Frades a visita começou pela igreja Matriz de Souto de Lafões, 
tendo sido possível a visualização do conjunto de pintura a fresco que se encontra oculto pela 
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estrutura retabular barroca. A deslocação à antiga igreja Matriz de Oliveira de Frades possibili-
tou a visualização de um interessante conjunto de pinturas de anjos com os símbolos da paixão 
de Cristo, sobre suporte de madeira, recentemente recuperado, após ter sido removido do tardoz 
de uma estrutura retabular, onde tinham sido reutilizadas as tábuas.
 As visitas foram complementadas pela leitura de estrofes do poema épico de João de Pa-
via, datado de 1638, alusivas aos “banhos” de Lafões e a São Frei Gil.

ARTE SACRA | DIOCESE DE VISEU

INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUSEOLÓGICO

 No Sábado, dia 26 de Setembro decorreu a inauguração do Núcleo Museológico com 
peças de arte sacra da Diocese de Viseu, que se encontra instalado no Seminário Maior. Na ce-
rimónia de abertura, que contou com a presença do Prof. Doutor António Pedro Pita, Director 
Regional da Cultura, e da Dr.ª Ana Paula Santana, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal 
de Viseu, o Pe. Mário Lopes Dias salientou a importância deste projecto para a salvaguarda e 
valorização das peças de arte sacra, que actualmente pertencem às colecções dos dois Seminá-
rios diocesanos, o de Nossa Senhora da Esperança e o de São José, bem como algumas obras do 
Paço Episcopal, emprestadas para integrar o núcleo expositivo. Tratou-se de uma iniciativa 
inserida no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, enquadradas no Programa Ope-
racional Regional do Centro 2007-2013 para o Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN), cuja candidatura foi promovida e coordenada pela Câmara Municipal de Viseu, a 
quem o Reitor do Seminário agradeceu o convite que possibilitou a integração deste projec-
to. Para além da instalação do Núcleo Museológico permanente, no rés-do-chão, perspectiva-se 
a articulação da componente museológica com a visita às partes do edifício que constituem uma 
referência no quadro da arquitectura barroca, nomeadamente a portaria, as escadas suspensas, 
o claustro e a igreja. O espaço museológico justifica-se devido à existência de um conjunto re-
presentativo de peças de arte, de diferentes tipologias artísticas (ourivesaria, pintura, estatuária 
de madeira, estatuária de pedra, paramentaria, etc.) e de vários períodos artísticos, desde a Idade 
Média até ao século XX, que é pertença dos dois seminários e que se encontravam em depósito.
O Reitor do Seminário salientou que, no seu conjunto, este projecto permite dotar a cidade de 
um novo equipamento, que fortalecerá o capital cultural da cidade, pois pretende-se manter 
uma programação regular em três vertentes:
 - Valorização e dinamização da exposição permanente, através de uma estratégia de di-
vulgação e de animação diversificada;
 - A existência de um órgão de tubos na igreja, único que se encontra em funcionamento 
na cidade de Viseu, possibilita uma articulação entre a componente museológica e a musical, 
através da realização de concertos de órgão;
 - As excelentes condições acústicas da igreja também justificam que se realizem anual-
mente eventos musicais de especial relevância cultural, com a apresentação de corais e de 
orquestras. As particularidades do projecto, nomeadamente quanto à articulação entre a com-
ponente arquitectónica do edifício com a colecção de objectos de arte de diferentes tipologias 
e períodos e com a música, constituirão um factor inovador, que reforçará a atractividade da 
cidade de Viseu.
 O título do Núcleo Museológico – Arte Sacra | Diocese de Viseu – foi justificado por as 
obras de arte, na sua maioria, serem originárias de diversas paróquias da diocese de Viseu. No 
que concerne às obras que actualmente são propriedade do Seminário de São José repartem-se 
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por dois núcleos, quanto à respectiva origem:
 - Um núcleo de peças provenientes de diversas paróquias da diocese de Viseu, que foram 
deslocadas para o Seminário Menor em Fornos de Algodres sob a iniciativa do bispo D. José da 
Cruz Moreira Pinto (1928 – 1964) e do vice-reitor Policarpo da Costa Vaz (cargo que ocupou 
entre 1934 e 1950) para assegurar a sua salvaguarda;
 - Um núcleo de peças que foram encomendadas especificamente para o Seminário de São 
José.
 Relativamente à origem das obras que actualmente são propriedade do Seminário Maior 
de Viseu, a sua identificação suscita maiores dificuldades. Sabemos, no entanto, que parte do 
espólio terá vindo da Catedral e da Casa dos Retiros.
 Criadas para manifestação da Glória de Deus, em diferentes épocas, pelas comunidades 
de crentes da Diocese de Viseu, estas obras de arte, ainda que distantes do seu contexto original, 
são inseridas neste Núcleo Museológico numa narrativa expositiva que resgata o seu sentido 
de anúncio e revelação do Mistério de Deus. A estruturação do espaço e da narrativa expositiva 
em quatro núcleos, ainda que orientada pela matriz religiosa, coloca em evidência a beleza das 
peças, numa abertura à contemplação e compreensão alargadas, num acolhimento universal, 
independente das crenças, das concepções e vivências que caracterizam a sociedade actual.
 Seguiu-se a visita guiada ao edifício e ao Núcleo Museológico assegurada pelo Departa-
mento dos Bens Culturais.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE MULTIMÉDIA ‘SOS IGREJA’

 Na Igreja do Seminário Maior de Viseu encontra-se instalada a exposição itinerante Mul-
timédia “SOS Igreja” - Projecto Igreja Segura – Igreja Aberta, que dá a conhecer alguns dos ob-
jectos de arte sacra furtados cuja origem se desconhece, os problemas de segurança das igrejas e 
a função social de prevenção criminal do Museu da Polícia Judiciária. Esta mostra é promovida 
pelo Instituto Superior de Ciências de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, através do Mu-
seu e Arquivo Histórico da Polícia Judiciária em parceria com a Diocese de Viseu e a Câmara 
Municipal de Viseu.
 A Exposição tem como objectivo informar e sensibilizar, de um modo assertivo e lúdico e 
utilizando meios expositivos pouco habituais, para a necessidade de se enfrentar os sérios pro-
blemas de segurança que afectam as nossas igrejas. Trata-se de uma exposição não tradicional, 
lúdica e surpreendente, onde através de luz, projecções, imagens, som e acções robotizadas em 
tempo real, se focam os principais problemas de segurança que assolam o património histórico 
e artístico das igrejas portuguesas, apontando a segunda parte da exposição para soluções não 
só em termos de prevenção criminal, como também em termos de conservação preventiva.
 Trata-se de uma iniciativa de interesse para um público alargado: todos os que, de forma 
directa ou indirecta, lidam com o património religioso, nomeadamente os sacerdotes, as comis-
sões paroquiais, as zeladoras, sacristães, associações locais, etc., mas também as escolas, os 
grupos de catequese, os alunos de EMRC e o público em geral.
 A Exposição estará patente ao público até ao dia 30 de Janeiro de 2011. 

EXPOSIÇÃO ARTE E VIDA...VIDA E ARTE

 Foi inaugurada no Museu Municipal de Vouzela a exposição de arte-sacra Arte e Vida... 
Vida e Arte. No evento, com a presença do Presidente do Município, Dr. Telmo Antunes, reali-
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zou-se uma visita guiada à exposição, através da qual se salientou a articulação entre as obras 
de arte e os valores da vida, apresentadas num diálogo recíproco e significante. As peças de arte 
sacra que consubstanciam formas de sentir a Vida, foram integradas numa narrativa expositiva 
onde a sua matriz religiosa se esbate e é sobrelevada pelos conceitos de Vida, transversais a toda 
a humanidade e temporalmente incessantes.
 A exposição encontra-se organizada em quatro núcleos, onde as formas artísticas corpori-
zam e denunciam sentimentos, a origem da vida humana, o sentido de família, a solidariedade 
e a partilha, as injustiças, os momentos de felicidade e de angústia, num percurso existencial 
terreno que é necessariamente finito.
 No primeiro núcleo, intitulado A génese da Vida humana, o maravilhoso da maternidade 
é evidenciado pela primeira imagem da Exposição, uma Virgem do Ó, a designação popular 
atribuída a Nossa Senhora grávida. A alegria, a ternura e os cuidados da Mãe para com o filho 
são evocados por várias imagens da Virgem com o Menino, algumas das quais portadoras de 
elementos simbólicos como a rosa e a romã. Segue-se o espaço dedicado ao Sentido da Família, 
onde a importância que a família assume ao longo da Vida de cada um de nós, o seu papel es-
truturante na sociedade, que tantas vezes é esquecido, justifica a inserção de um núcleo onde se 
festeja o nascimento e se vive a alegria em família (Adoração dos Reis Magos), se cresce para 
a Vida em família (São José e Santas Mães), se envelhece junto ao carinho da família (Santa 
Ana).
 A Solidariedade e a Partilha são evocadas através da presença de vários santos, como 
São Brás e São Nuno de Santa Maria, numa abordagem à necessidade de que todos se sintam 
corresponsabilizados no exercício da solidariedade, da partilha, do apoio emocional ou material 
ao outro, pôr em prática, sem medos, valores que são particularmente esquecidos num mundo 
em crise e de egoísmo como o que vivemos actualmente.
 No penúltimo núcleo, intitulado o Termo da Vida Terrena, põe-se em evidência a morte 
como fim natural da Vida, simbolicamente representado com a escultura de Nossa Senhora das 
Dores e de Cristo Crucificado. O sofrimento da Virgem constitui o reconhecimento de um sa-
crifício que é feito pelos outros, um sofrimento perante a morte que constitui um exercício de 
fé, de amor e de Vida. A fechar a exposição, a imagem de Santa Teresa de Ávila, lembra-nos a 
coragem e a força que devem estar presentes na nossa Vida, simbolicamente representada pelo 
coração que eleva na mão. Ao seu lado, uma glória solar de talha dourada, sugere-nos a luz que 
deve acompanhar sempre a nossa Vida, iluminando-nos particularmente em momentos onde as 
opções que se nos apresentam podem colocar em causa a Vida.
 As obras de arte que integram esta exposição são representativas da riqueza do patrimó-
nio da Diocese de Viseu. Destacamos a presença de várias esculturas de pedra de calcário de 
ançã, representativas da importância que este material assumiu na diocese de Viseu nos séculos 
XV e XVI, muitas delas devem ter sido esculpidas nas oficinas de Coimbra. A exuberância do 
barroco, com plasticidade e dinâmica de formas e exuberantes panejamentos, estofados com 
preciosismo, está presente em várias esculturas, entre as quais a de Santa Ana, a Virgem e o 
Menino que foi seleccionada para imagem de apresentação desta exposição. Os exemplares de 
pintura são de diferentes períodos: Adoração dos Reis Magos pintado pelos pincéis de António 
Vieira em 1635, o São Brás também do século XVII e, do século XX, uma grandiosa pintura do 
mais recente santo português São Nuno de Santa Maria.
 Trata-se de uma exposição que poderá ser visitada individualmente ou em grupo, nomea-
damente por grupos de catequese e alunos. 
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EXPOSIÇÃO SOS IGREJA

SENSIBILIZAR PARA UMA ACTUAÇÃO MAIS RESPONSÁVEL

 Desde 24 de Setembro que se encontra instalada na igreja do Seminário Maior de Viseu a 
Exposição multimédia SOS Igreja, promovida pela Polícia Judiciária. A presença desta mostra 
em Viseu é uma iniciativa da Diocese, pelo Departamento dos Bens Culturais, com apoio da 
Câmara Municipal de Viseu. Através de efeitos de luz, sombras e sons são apresentados alguns 
dos procedimentos que podemos adoptar para impedir ou dificultar o acesso aos que pretendem 
cometer actos ilícitos.
 Até agora a solução que tem sido adoptada pela generalidade das paróquias é o encer-
ramento das igrejas. Esta é a solução mais imediata e mais fácil, mas será que não tem conse-
quências negativas para as comunidades cristãs? A maioria das igrejas encontra-se encerrada ao 
longo da semana e apenas abre para a celebração dominical e muitas vezes nem sequer dispõe 
no exterior de informação sobre os horários das celebrações. Esta prática concorrerá inevitavel-
mente para um maior afastamento dos fiéis e poderá fragilizar a sua fé. Os espaços religiosos 
não são só espaços de celebração, são também espaços de oração individual, de reflexão pes-
soal, de “encontro” com Deus. Muitos fiéis gostam de se deslocar à igreja fora das horas da ce-
lebração para fazerem as suas orações e meditar. Com as igrejas fechadas estamos a condicionar 
a vivência da fé das comunidades de fiéis.
 Paralelamente, sendo muitas das nossas igrejas espaços com interesse patrimonial, com 
potencialidades para atrair turistas, o seu encerramento impede a sua visita e constitui um dos 
factores para que os visitantes circunscrevam os percursos de interesse aos grandes centros ur-
banos. A presença de sinalética à entrada das localidades, indicativa da existência de monumen-
tos a visitar, na maioria religiosos, exige que as autarquias e as entidades proprietárias, como a 
Igreja, congreguem esforços para que seja possível visitar os edifícios dentro de determinados 
horários, devidamente divulgados.
 A exposição pretende ser uma forma de sensibilização e de alerta para que todos os que 
de forma directa ou indirecta se interessam pelo património da Igreja, nomeadamente párocos, 
comissões paroquiais, zeladores, funcionários camarários e das juntas de freguesia, etc., adop-
tem as melhores práticas para a segurança das igrejas e para o conhecimento e salvaguarda do 
património, possibilitando a sua abertura, pelo menos algumas horas por dia.
 Ao fim de dois meses e meio é com manifesto desagrado e com preocupação que deno-
tamos a fraca adesão dos grupos paroquiais a esta Exposição. Paradoxalmente, registamos um 
maior interesse por parte do público em geral do que pelos organismos paroquianos, como os 
conselhos económicos e pastorais. Este alheamento dos responsáveis directos evidencia a falta 
de empenho e de sensibilização para esta problemática, e tem-se traduzido na existência de 
furtos, na ausência de inventários dos bens, ainda que simples, na falta de procedimentos pre-
ventivos contra os furtos e na realização de intervenções de conservação e restauro inadequadas 
e danosas para o património. O empenho da Diocese em instalar a Exposição em Viseu perspec-
tiva uma presença mais alargada dos grupos paroquiais para que o processo de sensibilização 
seja consequente e se traduza, no futuro, numa efectiva mudança das práticas e em actuações 
mais responsáveis. O envolvimento dos sacerdotes neste processo é fundamental, pelo que so-
licitamos que assumam um posicionamento pró-activo na mobilização dos grupos paroquiais. 
Os horários da Exposição podem ser adaptados às solicitações das paróquias.
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EXPOSIÇÃO SOS IGREJA

ENCERRAMENTO A 31 DE JANEIRO

 A exposição SOS Igreja, integrada no projecto Igreja Segura, espera a visita dos respon-
sáveis das paróquias que lidam de forma directa com o património. Os furtos de arte sacra e a 
vandalização de espaços para furtar caixas de esmolas têm sido recorrentes a nível nacional, 
factos que tornam mais prementes a sensiblização, o envolvimento e a responsabilização de to-
dos na segurança dos bens da Igreja. Esta Exposição pretende ser um alerta para todos aqueles 
que têm de zelar pela conservação e segurança do património religioso.
 Patente ao público até ao próximo dia 30 de Janeiro, na igreja do Seminário Maior de 
Viseu, desde o passado dia 24 de Setembro, a exposição foi visitada por cerca de um milhar 
de visitantes, a maior parte dos quais grupos de sacerdotes, de escolas e de catequese e alguns 
turistas. Verificamos que a adesão das paróquias, que eram a nossa prioridade no quadro dos 
visitantes, está manifestamente abaixo das nossas expectativas.
 Trata-se de uma iniciativa com objectivos pedagógicos, especialmente concebida para 
todos os responsáveis pelos bens paroquiais, pelo que a sua mobilização é fundamental.
 O projecto Igreja Segura é uma iniciativa do Instituto Superior de Polícia Judiciária e 
Ciências Criminais, que tem por objectivo implementar uma estratégia de salvaguarda do pa-
trimónio religioso, para que seja possível abrir mais igrejas, com as devidas condições de segu-
rança e de preservação, para que possam ser fruídas pelas comunidades locais e pelos visitantes.
 Nesta Exposição, através de luz, imagem e som em tempo real, são apresentadas infor-
mações relativas aos principais problemas de segurança e de conservação que afectam o pa-
trimónio histórico e artístico das nossas igrejas, e são enunciadas algumas soluções, não só em 
termos de prevenção criminal, como em termos de conservação preventiva.

O LUGAR DOS MUSEUS NA SALVAGUARDA
E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA IGREJA

 As peças de arte sacra, de diversas tipologias, que compõem o vasto património da Igreja 
Católica foram maioritariamente executadas para integrar espaços religiosos, com um enqua-
dramento funcional ou/e devocional específicos. A preservação dos objectos nos espaços para 
os quais foram executados constitui a orientação preferencial, desde que salvaguardadas as 
necessárias condições de conservação e de segurança. Esta permanência in situ dos objectos 
reivindica que se adoptem procedimentos de conhecimento, de inventariação, de conservação 
e de restauro apropriadas, e se criem as condições para que possam ser fruídos não só pelas 
comunidades religiosas locais, mas também por outros potenciais públicos.
 Contudo, as dinâmicas evolutivas próprias dos diferentes períodos determinaram que 
muitos objectos fossem retirados dos espaços de origem e remetidos para sacristias, casas paro-
quiais e particulares, arrumos, etc., aumentando os factores de vulnerabilidade e perdendo o seu 
enquadramento original. Estas peças admitem um novo enquadramento, de cariz museológico. 
A sua integração numa colecção museológica pode constituir um recurso estratégico para a sua 
preservação e valoração em diversas perspectivas. Os projectos expositivos têm favorecido um 
acréscimo do conhecimento do património religioso, promovendo a sua inventariação e a reali-
zação de acções de investigação, e têm possibilitado a execução de intervenções de conservação 
e restauro, mais exigentes, criteriosas e responsáveis, fundamentais para a sua preservação. 
Simultaneamente, ainda que as peças não se encontrem expostas, a sua integração num Museu 
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possibilitará o seu acondicionamento em condições materiais, ambientais e de segurança ade-
quadas.
 Esta incorporação dos objectos de arte sacra em museus ou colecções visitáveis deve ser 
assumida como fundamental para a salvaguarda e valorização do património da Igreja, mas 
exige uma reflexão alargada sobre as realidades museológicas específicas a implementar, a sua 
adequação à diversidade de patrimónios a salvaguardar e aos territórios que lhe estão associa-
dos. Os contributos válidos destas estruturas podem diluir-se em situações de excessiva prolife-
ração de espaços erradamente denominados de museus.
 Neste âmbito, é fundamental sensibilizar as comunidades paroquiais para a impossibi-
lidade de existir um “museu” em cada paróquia, tanto na perspectiva da sua sustentabilidade 
como no horizonte de interesse cultural. Os espaços museológicos devem apresentar-se quali-
ficados e não um mero amontoado de peças, sem um discurso expositivo coerente e articulado, 
visitados pontualmente. A instalação de colecções de obras de arte religiosas só se justifica em 
situações em que se verifique a existência de um espólio com interesse histórico e artístico sig-
nificativos, instalações adequadas, recursos humanos e técnicos, uma programação atractiva, 
diversificada e inovadora. Torna-se premente que vá- rias paróquias se associem e congreguem 
esforços para a instalação de núcleos museológicos em espaços qualificados, com os meios 
técnicos e humanos necessários. Na escolha do espaço para exposição podem ser equacionados 
os edifícios religiosos que já não se encontrem ao culto.
 Os Museus da Igreja, destinados a acolher as colecções de arte sacra, constituem espaços 
de memória e identitários, que contribuem para o incentivo à fruição de um património com 
características particulares, que para além do seu valor histórico e estético possui também um 
valor religioso que não deve ser esquecido na construção do percurso museológico, na concep-
ção dos materiais de informação e de divulgação e na comunicação a desenvolver. Ainda que 
remetidas para a condição de objecto de museu, as peças de arte sacra devem ser apresentadas 
e valoradas também pelas suas potencialidades de evangelização. Nesta perspectiva, são funda-
mentais os serviços de extensão cultural para a preparação de visitas orientadas e de actividades 
adequadas aos diferentes públicos e a objectivos diferenciados. A abordagem das peças deve 
ser entendida numa perspectiva global e integradora das vertentes cultural e religiosa. Só assim 
estes equipamentos se podem assumir como projectos culturais e pastorais sólidos, ao serviço 
de públicos diversos, entre os quais as comunidades cristãs, onde as colecções reflectem a iden-
tidade própria da Igreja. 

PEÇAS EM DESTAQUE

ESTATUTOS DO SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

 Os primeiros estatutos do Seminário Maior de Viseu foram aprovados pelo bispo D. Nuno 
de Noronha em 1587. A sua revisão só ocorreu no século XIX, em 1824, por iniciativa do bispo 
D. Francisco Alexandre Lobo, na mesma altura em que o Seminário se instalou no edifício da 
Congregação do Oratório de São Filipe Néri. Destes dois documentos, de grande importância 
para a história desta instituição, subsistiram duas cópias, realizadas em 1853.

 Estatutos do Seminário de Nossa Senhora da Esperança D. Nuno de Noronha, 
1587 Pe. José Lopes Ribeiro, cópia de 1853
 Seminário Maior de Viseu
 Cópia dos Estatutos do Collegio Seminario da invocação de nossa Senhora da Esperan-
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ça sito na santa Sé de Vizeu o qual começou dia de todos os Santos do ano de mil quinhentos e 
oitenta e sete. / 1587
 Documento em papel composto por um único caderno de seis folhas dobradas, num total 
de dez páginas escritas nos versos da página 3 à 10.
 No proémio são explicitadas as circunstâncias da criação do Seminário e a finalidade e 
destinatários do documento.
 O Seminário nasceu da obrigação de executar o decreto tridentino aprovado a 15 de Ju-
lho de 1563, que preceituava as dioceses a criarem seminários junto das respectivas sés. No 
proémio é referido, igualmente, os padecimentos das ovelhas por falta de suficientes ministros, 
bem como a necessidade de instrução dos clérigos para que “com a sua doutrina e bom exemplo 
de vida pastassem as ovelhas que lhe fossem encomendadas”.
 O Seminário havia sido instituído por D. Nuno de Noronha no seu próprio paço junto à 
Sé, tendo aprovado os respectivos estatutos depois de ouvidos os capitulares.
 Os capítulos, em número de oito, que o compõem versam sobre o funcionamento, “Do 
Reitor”, “Do Vice-Reitor”, “Dos Mestres”, “Dos Colegiais e Porcionistas”, “Dos Familiares”, 
“Do Escrivão” e por fim “Do Físico ou Barbeiro”.
 No final do documento encontra-se a certidão de autenticidade da cópia “Está conforme 
o original. Semin(ári)o Ep(iscop)al de Viseu 19 de Maio de 1853. O R(evrend)o José Lopes 
Ribeiro”.

 Estatutos do Seminário de Nossa Senhora da Esperança D. Francisco Alexandre 
Lobo, 1824 Pe. José Lopes Ribeiro, cópia de 1853
 Seminário Maior de Viseu
 “Cópia dos Estatutos novos de 1824”
 No ano da graça de 1824, a 11 de Outubro, D. Francisco Alexandre Lobo aprovava os no-
vos estatutos do Seminário episcopal, que conheciam, assim, a sua segunda revisão. A primeira 
revisão tinha sido efectuada, havia duzentos anos, por D. João Manuel, que “com tanta prudên-
cia como modéstia os adicionou, deixando intacto o principal”, como refere D. Francisco no 
proémio. A aprovação destes novos estatutos, apesar de neles nada se referir, ocorreu após a 
mudança do Seminário da Sé para a Casa dos Oratorianos à Santa Cristina.
 São mais extensos que os anteriores, embora compostos apenas por seis capítulos mais 
o proémio, escritos em onze folhas frente verso. É nos prolegómenos que D. Francisco Lobo 
expões as razões e a forma como decidiu renovar os estatutos:
 O maior número de colegiais, o maior número de padres, oficiais que os devem dirigir e 
ministrar e o maior vulto de economias que usa, e outra coisa supoem, ou requer, obrigarão na 
ocasião presente a dar aos Estatutos na ocasião presente [sic] esta nova forma: à qual procede-
mos com toda a madureza tomando conselhos com sujeitos de discripção e experiência e tendo 
à vista as regras porque se governão outros seminários.
 Os seis capítulos, em que estavam agrupados os cento e cinquenta e dois parágrafos, 
cuidavam “Do Governo d Colégio Seminário”, “Dos Alunos”, “Dos Ofícios”, “Dos Actos e 
Exercícios de Religião”, e do “Regulamento interior e Administração”.
 À semelhança do documento anterior, no final encontra-se a certidão de autenticidade 
da cópia: “Está conforme o original. Semin(ári)o Ep(iscop)al de Viseu 20 de Maio de 1853. O 
R(evrend)o José Lopes Ribeiro”.
 NÓBREGA, Pedro Pina – Estatutos do Seminário Maior de Viseu. In Os Brilhos do Invi-
sível. A arte na realização sacerdotal [Exposição no Seminário Maior de Viseu, 24 de Abril a 
31 de Julho]. Viseu: Diocese de Viseu, Departamento dos Bens Culturais, 2010, pp. 92- 95.
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SOLENIDADE DE S. TEOTÓNIO

PADROEIRO DA DIOCESE DE VISEU

 Celebra-se esta semana a festa em honra do padroeiro da Diocese de Viseu, São Teotónio. 
Trata-se de uma oportunidade para darmos a conhecer os aspectos mais relevantes da sua vida 
e algumas obras de arte com a sua representação.
 São Teotónio nasceu a 18 de Fevereiro de 1082 em Ganfei, próximo de Valença, foi edu-
cado pelo seu tio, D. Crescónio, que o trouxe consigo quando foi nomeado bispo de Coimbra, 
desenvolvendo os seus estudos nesta cidade.
 A sua personagem assume especial protagonismo no contexto dos alvores da nacionalida-
de portuguesa, pela proximidade ao Rei fundador, D. Afonso Henriques, de quem foi conselhei-
ro, mas também por ter sido um dos doze fundadores e o primeiro prior de uma das principais 
casas religiosas da época, o convento de Santa Cruz de Coimbra.
 O contexto de pobreza em que se encontrava a diocese de Viseu após a reconquista defini-
tiva da cidade aos muçulmanos justificou que o papa Pascoal II entregasse a sua administração 
ao bispo de Coimbra, sendo governada por priores. D. Teotónio foi o segundo prior de Viseu, 
ocupando esse cargo a partir de 1112, durante 34 anos. Renunciou ao priorado de Viseu para 
visitar a Terra Santa e após o seu regresso recusou ocupar a cátedra viseense.
 São várias as virtudes que foram nomeadas para caracterizar a vida prodigiosa de São 
Teotónio, como a inteligência, o espírito de obediência, a humildade, a bondade e o auxílio ao 
próximo, a dinâmica missionária, em paralelo com uma existência dominada pela oração e pelo 
rigor. De acordo com o seu biógrafo, sempre na sua boca estava Cristo! e muitos acudiam a 
ouvir da sua boca a Palavra de Deus e respeitavam-no com muito afecto como Pai espiritual e 
director das suas almas. Foi o primeiro Santo de origem portuguesa, tendo sido canonizado 
um ano após a sua morte, pelo papa Alexandre II, em reconhecimento pela sua vida virtuosa, 
dedicada à evangelização, e acção miraculosa. Passou, assim, a integrar a galeria dos homens e 
mulheres que, através da fé, permitiram a Deus revelar-se, tornar-se presente. Faleceu em 1162.
 Em 1602 o bispo D. João de Bragança instituiu São Teotónio como padroeiro, o pai e 
protector da diocese de Viseu. No ano seguinte vieram do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
as relíquias do Santo: duas canas do braço, que foram colocadas num relicário de prata, com a 
correspondente forma de braço, que actualmente se encontra num arcossólio da parede da nave.
 Na Catedral de Viseu a sua presença encontra-se corporizada em várias peças de arte: no 
referido relicário de prata, na escultura de calcário do nicho central da fachada, na escultura do 
século XVII posicionada num dos degraus do trono do retábulo-mor, na pequena escultura se-
tecentista executada para o nicho da porta de acesso à sala do Cabido e nos azulejos figurativos 
barrocos que se encontram no claustro.
 Na estatuária da Catedral São Teotónio encontra-se representado de acordo com o mode-
lo iconográfico que mais se difundiu ao longo dos séculos: em pé, veste o hábito dos Cónegos 
Regrantes de Santo Agostinho – a túnica preta, a sobrepeliz de cor branca, a murça, com capuz 
de cor preta; rosto pouco expressivo, mas de traços bem marcados, emoldurado pelos cabelos 
volumosos, com tonsura; na mão esquerda segura o Livro, eventualmente da regra, símbolo da 
sua fé, e na direita o báculo; aos pés encontra-se a mitra. A presença destas insígnias episcopais 
decorre de uma permissão que lhe foi concedida pelo papa Anastácio IV, porém, dado o seu 
espírito de abnegação nunca quis usar a mitra, pelo que na sua iconografia este elemento é co-
locado junto aos seus pés, colocando em evidência a sua humildade. 



Igreja Diocesana218

PROJECTO ROTA DAS CATEDRAIS

SÉ DE VISEU ASSINA PROTOCOLO COM A DRCC

 No próximo dia 17 de Março vai decorrer a assinatura do Protocolo de Colaboração en-
tre a DRCC (Direcção Regional de Cultura do Centro) e a SÉ DE VISEU para a realização da 
Intervenção na Sé de Viseu no âmbito do projecto Rota das Catedrais. Este Protocolo insere-se 
no âmbito dos procedimentos necessários para a implementação deste Projecto, estabelecendo 
os termos de colaboração entre as duas entidades e definindo as responsabilidades que cada um 
se propõe assumir em conformidade com as respectivas competências.
 Esta iniciativa decorre de um Protocolo de cooperação assinado entre o Ministério da 
Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa, a 30 de Junho de 2009, para a implementação do 
projecto Rota das Catedrais. Este Projecto perspectiva alcançar a capacitação dos monumentos, 
através de uma qualificada intervenção de recuperação e conservação de valores patrimoniais 
inestimáveis, no sentido de uma oferta cultural de excelência, a partir dos bens patrimoniais 
e em aliança com uma cuidada programação cultural, capaz de devolver os monumentos à 
comunidade e assim de envolver a comunidade na protecção e valorização dos monumentos. 
Pretende-se incentivar a cooperação entre os vários intervenientes, proprietários, administrado-
res, cidadãos e visitantes, nacionais e estrangeiros, a diferentes níveis, bem como promover a 
estima colectiva e o cuidado partilhado face a um património profundamente identitário, plural 
e multifacetado, memória viva de um povo.
 Em Novembro de 2009, a Catedral de Viseu foi visitada pelo Grupo Técnico Coordenador 
da Rota das Catedrais, que procedeu a uma avaliação das necessidades e das especificidades 
do edifício e do seu património. Na sequência desta visita a Catedral de Viseu foi integrada no 
primeiro grupo dos edifícios de intervenção prioritária.
 A Catedral de Viseu é um edifício de manifesta relevância no quadro do património na-
cional, constitui o equipamento de referência no âmbito do património cultural da cidade e 
assume evidente importância na dinâmica do Centro Histórico.
 Estas potencialidades culturais encontram-se manifestamente condicionadas pelo estado 
de conservação do edifício e pela ausência de uma gestão cultural devidamente planeada e 
proactiva. Neste contexto, o Cabido da Catedral de Viseu assumiu o Projecto Rota das Catedrais 
como uma oportunidade estratégica para a realização de uma intervenção de conservação e 
restauro no património (edificado, móvel integrado) e para a definição de estratégias de valori-
zação e de dinamização cultural e eclesial.
 Perspectiva-se que até Outubro os projectos de intervenção estejam concluídos e se efec-
tuem as candidaturas ao financiamento comunitário, no âmbito do Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional (QREN).
 Neste projecto, a par das contrapartidas nacionais, exige-se o estabelecimento de par-
cerias com outros organismos (Autarquia, Junta de Freguesia) e entidades para que seja pos-
sível reunir os meios necessários para a concretização do plano de intervenção. Assim, será 
necessária uma forte mobilização das entidades responsáveis pela Catedral, mas também das 
instituições e da comunidade viseense, para que seja possível proceder à implementação das 
acções propostas. A importância da Catedral no espaço do Centro Histórico justifica que todos 
se sintam envolvidos neste Projecto.
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A ‘CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO’

CATEDRAL VISEENSE VIVE MOMENTO HISTÓRICO

 A ‘concretização de um sonho’ ou ‘um momento histórico’ foram frases proferidas pelo 
Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, na assinatura de um protocolo que visa a requalificação da 
Sé de Viseu. O acto decorreu em plena nave central da Catedral, considerada, como também 
adiantou o prelado, uma enciclopédia de estilos, não hesitando mesmo em dizer que se trata, 
‘sem dúvida’, de ‘uma das mais belas catedrais do nosso país’. No seu conjunto, histórico, ar-
tístico e ‘culturalmente falando, é um precioso património’.
 As obras, estimadas em 2.4 milhões de euros, deverão arrancar em 2012 e ficarão con-
cluídas até 2015, ano em que se comemoram os 500 anos de dedicação da Sé a Nossa Senhora. 
Oitenta por cento desta verba terá a sua origem em fundos comunitários. Os restantes 20% 
caberão à DRCC e ao Cabido da Sé.

VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SAGRADOS

 Na cerimónia participou o Secretário de Estado da Cultura e a Direcção Regional de 
Cultura do Centro, com a qual foram estabelecidas as bases do protocolo, no âmbito do ‘Pro-
grama Rota das Catedrais’. O documento estabelece as formas da intervenção a efectuar na Sé 
de Viseu. Uma importante operação de requalificação que valoriza os espaços sagrados, reforça 
as áreas museológicas, cria zonas de recepção dos visitantes e estabelece novos circuitos para a 
circulação do público.
 D. Ilídio Leandro prestou tributo a todos quantos estiveram na base do trabalho, que vai 
tornar possível a realização das obras, concluídos os projectos de pormenor. A cobertura será 
o primeiro objectivo. É a partir destes imprescindíveis trabalhos que se partirá para todos os 
outros, desde logo ao nível da iluminação e aquecimento.

ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS

 As alterações a introduzir são substanciais. Procura-se, de algum modo, que a Catedral 
possa auto-sustentar-se, através de acções a implementar.
 De salientar o novo acesso ao ‘Museu da Sé’, contemplando, inclusive, os deficientes mo-
tores, e ainda a ‘Loja da Catedral’. Mas há outros espaços que poderão ser abertos ao público de 
que é exemplo a Capela Tércia, onde serão instalados materiais que têm andado, por exemplo, 
‘perdidos’ nos claustros.
 Para a coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima 
Eusébio, ‘seria um bom sinal’ se as obras pudessem estar no terreno em meados do próximo 
ano.

PROJECTO AINDA EM ELABORAÇÃO

 O arquitecto, Antero de Carvalho, revelou as linhas orientadoras de um projecto que ainda 
está a ser elaborado e que tem como prioritária a resolução dos problemas relacionados com as 
coberturas. Além da eliminação de humidades e infiltrações, será ainda feita a limpeza de pare-
des e reparação de caixilharias, bem como uma revisão em termos de iluminação. Será também 
enquadrada a segurança do edifício, para além do seu aquecimento.
 As obras incidirão também, adiantou Antero de Carvalho, no “restauro do património 
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móvel integrado (talha, azulejaria, sacristia e estatuária)” e na “criação de acessibilidade plena 
a todas as áreas do edifício”, incluindo a reabilitação da Casa de Santa Maria, onde se criará um 
novo acesso (escada e elevador) ao núcleo museológico, surgindo, então, uma área de acolhi-
mento ao turista e a loja da catedral.
 O secretário de Estado da Cultura, Elísio Summavielle, disse que o Projecto da Rota das 
Catedrais tem por objectivo a conservação e valorização do património arquitectónico e artís-
tico de carácter religioso, constituído pelas catedrais e seu espólio artístico e cultural. Todas as 
23 catedrais do país serão intervencionadas.

EDIFÍCIO SINGULAR

 Recorde-se que a Sé Catedral de Viseu começou a ser construída no século XII, sofrendo 
ao longo dos séculos contributos de quase todos os estilos. “O resultado é bastante harmonioso 
e faz da catedral um edifício singular e que se destaca”, apontou Fátima Eusébio, se bem que 
possa haver alguns casos a (re)considerar. Um deles poderá ser o altar, instalado há duas déca-
das e que nunca terá chegado a merecer a aprovação da generalidade das entidades que ‘estu-
dam’ a Catedral, embora possa residir aí alguma da sua própria riqueza de estilos. A simbologia 
do ‘altar’ pode nunca ter sido bem agarrada pelos leigos, considerando-o ‘inadequado ao espa-
ço’. Certo é que parece ter feito ‘encolher’ a Catedral numa das suas zonas mais ‘nobres’, se 
bem que nobreza é o que não falta à Catedral de Viseu, nos seus múltiplos envolvimentos. Por 
outro lado, a concretização deste objectivo obriga à mobilização de esforços, tanto da parte dos 
proprietários e administradores dos monumentos, como dos cidadãos, visitantes e empresas, 
estimulando uma estima colectiva e cuidado pelo património que marca a identidade das cida-
des e regiões onde se encontra a verdadeira memória viva do povo.

CÓNEGO ORLANDO PAIVA FALA EM CLUBE DE AMIGOS

 O cónego Orlando Paiva, Deão da Catedral, depois de fazer uma breve caracterização 
deste monumento nacional, falou na possibilidade de ser criado o Clube dos Amigos da Ca-
tedral de Viseu, uma forma de arranjar o dinheiro que caberá ao Cabido da Sé. De imediato 
surgiram vontades para subscrever a proposta de associados, a começar pelo próprio secretário 
de Estado.
 A Catedral de Viseu tem relevância nacional e é pedra fundamental na dinâmica do Cen-
tro Histórico. Falta-lhe “uma gestão cultural devidamente planeada e proactiva”, que o Cabido 
da Catedral de Viseu entende poder vir a acontecer, no âmbito do Projecto ‘Rota das Catedrais’, 
a começar por uma intervenção de conservação e restauro e a continuar na dinamização cultural 
e eclesial.

EXPOSIÇÃO ARTE E VIDA...VIDA E ARTE

MUSEU MUNICIPAL DE VOUZELA

 Inaugurada no dia 25 de Novembro de 2010, continua aberta ao público no Museu Muni-
cipal de Vouzela a Exposição Arte e Vida... Vida e Arte.
 De acordo com os serviços técnicos do Museu esta mostra tem contado com um número 
de visitantes muito significativo, superando todas as expectativas. Tem sido muito expressivo 
o número de visitantes sócios do Inatel, em consequência da integração da exposição nos pro-
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gramas de actividades divulgados pela Fundação junto dos seus associados. A realização de 
visitas guiadas tem proporcionado a compreensão do discurso expositivo, nomeadamente da 
relação estabelecida entre as obras de arte sacra e os valores da vida, apresentados num diálogo 
recíproco e significante.
 Trata-se de uma Exposição promovida pelo Centro de Apoio à Vida (CAV) e organizada 
pelo Departamento dos Bens Culturais, na qual as obras de arte sacra se encontram incorpora-
das num discurso narrativo orientado para um tema de tão profundo significado e claramente 
transversal a toda a humanidade, a Vida.
 As esculturas e as pinturas que integram esta exposição, cronologicamente balizadas en-
tre os séculos XV e XX, são portadoras de mensagens de absoluta actualidade e de extraordi-
nária importância. Organizadas em cinco núcleos – A génese da Vida humana, O sentido da 
Família, Solidariedade e partilha, Termo da Vida terrena e Virtudes orientadoras – elas expla-
nam mensagens que colocam em evidência a importância da Vida e os valores e princípios que 
lhe estão associados. As obras de arte sacra são complementadas pelas palavras de poetas e de 
personalidades de referência, numa articulação que se pretende simbólica, capaz de despertar 
sentimentos e de mostrar a grandeza do ser humano, motivando para a reflexão sobre os valores 
e a importância da Vida.
 A Exposição encontra-se patente ao público até 31 de Agosto no Museu Municipal de 
Vouzela e poderá ser visitada individualmente ou em grupo, nomeadamente por grupos de ca-
tequese e alunos.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO: ARTE SACRA | DIOCESE DE VISEU

 No próximo sábado, dia 26 de Março, pelas 15h00, será inaugurado no Seminário Maior 
de Viseu o NÚCLEO MUSEOLÓGICO: ARTE SACRA | DIOCESE DE VISEU. As peças de 
arte sacra que integram este núcleo expositivo pertencem, na actualidade, ao Seminário de Nos-
sa Senhora da Esperança e ao Seminário de São José. A colecção compreende também quarto 
pinturas quinhentistas, paramentos e um missal temporariamente emprestadas, pertencentes ao 
Paço Episcopal.
 No que concerne às obras que são propriedade do Seminário de São José repartem-se por 
dois núcleos quanto à respectiva origem:
 - Um núcleo de peças provenientes de diversas paróquias da diocese de Viseu, que foram 
deslocadas para o Seminário Menor em Fornos de Algodres sob a iniciativa do bispo D. José da 
Cruz Moreira Pinto (1928 – 1964) e do vice-reitor Policarpo da Costa Vaz (cargo que ocupou 
entre 1934 e 1950) para assegurar a sua salvaguarda.
 - Um núcleo de peças que foram encomendadas especificamente para o Seminário de São 
José.

 Relativamente à origem das obras que actualmente são propriedade do Seminário Maior 
de Viseu, a sua identificação suscita maiores dificuldades. Sabemos, no entanto, que parte do 
espólio terá vindo da Catedral e da Casa dos Retiros.
 A instalação deste Núcleo Museológico decorreu no âmbito das Parcerias para a Rege-
neração Urbana, enquadradas no Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 para o 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), cuja candidatura foi promovida e coorde-
nada pela Câmara Municipal de Viseu, a quem reiteramos os nossos agradecimentos.
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REALIZAÇÃO DE MAUS RESTAUROS
DESTROEM OBRAS DE ARTE DA DIOCESE DE VISEU

 Infelizmente, continuamos a presenciar a realização de intervenções no património 
religioso que se revelam absolutamente danosas para as obras, determinando em muitas 
situações a perda do seu valor patrimonial. Na realidade, continuamos a considerar que estas 
intervenções constituem o maior flagelo para os bens culturais na actualidade. Não obstante os 
furtos sejam também um importante factor de perda do património, têm sido as intervenções 
de pseudo-restauro que maiores perdas e danos têm provocado, particularmente, porque na 
generalidade das situações foram efectuadas acções irreversíveis. Assinalamos em especial as 
intervenções que têm sido efectuadas em estruturas retabulares e na estatuária, com acrescentos 
e alterações significativas a nível estrutural e da composição e com policromias e douramen-
tos que provocam a total descaracterização das peças. Estas intervenções evidenciam um total 
desrespeito pelas obras de arte, mas também pelas gerações de fiéis que ao longo dos séculos 
reuniram esforços para angariarem os recursos necessários para encomendarem obras de arte, 
num testemunho de fé, bem como constituem um desrespeito para com as gerações futuras que 
ficam privadas da fruição destes bens com valor patrimonial.
 Lamentamos que estas ocorrências se continuem a verificar numa altura em que o aces-
so à informação e ao apoio técnico estão facilitados na Diocese, através da existência de dois 
organismos especificamente criados para esta área: a Comissão para a Arquitectura Religio-
sa e Espaços Litúrgicos e o Departamento dos Bens Culturais. Acresce a existência de um 
Regulamento Diocesano para a Salvaguarda dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, com De-
creto de Sua Excelência Reverendíssima de 1 de Setembro de 2008, que estabelece como obri-
gatória a consulta a estes organismos sempre que os sacerdotes e as comunidades paroquiais 
pretendam realizar intervenções.
 Estas iniciativas de restauro, que nem sempre são necessárias e prioritárias, têm sido 
realizadas com o esforço financeiro das comunidades paroquiais, mas também com a compar-
ticipação de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, constituindo um desperdício de verbas 
e contribuindo para a diminuição do potencial cultural dos concelhos. Será fundamental que 
também estas instituições exijam os procedimentos adequados para que as obras a realizar se 
pautem pela qualidade técnica e científica. Muitos destes pseudo-restauros são dispendiosos e 
as quantias gastas seriam suficientes para realizar intervenções de qualidade.
 Nem todas as oficinas e técnicos que se apresentam nas comunidades e enviam contactos 
às comissões e sacerdotes estão devidamente habilitadas para a realização de intervenções de 
conservação e restauro. Por isso, a escolha das oficinas deve revestir-se de especiais cuida-
dos, devendo ser solicitados vários orçamentos detalhados e a sua análise deve contemplar não 
apenas o preço, mas acima de tudo a qualidade do trabalho a realizar.
 Restaurar não é transformar. Restaurar não é fazer com que a obra fique como nova. Para 
isso compram-se peças novas. Trata-se de uma intervenção delicada, destinada a conservar a 
peça de arte, respeitando a sua história, a sua materialidade, a sua estética, a sua técnica, a sua 
mensagem, o seu autor. Qualquer acrescento ou alteração só se justifica quando absolutamente 
necessário para a legibilidade da peça, devendo ser reversível e de fácil identificação. As in-
tervenções em obras de arte não são passíveis de ser realizadas com amadorismo, ao sabor de 
gostos pessoais e sem critérios científicos e técnicos. Os gostos pessoais dos restauradores, dos 
sacerdotes e das comunidades, bem como o desejo de deixar obra feita e “vistosa”, não podem 
justificar a destruição das obras, e acreditamos que quando alertadas e informadas as paróquias 
terão preferência por acções de preservação e não de destruição.
 É importante que as comissões paroquiais e as comunidades locais se empenhem nas 
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acções de conhecimento e de conservação do património, contudo, é necessário que assumam 
estas empreitadas de forma responsável.
 As obras de arte que existem nas nossas igrejas são fruto da fé das comunidades cristãs, 
que ao longo dos séculos procuraram os artistas e as formas estéticas mais adequadas para tor-
nar os espaços de celebração em espaços belos e significantes. Ainda que os recursos financei-
ros fossem limitados, na generalidade dos casos, procuraram-se artistas para realizar as peças. 
Temos o dever de preservar essas obras de forma responsável.
 Neste processo é essencial que as comunidades paroquiais e os sacerdotes se informem 
junto de organismos competentes, tenham abertura para dialogar e compreender as opções mais 
adequadas às especificidades das obras, procurem orientação na escolha dos técnicos a contra-
tar para a realização dos trabalhos. Só assim será possível acabar com esta perda de património 
na Diocese de Viseu. 

MONASTICON

HISTÓRIA E MEMÓRIA

 O tema escolhido para debate pretende reflectir sobre a mais forte das realidades a que o 
lugar dos Encontros Culturais em S. Cristóvão de Lafões serviu de palco, a vida monástica.
 Na sua modéstia ou na sua grandeza, os mosteiros ainda hoje interpelam o viandante que 
com eles se cruza. Tornados monumentos, reconvertidos nos seus espaços e abertos a uma vida 
nunca sonhada, na sua essência, fechados, ou tão-só desaparecidos e esquecidos na memória 
colectiva, as suas paredes ou as suas memórias encerram séculos de história que ajudou a con-
formar a própria História de Portugal. Também por isso, eles têm uma história própria, reflexo 
da vida que acolheram, e ajudam a perceber a vida dos homens que os fundaram, os mantiveram 
e os viram morrer, quando foi caso.
 Atravessando séculos de História, os mosteiros são o testemunho de um percurso da Hu-
manidade nas várias e diversas formas de vida que neles se desenrolou e nas relações que esta-
beleceram com a sociedade envolvente.

COMISSÃO CIENTÍFICA

 Prof. Doutor Frei Geraldo Coelho Dias, Universidade do Porto; Prof. Doutor José Matto-
so, Universidade Nova de Lisboa; Prof.ª Doutora Leontina Ventura, Universidade de Coimbra; 
Prof. Doutor Luís Carlos Amaral, Universidade do Porto; Prof.ª Doutora Maria Alegria Mar-
ques, Universidade de Coimbra; Prof.ª Doutora Maria de Fátima Eusébio, Diocese de Viseu; 
Prof. Doutor Virgolino Ferreira Jorge, Universidade de Évora.

ROTA DAS CATEDRAIS

PLANO DIRECTOR PARA A CATEDRAL DE VISEU

 A Catedral de Santa Maria de Viseu constitui o espaço religioso referencial de toda a 
diocese. O seu estatuto confere-lhe particular centralidade, que ultrapassa a funcionalidade pa-
roquial, para alcançar um âmbito diocesano, constituindo um dos elementos fundamentais em 
termos da identidade religiosa das comunidades das diversas paróquias da diocese. Simultanea-
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mente, constitui um espaço de visita obrigatória para os turistas e excursionistas que visitam a 
cidade, constituindo um repositório de manifestações artísticas de diferentes tipologias e estilos 
que se conjugam em harmonia, conferindo-lhe uma ambiência e uma fisionomia singulares e de 
especial beleza. Integra os roteiros e a ela aflui um número muito representativo de visitantes 
ao longo de todo o ano, com particular incidência no período do Verão. O seu posicionamento 
no âmago do Centro Histórico, contíguo a um dos principais mu- seus da Região e de âmbito 
nacional, o Museu Grão Vasco, confere-lhe um potencial acrescido em termos de turismo. Esta 
relevância cultural decorre também por constituir um espaço de excelência para a realização de 
eventos como os concertos de música.
 Reconhecendo a sua importância patrimonial e cultural, bem como a necessidade de ser 
objecto de uma intervenção alargada, o Grupo Técnico Coordenador do Projecto Rota das Cate-
drais integrou a Catedral de Viseu no grupo das Catedrais de intervenção prioritária. No âmbito 
do projecto têm sido realizadas reuniões de trabalho entre o Cabido, o Departamento dos Bens 
Culturais e os técnicos da Direcções Regional de Cultura do Centro e do Centro de Conservação 
e Restauro, com o objectivo de se elaborar o Plano Director para a Catedral de Viseu.
 As linhas orientadoras deste Plano foram apresentadas no dia da assinatura do Protocolo 
de colaboração entre a DRCC e o Cabido da Sé de Viseu (17 de Março de 2011) e, de forma 
mais desenvolvida, no Congresso da Rota das Catedrais, que decorreu nos dias 7, 8 e 9 de Abril 
em Faro. No protocolo ficaram definidas as responsabilidades que cada um dos intervenientes 
– a DRCC e o Cabido – se propõe assumir em conformidade com as respectivas competências, 
tendo em vista a concretização do Projecto Rota das Catedrais. O Plano Director delineado 
contempla diversas vertentes, que se pretendem articuladas de forma integrada: a intervenção 
material e de conservação e restauro do património imóvel, móvel e integrado, constitui apenas 
uma das linhas de acção, pretende-se o desenvolvimento de acções que potenciem e valorizem 
a utilização pastoral e cultural do espaço. Nas próximas semanas apresentaremos neste espaço 
alguns aspectos do plano de acção, que ainda se encontra em construção.
 No âmbito do Projecto Rota das Catedrais foi criada uma imagem gráfica comum a to- das 
as Catedrais, com a assinatura específica de cada uma delas. Trata-se de um logótipo que confi-
gura o perfil de uma catedral românica através da cabeceira em arco de volta perfeita, remetendo 
para o período de origem de muitas das catedrais nacionais, cujo corpo se encontra subdividido 
pelos pontos que evocam em simultâneo os pilares de separação das naves e os doze apóstolos, 
num espaço que se encontra aberto à presença e à participação de toda a comunidade.
 Foi igualmente criado um portal deste projecto, que para além de fornecer diversas infor-
mações, possibilita a visita virtual às catedrais e o acesso a uma galeria de fotos. A Catedral de 
Viseu integrou o grupo das três catedrais que marcaram o arranque deste portal, podendo ser 
consultado em www. rotadascatedrais.pt. 

NOITE DOS MUSEUS NO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU

 Pela primeira vez, no dia 14 de Maio, o Departamento dos Bens Culturais se associou à 
iniciativa da Noite dos Museus promovida a nível nacional pelo IMC (Instituto dos Museus e 
da Conservação).
 Neste âmbito foi realizada uma parceria entre várias instituições da cidade, concretamen-
te a Câmara Municipal de Viseu, o Museu de Grão Vasco, o Museu da Misericórdia, o Tesouro 
de Arte Sacra da Catedral e o Núcleo Museológico do Seminário Maior de Viseu, com objectivo 
de se preparar um conjunto de iniciativas, articuladas, que convidasse a comunidade a percorrer 
os vários espaços museológicos ou de interesse patrimonial da cidade, usufruindo de iniciativas 
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com características diversas.
 No Seminário Maior o Departamento dos Bens Culturais organizou uma visita aos espa-
ços e ao Núcleo Museológico onde a arte sacra e o património arquitectónico foram articulados 
com outras vertentes artísticas, nomeadamente a música, a poesia, o cinema e o teatro.
 Mais de uma centena de pessoas ocorreram ao Seminário para desfrutar desta comunhão 
de expressões artísticas e contactar com estratégias diversas de compreender os bens culturais 
da igreja de uma forma integrada e significante.

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS CULTURAIS DA IGREJA

ACÇÃO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA

 Decorreu na sacristia da Catedral de Viseu, no dia 18 de Junho, a primeira acção de 
formação, desenvolvida ao abrigo do Acordo de Cooperação celebrado entre o Instituto dos 
Museus e da Conservação e a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações 
Sociais.
 Tratou-se de uma iniciativa organizada pelo Secretariado Nacional para os Bens Cultu-
rais da Igreja e o Instituto dos Museus e da Conservação, em colaboração com o Departamento 
de Bens Culturais da Diocese de Viseu. Orientada essencialmente para todos aqueles que se 
encontram em contacto permanente com o património das igrejas, nomeadamente, párocos, ze-
ladores, sacristães, membros de comissões fabriqueiras e voluntários, esta acção contou com a 
presença de cerca de três dezenas de participantes. Consideramos que os objectivos subjacentes 
ao projecto não foram plenamente atingidos, por constatarmos que foram em número muito 
reduzido os agentes das paróquias da diocese de Viseu presentes na formação. Não obstante a 
divulgação promovida pelo Secretariado Nacional e pelo Departamento dos Bens Culturais ter 
sido essencialmente dirigida às comunidades da Diocese de Viseu, denotamos que esta oportu-
nidade de formação foi essencialmente aproveitada por técnicos e agentes de outras dioceses.
 Ao longo do dia os técnicos do IMC apresentaram as condições ambientais e os factores 
que favorecem a degradação do património, salientando os que intervêm de forma mais fre-
quente e com efeitos mais nocivos consoante as especificidades materiais e técnicas dos objec-
tos. Para que a acção dos factores não comprometa a conservação dos objectos é necessário que 
se adoptem procedimentos preventivos adequados, que foram apresentados para cada uma das 
áreas específicas: pintura, escultura, talha, mobiliário, metais, ourivesaria, têxteis e papel. Vá-
rios exemplos de situações de degradação e acondicionamentos inadequados evidenciaram que 
a ausência de práticas de conservação preventiva tem suscitado o desaparecimento de muito 
património eclesiástico ou determinado a realização de intervenções de restauro, que para além 
de mais onerosas são mais nocivas para as peças. Para solucionar estas ocorrências é absolu-
tamente necessária uma mudança de mentalidades dos diversos agentes que lidam diariamente 
com os bens. Trata-se de uma área onde consideramos que a acção dos sacerdotes assume abso-
luta importância e é determinante. Serão os sacerdotes os interlocutores privilegiados que junto 
das comunidades paroquiais podem consciencializar e responsabilizar alguns paroquianos pela 
conservação preventiva, comunicando-lhes as directrizes e metodologias adequadas, envolven-
do activamente os vários agentes e fomentando um sentimento de responsabilidade comum 
para com o património cultural. Trata-se de uma área estratégica onde se exige uma mudança 
profunda de mentalidades e de formação para que seja consequente e se traduza na aplicabili-
dade de práticas continuadas e adequadas, até chegarmos à situação ideal, em que cada espaço 
religioso tenha um Plano de Conservação Preventiva adequado às suas especificidades. 
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HISTÓRIA DA DIOCESE DE VISEU

 Quando o Departamento dos Bens culturais foi nomeado em Janeiro de 2008, por solicita-
ção do Rev.mo D. Ilídio Leandro, assumiu como um dos projectos a elaboração de uma História 
da Diocese de Viseu. Esta iniciativa, numa primeira fase, foi preparada em articulação com a 
Fundação Mariana Seixas que, em conformidade com um protocolo assinado nesse mesmo ano, 
assumiria a edição da obra. Contudo, por contingências várias, não foi possível a esta institui-
ção dar continuidade ao projecto, pelo que passou a ser assumido integralmente pela Diocese.
 Por proposta do Departamento dos Bens Culturais foi convidado o Prof. Doutor José 
Pedro Paiva para coordenar a realização da obra. O Prof. Doutor José Pedro Paiva é, desde 
1986, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e membro do Instituto de 
História e Teoria das Ideias, do centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade 
de Coimbra e do centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. 
Como coordenador científico foi responsável pela organização e edição de várias obras, entre as 
quais destacamos: Religious ceremonials and images: power and social meaning (1400-1750), 
(Coimbra, 2002) e os 9 tomos da obra Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Redigiu ainda 
dezenas de títulos publicados em livros, dicionários, actas de colóquios e revistas, tanto por-
tugueses como estrangeiros, de entre os quais se destacam os capítulos inseridos na História 
Religiosa de Portugal (Lisboa, 2000), coordenada por Carlos Moreira Azevedo.
 Depois de apresentada a estrutura, a calendarização e o orçamento, foi proposta pelo 
coordenador a equipa de investigadores, que foi aprovada pelo Departamento dos Bens Cultu-
rais e pelo Rev.mo D. Ilídio Leandro.
 No presente ano iniciou-se a implementação do projecto, com reuniões realizadas com os 
investigadores em Março e em Maio.
 Prevê-se que a obra seja composta por três volumes, que serão apresentados entre 2014 
e 2016. De acordo com os pressupostos apresentados pelo coordenador, pretende-se que a obra 
proporcione: 
 “- Uma visão absolutamente descomprometida de qualquer preocupação apologética da 
Igreja e dos seus agentes (o clero), e igualmente neutra do ponto vista ideológico e confessional;
 - Uma visão não exclusivamente institucional, isto é, não se pretende apenas uma História 
da Igreja e das instituições eclesiásticas) e não exclusivamente clerical (inclui os leigos e a sua 
relação com o cristianismo e a vida diocesana);
 - Uma história da diocese não fechada sobre si, mas em diálogo com movimentos, factos 
e doutrinas que marcaram e condicionaram a sua existência, bem como a vivência da religião 
no território; 
 - Uma história da diocese a partir da perspectiva do “olho do peixe”, isto é, com a maior 
amplitude temática possível, dentro dos limites de tempo e de meios que o projecto contempla;
 - Uma organização narrativa suportada por critérios cronológico-temáticos com uma es-
trutura constante ao longo dos vários volumes;
 - Uma abordagem que concilie o rigor da pesquisa, as tendências problematizantes e 
historiográficas mais relevantes e actualizadas, com uma narrativa fluida que articule erudição 
académica e divulgação da obra a um público amplo;
 - Uma simbiose ponderada entre análise monográfica e sentido de síntese, que explore 
equilibradamente documentação inédita e incorpore saberes já divulgados em estudos anterio-
res.
 - Não circunscreva o tratamento dos tópicos a abordar a uma dimensão descritiva e de 
reconstituição de configurações/cenários. Pretende-se que as pesquisas e os seus resultados 
comportem uma espessura problematizante e explicativa”. 
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 Trata-se de uma obra com uma estrutura inovadora, que constituirá um recurso estratégi-
co para a compreensão da origem e evolução da Diocese de Viseu, das suas vivências, estrutu-
ras e intervenientes, em articulação com outros organismos e agentes.

SÃO JOÃO DE LOUROSA

RESTAURO DA IGREJA DE S. JOÃO BAPTISTA

 A igreja Matriz de São João de Lourosa encontra-se a ser objecto de uma avultada inter-
venção de conservação e restauro. Depois de solucionados os problemas de humidades, através 
da intervenção na cobertura e na estrutura arquitectónica, procedeu-se à realização de obras no 
interior, com o tratamento das superfícies parietais, tendo estas obras sido realizadas pela em-
presa Vilda. Em simultâneo decorreu a acção de conservação e restauro da cobertura do corpo 
da igreja e de alguma estatuária e substituiu-se o inestético guardavento por uma estrutura de 
vidro. O restante património integrado e móvel será intervencionado quando houver possibi-
lidades económicas. Trata-se de uma intervenção faseada, devidamente planeada, onde foram 
definidas prioridades e articulação de componentes.
 No que concerne à pintura em perspectiva da cobertura da nave a intervenção surpreen-
deu ao colocar em evidência a iconografia, a qualidade e a beleza do conjunto. As sujidades 
acumuladas, as lacunas ao nível do suporte lenhoso e da policromia condicionavam a leitura 
iconográfica e a análise estética desta composição pictórica, pelo que a intervenção suscitou 
uma alteração profunda no seu impacto visual não só enquanto obra isolada, mas essencialmen-
te na sua articulação com o restante património da igreja. Também as intervenções já realizadas 
em algumas imagens, concretamente nas do padroeiro, São João Baptista, de Cristo Crucificado 
e de Nossa Senhora do Rosário, contribuíram não só para a sua conservação, mas também para 
mudanças significativas ao nível das carnações e da policromia, algumas das quais se encon-
travam muito alteradas devido a repintes, sujidades e escorrências. No restauro da pintura da 
cobertura e da estatuária, realizado pela empresa Arte e Talha, foram adoptados os princípios de 
intervenção com respeito pela integridade histórica, material, técnica e estética.
 A igreja de São João de Lourosa constitui um espaço que assume particular importância 
pelo conjunto de talha dourada e policroma, estatuária e pintura da cobertura que apresenta no 
interior. Arquitectonicamente, o exterior apresenta uma grande simplicidade, com uma fachada 
de sintaxe maneirista, aberturas sem decorativismo e remate em forma de frontão triangular; a 
porta encimada por um nicho com a imagem do padroeiro, São João Baptista.
 Esta simplicidade exterior contraste com a exuberância do interior, onde se destaca o 
conjunto de talha dourada e policromada, composto por cinco retábulos de estilo barroco joani-
no e dois púlpitos. Trata-se de um harmonioso conjunto, que se preserva sem alterações signifi-
cativas desde o século XVIII, que testemunha a importância assumida por este recurso artístico 
em Portugal, incluindo em áreas geográficas periféricas e de cariz rural.
 Nas cinco estruturas retabulares encontramos estatuária dos séculos XVII e XVIII, onde 
se destacam as imagens de Santa Bárbara, São João Baptista, Cristo Crucificado, Santíssima 
Trindade, Nossa Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus, São Martinho, etc. Para além 
das imagens presentes nos retábulos a igreja possui duas esculturas de pedra de calcário de par-
ticular interesse, uma de Nossa Senhora com o Menino e outra de São Roque.
 O colorido da cobertura da nave, as estruturas de talha e a estatuária conferem ao interior 
um aparato decorativo e reforçam o sentido do sagrado do espaço, em contraste com o espaço 
profano exterior. A preservação do conjunto assume particular relevância devido à importância 
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histórica e artística do conjunto e ao enquadramento numa zona rural, no quadro da qual a igreja 
poderia assumir uma posição estratégica para o desenvolvimento do turismo.
 Felicitamos a comunidade da paróquia de São João de Lourosa e o Pe. Francisco pelo em-
penho na preservação do património, com muito empenho têm conseguido angariar os recursos 
necessários para a realização das intervenções de conservação e restauro.
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CAPÍTULO IV

CONSELHO PRESBITERAL
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COMUNICADO

 Reuniu em sessão extraordinária, no dia 13 de Setembro, o Conselho Presbiteral da Dio-
cese de Viseu, com um tema central: Sínodo Diocesano.
 Após uma reflexão sobre o tema, foi aprovado o seguinte texto que constitui o documento 
base para a caminhada sinodal que arrancará, oficialmente, no dia 10 de Outubro, com a Assem-
bleia Diocesana:
 “Sínodo Diocesano
 Lema: Em Comunhão para a Missão.
 Tema: Renovação da Igreja Diocesana
 Uma iniciativa pastoral, à luz do Vaticano II, tendente a uma renovação da Igreja de 
Viseu, a partir dos elementos fundamentais da comunhão para, à escuta do Espírito e seguindo 
Jesus Cristo, em permanente missão, se tornar atenta aos desafios e prioridades do nosso tempo.
 

PROPOSTA SINODAL
 
 Sínodo Diocesano
 Oportunidade de celebrar os 50 anos do Vaticano II com uma reflexão organizada e apro-
fundada, tendente a uma renovação evangélica, espiritual, estrutural e pastoral da nossa Igreja 
Diocesana.
 Oportunidade de, em conjunto – padres e leigos da Diocese de Viseu – olharmos a nossa 
Igreja a partir dos elementos fundamentais da comunhão: organicidade e corresponsabilidade 
que nos são apresentados pela Lumen Gentium.
 A partir daí, procuraremos construir uma Igreja celebrativa: orante e sacerdotal (Sacro-
sanctum Concilium); evangelizadora: confessante e anunciante (Dei Verbum); solidária: ética 
e testemunhante (Gaudium et Spes).
 Assim, estamos a viver e a construir uma Igreja que está no tempo e atenta às pessoas e às 
circunstâncias das diferenças e das mudanças – hoje tão rápidas e tão abrangentes, num plura-
lismo e numa globalização que marcam, sem dúvida, o crer, o anunciar e o viver Jesus Cristo.
 Objectivos
 Procurar aplicar, tanto quanto seja possível, a visão pastoral conciliar da Lumen Gentium 
na Diocese de Viseu, estruturando esta como uma Igreja fundamentada na comunhão, na or-
ganicidade e na corresponsabilidade.
 Estudar a (re)estruturação da Diocese, tendo em conta a nova situação populacional 
(despovoamento rural e crescimento urbano e envelhecimento), social e de ligações viárias e 
tendo em conta uma crescente e acelerada diminuição de Sacerdotes, precisando-se de novos 
agentes.
 Organizar um melhor esquema de experiência cristã celebrativa: tendo em conta um 
sério programa de formação mistagógica com incidência clara na Iniciação Cristã, e outros 
aspectos da dimensão litúrgica (orante e sacerdotal).
 Organizar um melhor esquema de formação e experiência cristã evangelizadora: tendo 
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em conta um sério programa de formação humana, em ordem a uma “Nova Evangelização” 
(confessante e anunciante) onde já ressoou o 1.º anúncio.
 Configurar uma identidade cristã solidária de presença no mundo: tendo em conta um 
sério programa de revisão de comportamentos e de intervenção social (justa e testemunhante).
 Depois de trabalho de grupo, os conselheiros ainda se pronunciaram sobre a sensibili-
zação a fazer neste primeiro ano e sobre a Assembleia Diocesana. Esta decorrerá no pavilhão 
multiusos de Viseu, no dia 10 de Outubro próximo, das 15H30 às 18H00.

Viseu, 13 de Setembro de 2010

COMUNICADO

 Reuniu, em sessão ordinária, no dia 15 de Novembro, o Conselho Presbiteral da Diocese 
de Viseu. No período de “Antes da Ordem do Dia” foi aprovado, por unanimidade, um voto 
de congratulação pelas melhoras do nosso Bispo, após a semana de internamento a que teve de 
sujeitar-se. Ainda nesse período, o Bispo da Diocese informou o Conselho sobre os trabalhos da 
CEP na sua recente reunião plenária, particularmente sobre o próximo recenseamento da prática 
dominical e sobre o Fundo Social Solidário criado pela mesma CEP.
 Ponto central e quase único foi, mais uma vez, o Sínodo Diocesano em marcha. Após um 
trabalho de grupos em que os conselheiros foram convidados a fazer a avaliação da Assembleia 
pré-sinodal, recentemente realizada, e dar sugestões para o trabalho nos “tempos fortes” do ano 
(Advento, Quaresma, Páscoa e Pentecostes) e sobre o papel e funções do secretariado executivo 
e da comunicação social na diocese e serviço ao sínodo, a partilha foi muita rica e ocupou a 
parte de tarde da sessão.
 Em resumo, foi salientado:
 1. A Assembleia pré-sinodal, apesar de algumas limitações e aspectos a corrigir, foi um 
enorme sucesso pelo número de participantes, que excedeu todas as expectativas, e pelo inte-
resse manifestado.
 2. Sente-se a necessidade de material simples e acessível, a nível de textos e outro mate-
rial, a ser trabalhado nos grupos sinodais.
 3. Pede-se ao secretariado executivo apoio e acompanhamento na formação e na anima-
ção, ao longo de toda a caminhada.
 4. A comunicação social, nos seus diversos meios, deve ser amplamente utilizada na parti-
lha e divulgação do que vai acontecendo, tendo surgido a ideia da criação de um site específico 
para o sínodo.
 5. Pede-se a elaboração de propostas claras de trabalho, em etapas bem definidas, coorde-
nação bem atenta de todas as acções programadas e uma avaliação contínua do processo.
 Concluindo, espera-se muito da participação de toda a Diocese nesta caminhada sinodal 
que tem como objectivo final dar um rosto renovado a esta porção do povo de Deus, reflectindo 
a luz que a Igreja recebeu do seu Senhor no novo Pentecostes que foi o Concílio Vaticano II, 
cujo cinquentenário se quer celebrar condignamente. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

 Na Segunda-feira, dia 28 de Fevereiro e durante todo o dia, decorreu a reunião ordinária 
do Conselho Presbiteral da nossa diocese, com a seguinte ordem de trabalhos:
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 I. Informações: 
  - Rota das Catedrais
  - História da Diocese
  - 500 Anos da Regra de Santa Beatriz da Silva

 II. Temas para estudo:
 1. Repensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal 
  - Apresentação e aprovação do Documento a enviar à CEP.
 2. Sínodo Diocesano
  - Avaliação da caminhada sinodal
  - Ponto da situação sobre a constituição dos animadores e dos grupos
  - Importância do tempo quaresmal e do tempo pascal no programa do Sínodo
  - 2.ª Assembleia Pré-Sinodal: programa e metodologia
 3. Novo Regime da Segurança Social
   - Implicações da nova situação e formas de ajuda e solução
 4. Pastoral Social na Diocese:
  - Radiografia das Instituições Sociais (Misericórdias, Centros Sociais e Grupos de In-
tervenção Social na Diocese)
  - Políticas sociais e Protocolos (situações novas face a “cortes” e novas regras)
  - Comunhão, organização e complementaridade da acção social nas IPSS da diocese. 
Dificuldades e respostas
  - Ofertas e possibilidades de acções de formação. Qualificação
  - Novas formas de pobreza e novas respostas sociais

 NOTA: Os pontos 2, 3 e 4 serão para reflexão e avaliação da situação arciprestal (Pa-
róquias e Instituições), tendo em conta a realidade, as dificuldades e a procura de soluções e 
respostas. Pede-se que os Arciprestes recolham as informações e os elementos necessários.
Sobre o ponto 1, esperamos mandar o Documento, logo que possível. 

 Com quase todos os membros presentes, os conselheiros debruçaram-se sobre vários te-
mas, previstos na agenda, dos quais se ressaltam: documento a enviar à CEP sobre o “repensar 
juntos a pastoral da Igreja”; Sínodo Diocesano – avaliação de actividades realizadas e progra-
mação; novo regime da Segurança Social para os sacerdotes, etc. 
 Houve informações sobre a rota das catedrais, história da Diocese, jubileu dos 500 anos 
da Ordem contemplativa das Concepcionistas e, ainda, sobre as próximas visitas pastorais e so-
bre o destino da renúncia quaresmal. A parte da tarde foi ocupada com o tema “Pastoral Social 
na Diocese”. Estiveram presentes os elementos do Secretariado Diocesano da Pastoral Social 
e o Dr. Agostinho Martins, da Segurança Social. A próxima reunião ordinária deste órgão de 
corresponsabilidade diocesana ficou marcada para o dia 30 de Maio.

REUNIÃO ORDINÁRIA

 Na última Segunda-feira, dia 30 de Maio e em reunião ordinária, teve lugar o Conselho 
Presbiteral da nossa diocese, presidido pelo Bispo. Os temas eram de forma a reflectir a Evan-
gelização e a Catequese, tendo em conta o Sínodo e o programa da Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP) – “Repensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal”. 
 Com base doutrinal na Dei Verbum e na Gaudium et Spes – documentos a estudar no 
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Sínodo, no Ano Pastoral 2011-2012 – apontaram-se linhas estruturantes e fundamentais para o 
Plano Pastoral do próximo ano. 
 Reflectiu-se a necessidade de haver experiências na diocese a pôr em prática programas 
de Iniciação Cristã, Reiniciação Cristã e Catecumenado. Ainda se reflectiram metodologias no-
vas para a formação permanente do clero. Também se dialogou sobre a forma como estão a ser 
atendidas situações de pobreza, tendo em conta as consequências da crise económica e social 
no nosso país.
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CAPÍTULO V

VIDA CONSAGRADA
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BEATRIZ DA SILVA, MULHER FORTE

 Quase todos os domingos, quem acompanha a emissão da celebração da Eucaristia, pela 
RTP, ouve falar da Igreja de Santa Beatriz da Silva, a partir da qual se faz a emissão.
 
 Quem é a Santa Beatriz da Silva?
 Nascida em Campo Maior, em 1437, fundou uma Ordem de Religiosas de Clausura, a Or-
dem da Imaculada Conceição, de inspiração franciscana, que conta com quase 3.000 monjas em 
todo o mundo, ocupando 120 mosteiros, na Europa, América Latina e Índia. O primeiro mos-
teiro da Conceição em Portugal terá surgido em 1608, na ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. 
Seguiram-se muitos outros, por todo o território nacional, até à extinção das ordens religiosas, 
em 1834.
 Em 1942, a Ordem da Conceição regressou a Portugal, instalando-se em Campo Maior, 
terra natal de Santa Beatriz. A 30 de Maio de 1971, um grupo de monjas de Campo Maior fun-
dou o actual Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, em Viseu (Bairro do Viso), a segunda fundação 
da Ordem em Portugal, depois da expulsão de 1834.
 Vieram para Viseu pela mão de D. José Pedro da Silva, que recebeu as Responsáveis pela 
Ordem, quando faziam prospecção em Portugal, para instalarem um novo Convento. Passando 
por Mangualde, pararam no Patronato local e, afirmando que vinham a caminho de Viseu, logo 
foram encarregadas de entregarem ao Bispo de Viseu, D. José Pedro, uns pastelinhos de feijão, 
especialidade daquele Patronato, que D. José Pedro da Silva apreciava muito. Fazendo tenção 
de continuarem viagem, para outra diocese, D. José Pedro fez questão de as receber e saber o 
que as movia. Perante a sua intenção de expansão da Ordem em Portugal, logo lhes propôs a 
ocupação de uma casa que havia sido oferecida à diocese em Tourigo.
 Em 1976, Beatriz da Silva foi canonizada, embora já viesse sendo cultuada, privadamen-
te, desde o século XVI, ou mesmo desde a sua morte, em 1492, como corolário da sua existên-
cia de santa viva toledana. Têm como carisma próprio a exaltação da Imaculada Conceição de 
Maria, imitando as virtudes de Nossa Senhora, enquanto mulher poderosa, por oposição a Eva. 
Esta postura procurava um impacto positivo na cultura da sua época, afirmando e assegurando o 
poder das mulheres sobre a sua própria existência e na moldagem da sociedade em que viviam, 
marcadamente misógena.

 Jovens sentem o apelo
 O Convento de Sta. Beatriz da Silva, em Viseu, é também um convento de clausura, 
mas ali se encontram rostos muito jovens, contrariamente ao que se poderia esperar hoje. Um 
número crescente de mulheres jovens busca a Ordem da Imaculada Conceição. Parecem cons-
tituir um movimento paradoxal, num mundo onde as vias de realização das mulheres vão sendo 
cada vez mais amplas e o leque de opções mais aberto e variado.
 Jornais e revistas, além de um ou outro telejornal e agências noticiosas católicas levam ao 
Convento a realidade de hoje. O dia-a-dia de uma Religiosa em Clausura decorre entre a oração 
e o trabalho. Santa Beatriz adoptou, no início, a Regra da Ordem de Cister. Levantam-se às 
6,20 da manhã e começam o dia com a oração de Laudes, seguindo-se, depois, a Eucaristia e os 
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restantes seis momentos da reza do Ofício, intercalados, ao longo do dia, com o tempo de tra-
balho. Todas as tardes há exposição do Santíssimo na igreja, onde três Irmãs se vão revezando, 
ao longo da tarde, para a oração diante do Santíssimo Exposto. Há dois momentos de recreio, 
após o almoço e após o jantar. Fora dos tempos de recreio, impera o silêncio, facilitador da ora-
ção. O trabalho é sobretudo costura e bordado, respondendo a encomendas que lhes chegam, 
tanto de particulares, como de instituições, particularmente a encomenda de paramentos para o 
culto. Assim garantem o seu sustento. Há o quintal e os animais para consumo doméstico, além 
de todos os trabalhos que uma casa habitada impõe. Para além da oração colectiva, há também 
momentos de oração pessoal, para cada uma das Irmãs, respondendo a cada um dos numerosos 
pedidos que ali chegam, mostrando as alegrias e as tristezas do Mundo.
 
 Irmã, minha vida não tem sentido. Quero morrer!
 Assim se dirigiu à Abadessa uma jovem que entrou no Convento e tocou à campainha. 
Quem ali vai desabafar sabe que o seu problema é guardado com toda a reserva, merecendo 
a atenção e a preocupação de quem sabe escutar, apresentando-o, depois, à atenção de Deus, 
junto de quem fazem eco pela sua oração: - Nós sabemos que podemos desabafar e daqui não 
sai, dizia a jovem.
 Foram duas horas de conversa, deixando para trás o almoço, mas a jovem regressou, 
tranquila, à sua vida, com renovada vontade de viver. A porta do Convento está sempre aberta, 
desde a manhã até à noite, tal como a da capela.
 Irmã, segunda-feira começa a escola e eu não tenho nada, dizia o menino, arrastando o 
carrinho das compras vazio. Lá foi a Irmã à procura de cadernos e lápis, que lhe entregou, para 
levar para a Escola.
 Os olhos brilharam, como os de tantos outros que ali se dirigem para pedir que lhes ma-
tem a fome, ou ajudem a resolver dificuldades, nestes tempos de crise generalizada, afectando 
especialmente os mais pobres.
 Também as Escolas gostam de visitar o Convento, seja por curiosidade, para saberem o 
que é um convento e o que faz quem lá vive. Hoje, o Convento faz parte da identidade do Bair-
ro do Viso. Muitos são os que ali vão à Missa todos os domingos e vão conhecendo a vida das 
Irmãs. Muitos grupos de catequese visitam igualmente o Convento.
 Em Portugal, há apenas estes dois Conventos, o de Viseu e o de Campo Maior. Em Es-
panha há uma grande presença das Irmãs Concepcionistas, pois Santa Beatriz ali desempenhou 
a sua actividade, levada para a Corte, em Toledo. Antes da extinção das Ordens Religiosas em 
Portugal, as Concepcionistas teriam em Portugal mais de uma dúzia de Conventos e Beatérios.
Dando a conhecer a D. José Pedro da Silva a sua iniciativa de prospecção, logo ele diligenciou 
no sentido de ficarem na Diocese e assim aconteceu, indo instalar-se em Tourigo, naquela data, 
Paróquia de Barreiro de Besteiros. Vieram, depois para a Ladeira de Castelões, junto a Campo 
de Besteiros e, por fim, para o Viso, onde têm o seu Convento, construído de raiz. Quando se 
completaram os 25 anos da canonização de Santa Beatriz da Silva, foi colocada, na colunata do 
santuário de Fátima, uma estátua de Santa Beatriz da Silva. É a última do conjunto escultórico 
da Colunata, no seu lado direito.

 Três amores
 Santa Beatriz da Silva não deixou às suas Religiosas quaisquer textos de carácter inspi-
rador, à maneira de cartas, ou sermões. Ela amava o escondimento, embora sempre atenta às 
necessidades do mundo inteiro. À maneira de uma mãe, era muito discreta, mas muito atenta. E 
a recomendação que deixava às Religiosas que escolhiam o seu Convento apenas deixou uma 
síntese de ouro: A Vida tem uma Mãe, a Imaculada; o coração tem um ninho, o Sacrário; o 
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sofrimento tem um alvo, a Cruz. São os três amores de Santa Beatriz - Maria, a Paixão de Cristo 
e a Eucaristia.
 
 Feminismo, ou feminilidade?
 Numa época em que a mulher não tinha voz, nem vez, Beatriz da Silva, como afirmam 
todos os seus biógrafos, era uma mulher decidida, empenhada na afirmação da dignidade e do 
papel da mulher na sociedade. Perguntando às suas discípulas se achavam que Santa Beatriz 
tinha sido uma “feminista antes do tempo”, logo responderam que ela se preocupou com a 
valorização da feminilidade e não do feminismo: é como se fosse uma mãe a gerar Deus para 
o mundo. Nos quinhentos anos da aprovação da Regra das Concepcionistas, vamos abordar a 
história e a espiritualidade das Concepcionistas, realçando algumas efemérides ligadas à sua 
obra, partindo sempre do Convento de Nossa Senhora da Conceição, instalado no Viso.
 Uma das suas Religiosas nos escreverá algumas Cartas do Convento. Daremos a conhe-
cer um pouco do que são os Conventos de clausura e a sua importância na vida da Igreja, nos 
tempos de hoje, e o que continua a atrair tantas jovens e tão qualificadas, para estes Conventos.

 Enclausuradas, mas não fechadas ao mundo
 Tivemos oportunidade de constatar que as Irmãs que nos receberam estavam plenamente 
a par do que se passa pelo Mundo.
 Disseram-nos que vão sabendo de tudo pelos pedidos de oração que todos os dias lhes 
chegam, de gente preocupada com o que se passa e gera inquietação, tanto na gente humilde, 
como em responsáveis, os mais variados, que lideram os caminhos da Humanidade.

CONVENTO DE SANTA BEATRIZ

IR. ESMERALDA FAZ VOTOS TEMPORÁRIOS

 Aos onze anos, ‘exigiu’ ao pai que a enviasse para Portugal, para estudar. Ele veio, de 
Angola, trazê-la a uma familiar, com quem a deixou, em Setúbal. Aí estudou e cresceu. Na 
comunidade cristã onde estava inserida, surgiu a vontade de entrar para o Convento de Santa 
Beatriz, para ser Religiosa de clausura.
 No dia 4 de Outubro, dia de S. Francisco de Assis, a Ir. Esmeralda fez os seus votos tem-
porários, recebendo o véu preto, a medalha, o manto azul e a Regra da Ordem da Conceição, 
que rege a vida das Irmãs Concepcionistas.
 Ao meio-dia, a Igreja do Convento de Sta. Beatriz, no Viso, encheu-se de familiares, ami-
gos e convidados para a Eucaristia solene, durante a qual faria os seus votos temporários.
 À Eucaristia presidiu o Pe. Marco Luís, de Setúbal, acolitado pelo Pároco do Viso, Pe. 
Nuno Almeida e mais oito sacerdotes oriundos das dioceses de Lisboa, Setúbal, Porto e Viseu.
Na sua homilia, o Pe. Marco salientou a importância da vocação, na realização pessoal de cada 
um, respondendo ao apelo que Deus sempre faz a quem se dispõe a ouvi-lO. A Abadessa do 
Convento presidiu à imposição do véu, da medalha e do manto, depois de ouvir os votos da Ir. 
Esmeralda Maria do Espírito Santo. No final, fez-lhe entrega da Regra de Santa Beatriz.
 Depois da solene Eucaristia, todos foram convidados para o almoço, que foi servido no 
salão do Convento, proporcionando um momento de convívio de todos os convidados com a Ir. 
Esmeralda, que simpaticamente, foi cumprimentando e acolhendo cada um, pessoalmente.

FM
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CARTAS DESDE O CONVENTO

VALORES QUE NÃO PASSAM UM CARISMA
QUE PERMANECE VIVO DEPOIS DE 500 ANOS

 «Em nome do Senhor começa a Regra das religiosas da Conceição da bem-aventurada 
Virgem Maria». É também em Seu nome que me aproximo destas páginas para partilhar e tirar 
um pouco o véu de um modo de vida religiosa (modus vivendi) que está presente, por providên-
cia divina na nossa cidade de Viseu, a Ordem da Imaculada Conceição (OIC) ou Concepcionis-
tas de Santa Beatriz como somos mais conhecidas...
 O facto que me leva a escrever-vos é a efeméride do V Centenário da nossa Regra de vida 
e também o desejo de partilhar convosco o calor que brota de vidas dadas a Deus sem reserva e 
que, de certo modo, também vos pertencem...
 Antes de mais, a Regra da OIC é um documento dividido em doze capítulos, que descreve 
a nossa identidade religiosa. Nela encontramos as opções evangélicas, os critérios e atitudes 
espirituais, a estrutura jurídica, a nossa vida e missão. Foi aprovada pelo Papa Júlio II, a 17 de 
Setembro de 1511. Sendo a última Regra a ser aprovada na Igreja e só para mulheres; o que no 
século XV foi algo invulgar.
 Peço desculpa se o modo de me expressar é simples e até pobre, mas não sou escritora, 
nem pretendo sê-lo. Quero simplesmente partilhar vida e isso o confio a um Outro que no-la dá 
em abundância (cf. Jo. 10, 10b).
 O que sustentou, fez (e faz) prevalecer, e até mesmo renascer um carisma, já lá vão cinco 
séculos? Como religiosa concepcionista também me fiz a mesma pergunta...
 Sem dúvida a resposta está em corações abertos aos valores que não passam e que na nos-
sa forma de vida contemplativa se cultivam com esmero. Partilho, então, os mais importantes 
(os quais desenvolverei nas próximas cartas) sem pretender esgotar o manancial que submerge 
a alma contemplativa concepcionista no mais profundo de Deus, por meio de Maria Imaculada.
“Todas as que iluminadas e chamadas por Deus...” (R. 1), “se oferecem com Jesus Redentor, 
como hóstias vivas em corpo e alma” (R. 2). Eis a primeira fonte de onde brota a fecundidade 
do nosso carisma – a Eucaristia. Fazendo eco da teologia Paulina, e unindo-se totalmente a 
Jesus, cada uma de nós procura viver a sua vocação como um dom que é abençoado, partido, e 
repartido para que a graça de Deus chegue ao coração e à vida de cada homem. Com tudo o que 
isto significa de amor dado e recebido, a Deus e aos irmãos. O modo de concretizá-lo é a imita-
ção das virtudes da Virgem Imaculada, pois recorda a Regra que a medalha de Nossa Senhora, 
que trazemos, é para tê-la no coração como imagem de vida (R. 7).
 Desta forma, o nosso modo de vida é envolvido por valores permanentes, tais como: 
caridade, fraternidade, pureza de alma e corpo, sobriedade, humildade, oração, laboriosidade, 
confiança, - e tudo isto porque, afastando tudo o que nos aparta de Deus e dos irmãos, abrimos 
o coração à acção do Espírito Santo. A Ele confio as vossas vidas para que também nelas flores-
çam estes valores humanos e profundamente cristãos.
 Até à próxima carta, deixo-vos sobre a protecção de Maria, a qual nos ensina a viver o 
valor profundo de cada instante.

Irmãs Concepcionistas
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CARTAS DO CONVENTO

«VIVER» NO AMOR ETERNO DE DEUS

 Caros leitores, é com gozo que vos escrevo esta segunda carta. Apresento-vos um tema 
que tem um profundo eco nas nossas vidas e nos nossos corações, a eternidade. No princípio 
desta semana, celebrámos os nossos amigos, os santos que tal como nós trilharam o caminho 
sinuoso da vida humana, mas com a graça de Deus deram sabor divino a cada passo e a cada 
gesto, ... e com saudade recordámos os nossos entes queridos que, porventura, um dia espera-
mos encontrar pelo valor forte da comunhão que, um dia, nos uniu.
 Por tudo o que fica dito, pensei abordar este tema por ser uma faceta tão importante na 
nossa Vida Contemplativa. A razão da esperança que fecunda o nosso dia-a-dia, o horizonte 
eterno e definitivo.
 Como é que uma monja de clausura expressa e vive, o sentido da morte?
 A nossa principal missão é a oração, o encontro e união com Deus, por meio de Jesus 
Cristo. Não é difícil perceber que só chegaremos à plenitude deste encontro na vida eterna, é 
como se cada dia preparássemos e vivêssemos esse desenlace definitivo de viver no amor eter-
no de Deus que nos acompanha ao longo da vida, como um Pai ao seu filho querido; ou, mais 
ainda, o nosso encontro com Deus será como dois esposos que podem viver em plenitude a sua 
união. Tudo é vivido com muita simplicidade. A eternidade é a nossa casa, a monja vive a sua 
vida morrendo a tudo o que é transitório e a morte para ela é um viver, alcançar a Vida com 
maiúscula...
 A vida quotidiana passa rapidamente e no Convento parece que o relógio acelera o ritmo, 
entre os muitos passos do caminho, quase sem nos darmos conta, vamos chegando, a esse final 
feliz, onde reina a luz, o amor, a verdade.
 O testemunhar a presença de uma irmã com uma doença grave na nossa Comunidade, e 
toda a sua entrega até à morte foi uma das luzes mais importantes para a minha forma de actuar 
em cada dia como se fosse o último, com a maior capacidade de amor possível em cada instante. 
Recordo o seu ardente sorriso, fruto da transformação profunda da dor em amor novo. A nossa 
forma de acompanhar casos assim é: pedir o sacramento da Unção dos enfermos, não deixar a 
Irmã sozinha, velar por ela em cada momento, de dia e de noite, procurar animá-la falando-lhe 
do Céu e do Senhor, seu Esposo, que marca o encontro definitivo. É muito o que se dá, mas 
muito mais é o que se aprende. A partida desta Irmã de que falo foi verdadeiramente edificante, 
alegre, tranquila, como um leve sopro, uma passagem ao misterioso horizonte onde sabia bem 
Quem a esperava, um pisar firme na região da Beleza por essência, do Amor verdadeiro e único, 
da Paz onde o descanso é duradouro e feliz. Quando me contam as histórias de outras Irmãs, 
sempre coincidem na tranquilidade e serenidade de uma criança que dorme nos braços da sua 
mãe...
 Porque é que a maior parte das religiosas morre assim?
 Uma morte assim..., serena, cheia de paz e de amor, não se improvisa, MORRE-SE 
COMO SE VIVE, e se se viveu de olhos fixos na eternidade e de passagem por esta terra, então 
tudo será mais familiar; à alma que se habituou a dar-se a Deus entregando-lhe toda a sua vida 
só lhe resta possuir e VER Aquele por quem deu tudo e se deu a si mesma.
 Todos sabemos que não nascemos para permanecer nesta vida e que, um dia, chegará 
também para nós a eternidade. A certeza da vida que não acaba é o grito que todo o homem leva 
dentro, mesmo que não reconheça, mas está a vista em pequenos sinais entre os quais o avanço 
da medicina.
 Às vezes, quando penso no abraço eterno com Deus, meu Pai, pergunto: Quem é que não 
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gosta de participar numa festa? E quando estas se sucedem, melhor, pois eu vejo a eternidade 
como uma festa eterna, onde o nosso coração se dilatará até à sua plenitude por estar com Quem 
sabemos que nos ama como ninguém...
 Até à próxima carta, deixo-vos sobre a protecção de Maria Imaculada, a qual nos ensina a 
viver o valor profundo de cada instante, de mente e coração na eternidade de Deus, que um dia 
também será a nossa, se vivermos cada vez mais nesse e desse Amor eterno que Ele é.

Uma Irmã Concepcionista

CARTAS DO CONVENTO

NESTE NOVO ANO MATRICULAR-SE EM “TEOLOGIA” DO QUOTIDIANO

 Já lá vão quase duas semanas do começo deste novo ano civil de 2011 e, como tal, venho 
uma vez mais abeirar-me destas páginas. Esperamos, e na oração pedimos, para que o tenhais 
começado da melhor forma e ajudado aqueles que estão mais próximos a vivê-lo assim tam-
bém. Estrear um novo ano é começar uma nova etapa da vida, sempre com a incógnita do que 
sucederá ao longo do mesmo, do que nos reservará Deus para o nosso crescimento humano e 
espiritual... A vida vai passando, muitas vezes sem nos darmos conta, mas deve permanecer a 
certeza, em nós cristãos, que, dando ao mundo o testemunho de uma vida modelada pelo Evan-
gelho, Deus Amor dará a cada instante valor eterno.
 Para uma monja de clausura, que tem uma vida com um horário fixo, embora algumas 
vezes flexível, estando tudo tão programado, que traz de novo o começo de um ano?
 A novidade que dá verdadeiro sentido ao que somos e fazemos não pode ser encontrada 
em nenhum anúncio publicitário, ... a novidade que nos faz passar do homem velho ao homem 
novo, de que nos fala São Paulo, está no recomeçar, com ânimo renovado, a descoberta dos 
passos de Deus no horizonte da própria vida.
 Para uma monja Concepcionista, o começo do ano traz-lhe à memória a oração que reza 
em cada hora que passa: “Uma hora menos de vida, outra mais perto da morte...”, este é o desejo 
que late em cada coração que deseja ver Deus face a face... uma hora mais perto deste encon-
tro amoroso e definitivo. Vive esta realidade com o anelo da Vida verdadeira, o que dá a cada 
situação e a cada tempo selo de eternidade, vivendo bem em cada momento esse encontro com 
Deus nas coisas mais pequenas, construindo amorosamente já aqui a cidade eterna.
 A novidade não se encontra só nos acontecimentos importantes e que fazem muito ala-
rido, ... esta até pode passar despercebida ... para uma monja Concepcionista, muitas vezes a 
novidade está escondida no caminho da santidade, que para ela não é outra coisa que a aceitação 
e o abraçar da normalidade das coisas de todos os dias: esses defeitos ou limites próprios que 
não se conseguem superar, essa Irmã que sempre conta as mesmas histórias, essa tarefa que se 
torna pesada por repeti-la todos os dias, aquela palavra que te dói, ... mas também essa outra que 
anima e estimula, esse gesto fraterno que nos faz sentir irmãs e membros vivos da Comunidade, 
esse olhar ou sorriso que inspiram confiança, ... esse desejo interior de caminhar sempre com 
a fortaleza de Deus e a própria debilidade... são todas estações da vida diante das quais ou se 
aprende com o que nos dói e se saboreiam tantas coisas boas ou, se nos detemos só no nega-
tivo, já não vemos mais nada. QUE BOA É A ORAÇÃO PARA FAZER ESTA GINÁSTICA 
ESPIRITUAL E HUMANA! Orar a própria vida, santificar cada momento do dia, e fazê-lo 
repetidamente para aprender a viver de Amor, com o qual Deus envolve tudo, especialmente o 
nosso coração e as nossas relações.
 A novidade para a Concepcionista está: na luz e no sal do simples quotidiano que é o 
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oferecimento da própria vida por amor e em serviço de Jesus e Maria Imaculada (R.5); nos di-
vinos conselhos que nos deu Jesus: de renunciar à própria vontade (R.16), de não apropriar-se 
de nada, tendo o simples uso das coisas (R.18) e purificar a consciência dos desejos terrenos e 
das vaidades do mundo (R.30); no trabalho fiel e devoto (R.40), etc.
 Tudo o que fica dito nos leva a pensar que há momentos da vida em que é muito necessá-
rio estudar a “teologia” do quotidiano de trabalho e oração, da vida sem outro brilho que o de 
identificar-nos com a vida de Jesus em Nazaré. Dadas as predilecções de Deus pela pequenez e 
a simplicidade de todos os dias, essa é a boa terra na qual ele quer lançar as sementes do Evan-
gelho... Não foi assim com Jesus e Maria e também a maior parte dos santos?
 No dia 31, antes do momento de oração comunitária e ao terminar um recreio muito ani-
mado, umas vezes por anedotas verídicas, outras por acontecimentos marcantes do ano, faze-
mos a cerimónia dos santos protectores. Prepara-se uma mesa com duas velas e um crucifixo e 
duas bandejas, uma com pequenos papéis com o nome de cada religiosa e outra com estampas 
impressas nas quais está escrito o nome de um santo que será o protector durante todo o ano, 
uma virtude para praticar e as almas, dos familiares, dos missionários, irmãs ou sacerdotes, por 
quem deve rezar cada uma. É feito à sorte e é curioso como às vezes se repete o mesmo santo 
vários anos; mas o mais interessante é conhecer a sua vida e aprender com a mesma. É assim 
manifesta a importante comunhão dos santos. Em seguida dirigimo-nos para a capela das 11 às 
12h 25m, mais ou menos, cantamos o Ofício de Leitura, a Vigília do dia 1 de Janeiro, Soleni-
dade de Sta Maria Mãe de Deus e as Completas... Este ano, ao recitarmos a frase: “Em vossas 
mãos, Senhor, entrego o meu espírito”, soaram as doze badaladas. Nada melhor para começar 
esta nova etapa da vida do que entregar-se nas mãos d’Aquele que sustenta o Universo, para 
viver mais intensamente a nossa consagração total... É esta a novidade simples de vidas dadas 
a Deus e aos homens nossos irmãos.
 Neste novo ano fica a tarefa pendente de apreciar a novidade na vida simples de todos 
os dias, a qual tem a sua beleza e “liturgia” própria... que só um coração humilde é capaz de 
entender. Acolhamos o que Deus nos oferece, como Maria acolheu, e teremos, de certeza, um 
bom ano.

Uma Irmã Concepcionista

SEMANA DO CONSAGRADO

VIDA CONSAGRADA NA MISSÃO DA IGREJA

 A Conferência Episcopal Portuguesa, em coordenação com a Comissão Episcopal Voca-
ções e Ministérios, decidiu realizar a Semana do Consagrado, de 30 de Janeiro a 6 de Feve-
reiro de 2011.
 O tema escolhido é “Vida Consagrada na Missão da Igreja”.
 Este tema está em sintonia com o projecto de pastoral nacional em curso ‘REPENSAR 
JUNTOS A PASTORAL DA IGREJA EM PORTUGAL’, proposto pela Conferência Episcopal 
Portuguesa.
 Consciente da presença do(a)s Religioso(a)s na Igreja Diocesana de Viseu e acompanhan-
do o percurso do Sínodo “Em Comunhão para a Missão”, o Secretariado Regional dos Religio-
sos/Religiosas (CIRP) convida os cristãos da cidade a participarem na vigília de oração, no dia 
4 de Fevereiro, às 21h00, na Igreja dos Missionários Combonianos (Seminário das Missões).
 Propõe também que, nas igrejas paroquiais ou lugares da diocese onde houver uma comu-
nidade religiosa, se realize um momento celebrativo e de reflexão, num dos dias desta semana 
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da Vida Consagrada.
 Em tempo de preparação para o Sínodo Diocesano, pode ser também este um momento 
significativo para todas as paróquias.
 O dia do Consagrado, que habitualmente se realiza no dia 2 de Fevereiro – Festa da 
APRESENTAÇÃO do SENHOR –, este ano, por proposta de D. Ilídio, será celebrado no dia 
6 de Fevereiro, na Sé, às 18h30.
 Fica o apelo para a presença de todos os religiosos/as.

Secretariado Regional da CIRP

CONSAGRADOS EM ORAÇÃO

 Na noite do dia 4 de fevereiro de 2011, reuniram-se vários consagrados e consagradas, 
juntamente com todos aqueles e aquelas que quiseram rezar à luz do tema “A Vida Consagrada 
na Missão da Igreja”, proposto para a celebração da Semana do Consagrado de 30 de Janeiro a 
6 de Fevereiro de 2011, na igreja do Seminário das Missões.
 Depois das palavras de acolhimento da Ir. Maria Alice, presidente da Região de Viseu da 
Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a vigília de oração prosseguiu sob a orienta-
ção do Frei Eliseu Moroni, com momentos de louvor, escuta da Palavra de Deus, testemunhos 
de vários intervenientes e com o envio final, à luz do Magnificat de Maria.
 No final, foi oferecido a todos os presentes um momento de confraternização no refeitório 
daquele Seminário.

DIA DO CONSAGRADO E ORDENAÇÃO DIACONAL

“UMA DIOCESE QUE CELEBRA A VOCAÇÃO 
E A MISSÃO DOS SEUS CONSAGRADOS”

 As palavras iniciais de D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, convidavam logo a reflectir 
estes dois aspectos que enchiam ainda mais de alegria a celebração do dia 6 de Fevereiro de 
2011, na Sé de Viseu: o Dia do Consagrado na Diocese e a Ordenação Diaconal de Lino Alberto 
Pereira Loureiro, natural de Espinho, Arciprestado de Mangualde. Iniciada às 18h30, esta ce-
lebração trouxe à Catedral algumas pessoas da paróquia de origem do novo Diácono, Espinho, 
além dos seus familiares, bem como da paróquia onde actualmente estagia, Mangualde, que se 
associaram a muitos outros fiéis e aos consagrados que, como lembrava o Bispo de Viseu na 
homilia, são chamados pelo Senhor que “conta connosco para um compromisso sério, na reali-
zação do Seu projecto de anúncio e implantação do Seu Reino: de vida, de verdade, de justiça, 
de paz e de amor”.
 O Diácono, que recebe o primeiro grau do sacramento da Ordem, aceita expressamente o 
serviço à caridade e à proclamação e anúncio da Palavra, manifestado na entrega que lhe é feita 
do livro dos Evangelhos, após os momentos fortes da imposição das mãos, feita pelo Bispo, e 
da oração que o consagra ao seu novo ministério.
 E, como referia D. Ilídio, essa missão era também recordada pela liturgia deste V Domin-
go do Tempo Comum: “Ser consagrado e ser Diácono significa ser sal e ser luz, iluminando 
e dando sabor a partir da nossa comunhão de amor e de vida com Jesus Cristo (...) significa, 
também, como pede Isaías, partilhar a vida, o pão, o amor, a salvação, a partir da vivência da 
Eucaristia, fonte de inspiração e de atitudes para vivermos a consagração na Sociedade, aonde 
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somos enviados”.
 Revestido já das vestes próprias do Diácono, o Lino pôde realizar já esse mesmo serviço 
na celebração da Eucaristia, no serviço ao altar e à comunhão. Após a Eucaristia, foi saudado 
mais directamente pelos seus familiares e amigos que o acompanharam neste momento signifi-
cativo da sua caminhada para o sacerdócio. 

NA SEMANA DO CONSAGRADO

ORAR COM O OLHAR

 Santa Teresa de Ávila, mestra de oração, aprendeu e ensinou a orar com o olhar. Escuta 
aquilo que ela hoje te diz:
 “Não vos peço agora para pensardes n’Ele, nem que formeis muitos conceitos, nem que 
façais grandes considerações com o vosso entendimento; não vos peço senão que olheis para 
Ele... Olhai que não está aguardando outra coisa senão que olheis para Ele.”
 Santa Teresa de Ávila resume aqui o seu modo de orar, a sua descoberta de um Jesus que 
tudo transforma com o seu olhar.
 Por isso... não são assim tão importantes as tuas palavras, senão a atitude do teu coração. 
Não é tão importante tomares tu a iniciativa, senão descobrires que é sempre Jesus que sai em 
primeiro lugar ao teu encontro.
 O seu olhar... o que é que te diz? Consegues ler...? Orar é confiar mais no olhar de Deus 
do que no teu. É deixar que Ele eduque os teus olhos e os torne crentes. Orar é deixar que todo 
o teu ser se ponha a clamar, como o cego sentado à beira do caminho: “Senhor, que eu veja!” 
(Mc 10, 46-52). Então, é sentir as mãos de Jesus que tocam os teus olhos; é permitir que Ele te 
acaricie e te cure pela força dessas mãos que te inundam com a sua luz.
 Orar é sentir-se envolvido pelo olhar de Jesus, cheio de ternura e de acolhimento. Não te 
censura, não te aponta nada de negativo, não te exige que faças nada. Somente olha para ti e te 
aceita tal como és. Orar é, então, deixar-se invadir por esse acolhimento incondicional.
 Orar é olhar para toda a gente como Jesus o faria. Observar cada rosto, procurar ver o que 
se esconde por trás dessas expressões de cansaço, de indiferença, de preocupação, de serenida-
de...
 Orar é deixar brotar em ti a compaixão, a proximidade, a súplica de Jesus por eles.
 Olha, escuta, espera... Deus vive no coração humano!

Carmelitas Missionárias Teresianas

ANO VOCACIONAL COMBONIANO

 Em 2011 completam-se 180 anos do nascimento e 130 anos da morte de S. Daniel 
Comboni. Este facto leva-nos a dar graças a Deus que, de muitas maneiras, chama os seus 
filhos, até aqueles que a gente menos esperaria, para fazer chegar o seu amor a muitas pessoas 
que andam sem rumo e sem alegria, como ovelhas sem pastor.
 Olhamos com preocupação para o número cada vez menor de jovens que se dispõem 
a aceitar o chamamento de Deus para, deixando tudo, se colocarem totalmente ao serviço do 
amor de Deus, ao estilo de Jesus. Porque será que, cada vez menos, há jovens que são capazes 
de dar o salto que deu S. Daniel Comboni, deixando sós os seus pais já idosos, para ir evange-
lizar lugares de onde era muito raro voltar com vida?
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 Todas estas preocupações levaram os missionários combonianos a iniciar um Ano Voca-
cional, de 15 de Março (aniversário do nascimento de S. Daniel Comboni) de 2011 até à mesma 
data de 2012, para rezar e desenvolver actividades que levem os jovens a deixar-se conquistar 
pelo carinho de Deus, em benefício de todos os povos.

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

 Para dar início ao Ano Vocacional Comboniano realizar-se-á no Igreja do Seminário das 
Missões, de 13 a 20 de Março, às 21,00h, uma Semana de Oração pelas Vocações, excepto no 
Sábado, dia 19, que será à mesma hora no Convento de Santa Beatriz da Silva.
 No Domingo, dia 20 de Março, às 10,00h, será celebrada a Eucaristia na Igreja do Semi-
nário das Missões presidida pelo Sr. Bispo, D. Ilídio. 

CARTAS DO CONVENTO

“VIVER O MISTÉRIO DE CRISTO A PARTIR DA ORAÇÃO CONSTANTE”

 Ainda que este seja um tema do qual é inevitável escrever-vos em cada artigo, por ser a 
nossa primeira e principal missão merece especial ênfase, nesta carta que hoje vos dedico.
 Na nossa Comunidade, para além da oração litúrgica e da adoração do Santíssimo Sacra-
mento, que são fontes perenes de graça, dedicamos à oração pessoal duas horas diárias, uma de 
manhã depois de Laudes e uma à tarde depois da celebração das Vésperas. Esta oração pessoal 
é para a alma contemplativa como o oxigénio para os pulmões. Aí recebe vigor para a sua vida 
interior, esta vida que transcende os sentidos e que eleva a alma sobre si mesma, para viver 
conforme à sua Divina Vontade, mergulhando assim no seu plano Salvífico. Conhecer a Cristo 
neste encontro diário, para viver como Ele viveu. O conhecimento leva à amizade e configu-
ração com a sua Pessoa por meio do amor, um amor que faz seus os interesses e os desejos do 
amado, até chegar a ter os mesmos sentimentos. Tanto é o que pode uma alma de oração!
 A vida de oração é uma vida polarizada pela consciência permanente da presença de Deus, 
pelo assentimento à sua acção em nós. Caracteriza-se pelo deixar-se transformar, deixar-se 
construir por Deus. A oração vai mudando a vida do orante de forma suave e progressiva. 
Deus disse a Moisés: «...o homem não pode contemplar- me e continuar a viver.» (Ex. 33, 20). 
O mesmo ocorre com quem faz oração. Ninguém que começa a vida de oração e procura ver 
a Deus, conhecê-lO e amá-lO, pode seguir a sua vida como antes. Deus ilumina o coração e a 
mente do homem e ao mesmo tempo lhe exige entrega, generosidade, fidelidade. Numa palavra, 
é uma vida que arranca e desinstala do vulgar e medíocre. Daqui nasce, para a Irmã Contempla-
tiva, um manancial que a faz ser fecunda na Igreja, ser apóstola e evangelizadora pela fé e pelo 
amor; uma fé que ultrapassa os muros e paredes do Convento e um amor que não tem diques 
nem fronteiras, porque, devido à sua união à oração de Cristo e de Maria, o seu coração se torna 
universal para abraçar e acolher a toda a humanidade, a toda a Igreja, a cada homem e mulher.
 A contemplativa, com a sua oração, vem a ser a escada misteriosa de Jacob entre o céu 
e a terra (Gen. 28, 10-16). No seu coração ardente e nas suas mãos erguidas, de um lado os 
acontecimentos do mundo e da Igreja, e no outro a Bíblia, a Palavra viva e eficaz do Senhor da 
nossa história e das nossas histórias para que se transformem em expressão da sua Salvação. É 
desta forma que a oração nos põe em atitude de doação a todos, para que chegue a todo o lugar 
e a cada coração: luz, vida, calor, desejos de viver e de amar. Na nossa comunidade houve, entre 
muitos, um acontecimento que confirmou bem esta realidade: alguém pediu orações pela saúde 
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de um sacerdote brasileiro e muito mais tarde esse sacerdote passou por Portugal e veio a Viseu, 
quis conhecer-nos por ter especial apreço à nossa forma de vida. Pelo diálogo, demo-nos conta 
que ele era esse sacerdote e tinha recuperado milagrosamente. Esta é a Missão que a Igreja nos 
confia: sermos testemunhos vivos e comprometidos pela oração. Diz-nos o Santo Padre: “Como 
no Cenáculo, Maria com a sua presença orante guardou no seu coração as origens da Igreja, 
assim está confiado ao coração amante e às mãos erguidas das religiosas de clausura o caminho 
da Igreja. As monjas revivem e continuam na Igreja a presença e a obra de Maria. Acolhendo o 
Verbo na fé e no silêncio adorador, unidas a Cristo na sua oblação ao Pai, tornam-se cooperado- 
ras no mistério da redenção” (Bento XVI).
 Esta é a faceta Concepcionista por excelência, a oração com Maria e como Maria. A sua 
escola é a melhor nesta matéria, digo-o por experiência. É como ficar nos seus braços maternos 
e adormecer qual criança, na confiança de que nos guardará e ensinará em cada etapa a melhor 
forma de oração, guardando no coração, como ela, o Mistério do seu Filho. Repetindo o seu 
“Faça-se”, dando tudo o que é e tem, entregando a Deus tudo o resto. Um dia, uma pessoa 
muito simples do campo deu esta definição da sua oração: “Rezar é estar todo ali só para Deus, 
porque Ele está todo ali só para mim”. Bendito seja o Senhor que se revela aos pequeninos e 
aos pobres! Estar com Deus, permanecer e conversar com Ele no segredo e silêncio de uma 
presença íntima e contínua, é a forma primeira e fundamental do amor. São, neste caso, 
bem expressivas as nossas Constituições: «Seduzida pelo amor eterno de Deus, (a Concepcio-
nista) vive o Mistério de Cristo a partir da fé e da oração constante...» (C. G. 4).
 Por experiência diária, percebemos que a oração constitui uma das maiores fontes de 
alegria, de conforto e de paz interior. Quando as dificuldades tentam abater-nos, a oração nos 
alenta e ergue. Na prosperidade surge então a oração de acção de graças. É pois o maior dos 
enriquecimentos e a mais eficaz das terapias, os próprios médicos o afirmam...
 «...orai em todo o tempo...» (Lc 21, 34-36) Deus nos convida a orar e nos possibilita a ora-
ção através da sua graça. Cabe-nos abrir o nosso íntimo, de par em par, para que a misericórdia 
divina nos penetre até os mais profundo do nosso ser. Confio, pois, a nossa oração e a de cada 
um de vós a Maria, nossa mãe, ela nos ensinará todas as coisas, sendo a esposa do Espírito do 
Senhor. Ousemos dedicar mais tempo à oração, ainda que seja elevando a mente e o coração a 
Deus no meio dos afazeres diários, especialmente na Quaresma, que nos dispomos a começar.

Uma Irmã Concepcionista

ENCONTRO EM ANO VOCACIONAL COMBONIANO

 O Seminário das Missões, em Viseu, organiza no dia 29 de Maio um encontro missionário 
de convívio, reflexão e oração, animado pelo P. Leonel Claro, Missionário Comboniano, res-
ponsável nacional das Vocações.
 Para este encontro, os combonianos convidam os Jovens, Benfeitores, Amigos e Colabo-
radores do seu Seminário, bem como todos os que se interessam pelas vocações. A iniciativa en-
quadra-se no contexto do Ano Vocacional que os Missionários Combonianos estão a promover, 
com a finalidade de todos despertarmos para a urgência de criar ambientes propícios à escuta 
e à resposta ao chamamento de Deus. Fazem-no também no contexto do Sínodo da diocese de 
Viseu que nos convida a participar na preocupação da Igreja de levar o Evangelho a todos os 
que dele precisam.
 O Encontro tem início às 14:00 horas e, meia hora depois, o Pe. Leonel falará sobre o que 
é a vocação e a sua importância na realização feliz de qualquer pessoa. Vocação missionária 
estará, certamente, em realce, naquilo que disser, ilustrando as suas palavras com o carisma 
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comboniano. Pelas 16:00 horas presidirá à celebração da Eucaristia, após a qual, todos os par-
ticipantes serão convidados a merendarem juntos, num convívio de partilha e consolidação de 
amizade.
 O Pe. José Arieira, promotor comboniano desta iniciativa, entende que “num momento 
em que assistimos a uma forte crise de vocações, é bom darmo-nos as mãos uns aos outros e, 
assim, participarmos num amplo movimento que “comova” a nossa sociedade e os jovens para 
a necessidade do anúncio de Cristo ao mundo, através de vidas totalmente doadas ao seu servi-
ço”.

CARTAS DO CONVENTO

“FIÉIS AO DIVINO CAMINHO” – INICIADO POR SANTA BEATRIZ DA SILVA

 Depois de uma convocação intercontinental, reunimo-nos em Toledo – Espanha – cerca 
de 150 Monjas dos quatro continentes onde a Ordem da Imaculada Conceição (O.I.C.) está 
presente: Europa, Ásia, África e América.
 Caros leitores, venho hoje, nesta carta, dar-vos a conhecer alguns dos marcos importantes 
nas celebrações do V centenário da nossa Regra de Vida: o II Congresso Internacional de Pre-
sidentas das Federações da O.I.C. e o Jubileu Concepcionista. O primeiro, de 23 a 29 de Maio, 
e o segundo, de 29 de Maio a 3 de Junho, na nossa Casa Mãe, em Toledo.
 Depois de uma semana de reflexão, em que presidentas e delegadas mergulharam profun-
damente na nossa identidade carismática e partilharam a realidade vivencial, composta de ale-
grias e dificuldades concretas em cada parte do globo, foi a vez da celebração conjunta, aberta 
a todas as Irmãs da nossa Ordem.
 Quero, então, como participante deste último evento, partilhar convosco a experiência 
de “voltar ao seio materno” das nossas origens, “à sombra” do sepulcro da nossa Santa Madre 
fundadora, Santa Beatriz da Silva. Foram dias de intensa união e íntima certeza de pertença 
à Ordem, dias de avivar um carisma que congrega em todo o mundo cerca de 2.000 monjas, 
em 165 Mosteiros. Foi realmente uma experiência única... começámos a celebração jubilar na 
Eucaristia vespertina do dia 29 de Maio, precedida pela procissão com a Regra original pelo 
claustro da Casa Mãe, recordando o que fizeram as nossas Irmãs, há 500 anos. Permaneceu nos 
nossos corações o agradecimento a Deus por tantas almas Concepcionistas que nos precederam 
e também a sensação de começar de novo, de viver hoje o carisma que nos foi legado, bebendo 
da frescura carismática da Regra.
 Todas as homilias, conferências e partilha da Vida nova, que surge das novas fundações 
na Índia e na América Latina, eram como o fogo novo do Espírito Santo, que quer manter viva 
a chama que acendeu em Santa Beatriz. Alento espiritual e humano a permanecer «fiéis ao divi-
no caminho» (R. 2). Percorro, uma vez mais, convosco o itinerário que nos foi proposto e que 
procurei viver em profundidade... começámos por recordar que somos “Desposadas com Cristo 
Redentor...” – algo essencial na nossa espiritualidade, que é como o “embrião” do seu signifi-
cado, dele arrancam todos os demais elementos que conformam a nossa identidade na Igreja. 
Terminámos o primeiro dia com uma simbólica celebração a Maria Imaculada como a criatura 
mais bela e pura – a primeira redimida. 
 Mas como viver hoje uma Regra com 500 anos? Por estranho que possa parecer, a nossa 
Regra é um texto vivo e actual que nos convoca hoje, nos começos do século XXI, a viver o 
carisma fazendo memória das primeiras Comunidades Concepcionistas com projecção ao fu-
turo, um futuro que não depende tanto do número de Irmãs, quanto da santidade e coerência de 
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vida. Nesta segunda etapa, reconhecemos que a nossa vida descansa em Deus e que o amor tudo 
renova e actualiza...
 Desde a experiência contemplativa vivida e orada, numa terceira etapa, mergulhámos na 
“Celebração do Ofício divino e na Palavra de Deus». Centrámo-nos no espírito que deve animar 
as nossas celebrações. O louvor de uma contemplativa deve ser com Cristo, com Maria, com a 
Igreja... a Liturgia é expressão de um encontro pessoal, do louvor de uma Presença...
 Não é possível descrever o gozo e a alegria de tantas Irmãs reunidas em torno da Mãe. 
Beatriz da Silva, certamente, não é uma figura do passado. Os seus valores, a sua experiência 
contemplativa, a sua maneira de entender o seguimento de Cristo, a sua intuição eclesial, con-
tinuam a abrir caminho na Igreja para tantas Irmãs concepcionistas franciscanas que vivemos o 
carisma com liberdade e amor. A nossa Ordem está viva e em contínuo dinamismo na Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru e Espanha, depois de cinco séculos da aprovação da 
sua Regra. Damos graças a Deus e à Sua Mãe Imaculada, por este carisma na vida da Igreja.
 Se estais interessados(as) em conhecer mais sobre estas celebrações do nosso V 
Centenário, ou pelo menos ver as fotografias deste evento, podeis consultar o site que se segue, 
em espanhol: http://2con gresotoledo.beticaoic.org/

Uma Irmã Concepcionista

CARTAS DO CONVENTO

A CLAUSURA NÃO É UMA PRISÃO - «UMA OPÇÃO QUE FACILITA A UNIDADE
DA PESSOA PARA O ENCONTRO COM DEUS»

 Hoje venho falar-vos da nossa vida de clausura, já que para muitas pessoas é pouco co-
nhecida e para outras até se torna incompreensível; como se o viver encerradas atrás dos muros 
de um Convento, em pleno século XXI, fosse um atentado contra a liberdade, da qual tanto se 
fala e muitas vezes se transgride...
 A clausura não é uma prisão, ainda que tenha como sinal umas grades e uns muros que 
a separam. É antes um campo de liberdade onde se respira, a todo o pulmão, o ar puro de uma 
vida de opção radical por Cristo, pela Igreja e pelo mundo, como já o comentei outras vezes.
 Quando fazemos a nossa consagração por meio da Profissão dos Conselhos Evangélicos: 
os votos de Obediência, Castidade e Pobreza; na nossa Ordem Religiosa acrescentamos um 
quarto, que é o de Clausura. Estes votos são professados livremente e com a certeza de que so-
mos chamadas a estar com o Senhor e a viver para os seus interesses. Por isso, a Clausura não é 
um encerramento, senão uma ruptura com tudo o que possa ser obstáculo para a vida de silêncio 
e oração, e uma ajuda para viver na procura livre e incondicional de Deus, até aos cumes do 
absoluto e eterno.
 A vida contemplativa vivida em Clausura é uma vida de liberdade, por ser o clima propí-
cio para o mistério insondável do encontro do Homem com Deus, onde as coisas perdem peso e 
importância, porque se olham desde o cimo do monte da oração e da luta audaz pelas “coisas do 
alto, onde está Cristo”. A verdadeira liberdade nasce da primazia do AMOR e da VERDADE. 
Somos almas livres, o nosso clima é a liberdade de espírito, que não está condicionada pela 
clausura, senão garantida por ela, já que por seu meio podemos chegar a todos os cantos do 
planeta para oxigenar e dar a mesma VIDA que recebemos.
 Desde aqui gostaria de dizer às pessoas que têm pena de nós, ou nos vêem como inúteis 
na Igreja – porque não compreendem a nossa forma de viver em Clausura – que a nossa vida 
está cheia de encantos humanos e divinos, ainda que não pareça... Quanta paz se respira nela! 
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Quanta alegria, liberdade, pois esta não se limita ao pequeno âmbito do Convento, senão que 
nos sentimos, pela união com Deus, no coração do mundo numa atenção permanente à vida da 
Igreja e do homem de hoje. É que o AMOR NÃO TEM FRONTEIRAS.
 Sendo religiosa de clausura, causa-me profundo assombro pessoas que vivem “oprimidas 
e atadas” por mil coisas que as impedem de ser livres de verdade. Essa, sim, é uma vida triste e 
muito pouco humana...
 O homem não se sacia no vazio das coisas, deve antes romper as amarras e lançar-se mar 
adentro, tendo como norte as suas ânsias de infinito. A resposta a este anelo, presente no mais 
íntimo de cada ser humano, só se encontrará na outra margem, onde o Pai eterno nos espera na 
sua “CLAUSURA ETERNA” de AMOR INSUSPEITADO. Pois a nossa vida contemplativa de 
clausura é sinal desta felicidade eterna espelhada na vida fraterna. É uma opção que facilita a 
unidade da pessoa para o encontro com Deus e com os irmãos (C. G. 59).
 Ah! E para quem imagina que a nossa vida é triste ou fechada, principalmente neste tem-
po em que muitas pessoas estão de férias, quero partilhar que nós também temos férias. Mas 
este é o tema da próxima carta...
 Aproveito também para convidar todas as pessoas, que não compreendem a nossa forma 
de vida, a não se deixar levar por preconceitos e a passar por cá, pois num diálogo amigável 
gostaríamos de lhes transmitir a sua beleza e função no seio da Igreja, nossa Mãe.
Boas férias para todos, na procura mais atenta de uma vida vivida ao sabor dos valores mais 
autênticos e com selo de eternidade.

Uma Irmã Concepcionista
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CAPÍTULO VI

ARCIPRESTADOS
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ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL DE FORNOS DE ALGODRES

 No Sábado à noite, 18 de Setembro, teve lugar a Assembleia Arciprestal de Fornos de 
Algodres, na residência dos sacerdotes que trabalham neste Arciprestado. Orientada pelo Arci-
preste – Pe. Abel Ferreira Rodrigues – e com a presença e participação dos outros 2 sacerdotes 
– Pe. José Carlos Bento e Pe. Valmor Marcolin – teve, também, a participação do Bispo da Dio-
cese. O tema geral foi a preparação da Visita Pastoral que vai realizar-se em todas as Paróquias 
do Arciprestado, a partir dos últimos dias deste mês de Setembro.

CRISMAS NO ARCIPRESTADO DE MÕES

 Na tarde de Domingo, dia 19 de Setembro, o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia, 
na Igreja Matriz da Paróquia de Mamouros, com a administração de Crismas aos jovens de 
todo o Arciprestado. Concelebraram os 3 párocos no Arciprestado: Pe. Joaquim Carvalho Alves 
– Pároco e Arcipreste – Pe. António Manuel Sobral e Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque 
Oliveira e, ainda, o Pe. Jorge Carvalhal, que já foi pároco nesta Comunidade de Mamouros e 
um sacerdote Vicentino – Pe. Bruno – que ajudou na preparação imediata destes jovens. Foram 
crismados 71 cristãos, todos jovens, vindos das diversas Comunidades cristãs. A Igreja estava 
repleta e a Eucaristia foi muito bem participada.

CRISMAS – VISEU RURAL 1

 Na tarde de Domingo, dia 26 de Setembro, tiveram lugar os Crismas do Arciprestado 
Viseu Rural 1, celebrados na Sé. Ajudado pelo Vigário Episcopal da Zona Pastoral de Viseu 
– Pe. Manuel Barranha – o Bispo presidiu à Eucaristia e, com o Vigário, administrou o Sacra-
mento a 126 jovens, vindos das diversas Paróquias do arciprestado. Estavam presentes e con-
celebraram 5 dos 6 sacerdotes Párocos desta área pastoral. Foi uma bela celebração, muito bem 
participada, com a Catedral repleta de fiéis, na sua maioria jovens.

ARCIPRESTADO DE TONDELA

PREPARAÇÃO PARA A PASTORAL SOCIAL

 Visando a formação de leigos para o trabalho sócio-caritativo, despertando-os para as 
situações de pobreza existentes e para a busca de soluções, o Arciprestado de Tondela vai ini-
ciar, em 28 de Outubro, um conjunto de sessões, que se realizarão às Quintas-feiras, até 9 de 
Dezembro.
 Todos os leigos que possuam alguma sensibilidade ou relação com o trabalho sócio-cari-
tativo, tal como os dirigentes e funcionários das IPSS, terão aqui uma oportunidade de receber 
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formação adequada a um melhor desempenho de funções.
 Partindo dos valores da Doutrina Social da Igreja, os palestrantes falarão do papel da fa-
mília e do trabalho para a construção da dignidade da pessoa, para o exercício da Caridade e da 
pastoral social nas comunidades cristãs, fonte de crescimento espiritual para quem se dá, como 
para quem recebe.
 Estas sessões de formação contam com a colaboração do Dr. Custódio Matos Costa, do 
Pe. Manuel Rocha (Pároco de Tondela), do Pe. Ricardo Cardoso e da Cáritas Diocesana, que 
exemplificará a sua experiência na prática da pastoral social e o modo de funcionamento junto 
dos necessitados.
 As sessões de formação desenrolam-se entre as 21:00 e as 22:30, no Salão Paroquial de 
Tondela.

CURSO DE FORMAÇÃO DE PASTORAL SOCIAL EM TONDELA

 O Curso de Formação de Pastoral Social, realizado na passada Quaresma em Viseu para 
candidatos ao Ministério de Animador Social, começa a dar os seus frutos. Por iniciativa da me-
nina Renata Margarida Rodrigues Figueiredo, que frequentou aquele Curso como representante 
do Arciprestado de Tondela, em colaboração com o Arcipreste e o Vigário Episcopal de Zona, 
decorreu naquela cidade um Curso de Formação para agentes da Pastoral Social das Paróquias. 
Teve lugar no Centro Paroquial de Tondela, nas quintas-feiras, à noite, com início no dia 28 de 
Outubro. Houve uma resposta generosa de muitas pessoas que, em cada sessão do Curso, quase 
encheram o salão do Centro.
 Os formadores contribuíram para uma melhor preparação dos presentes, que agora estão 
em condições de poderem animar grupos de acção social nas suas Comunidades e/ou exercerem 
melhor as funções sócio-caritativas, em que já estejam comprometidos. No dia 9 de Dezembro, 
foi o encerramento, com a apresentação do último tema e a distribuição aos presentes de uma 
lembrança e do respectivo certificado de frequência do Curso. Respirava-se contentamento, 
especialmente visível na Renata, a grande animadora desta acção, a quem sinceramente o Se-
cretariado agradece. Os Párocos deram o exemplo, com a sua presença em todas as sessões, o 
que é de salientar.
 Esperamos agora que a semente lançada dê frutos nas diversas Comunidades. Estão todos 
de parabéns: sacerdotes, animadores, professores e alunos. Está de parabéns o Arciprestado.

CONDUZIDOS PELO ESPÍRITO

 Teve lugar no passado sábado, dia 12 de Março, o retiro de catequistas em três locais 
diferentes, de modo a proporcionar uma maior participação de todos os interessados a fazer 
esta experiência de Vida Nova em Cristo. Os locais escolhidos para estes encontros foram as 
Paróquias de Fornos de Maceira Dão na ZONA DA BEIRA ALTA (Arciprestados de Carre-
gal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas), Aguiar da Beira na ZONA DO DÃO 
(Arciprestados de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão) e o Centro Pastoral Diocesano 
em Viseu, na ZONA DE VISEU (Arciprestados Urbano, Rural 1, Rural 2 e Mões).
 Ajudaram nesta vivência do dia, respectivamente, o Frei Pedro dos Franciscanos Con-
ventuais em Viseu, as Irmãs Manóli e Glória, Carmelitas Missionárias Teresianas, e o Pe Jorge 
Luís juntamente com a Equipa do SDEC. Um dia feliz e marcante, testemunhado pelos cerca de 
200 participantes das várias Zonas da Beira Alta (35), do Dão (75) e de Viseu (85). De referir 
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que, no Advento, fizeram idêntica experiência algumas dezenas de catequistas nas Zonas de 
Besteiros (Arciprestados de Besteiros, S. Comba Dão e Tondela) e de Lafões (Arciprestados de 
Oliveira de Frades, S. Pedro dos Sul e Vouzela). 

SDEC de Viseu

SEMANA DA VIDA EM TONDELA

“SERVIR A VIDA TRAZ FELICIDADE”

 Patente, em Tondela, até ao dia 27 de Maio, foi inaugurada, no Mercado Velho, uma 
Exposição assinalando a Semana da Vida. Os visitantes poderão jogar o Jogo das Vocações, 
percebendo que a felicidade pessoal se constrói servindo a Vida.
 A inauguração da Exposição foi feita pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, que agrade-
ceu o empenho do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família e do Secretariado Diocesano 
das Vocações, bem como do Departamento dos Bens Culturais da Diocese, que concebeu e 
montou a Exposição.
 Esta, para além do público em geral, está orientada para os jovens e estará aberta ao longo 
do dia, entre as 10 e as 18 horas, com interrupção na hora do almoço. Prevê-se que as escolas 
possam enviar os seus alunos, na perspectiva da importância da chamada escolha vocacional, 
como forma de realização pessoal e de ser feliz. A escolha de uma profissão, enquanto opção de 
vida, será sempre mais acertada, se obedecer a um critério de serviço a uma causa, de serviço 
à Vida, servindo a humanidade, que espelha a criação com sentido. Num espectáculo animado 
pelo grupo de jovens Rumo Norte, de Mesquitela (Mangualde), a plateia, que enchia o Audi-
tório Municipal de Tondela, ouviu o testemunho de um vasto leque de opções de vida, numa 
escolha com sentido cristão. Um sacerdote diocesano, um casal, uma religiosa de consagração, 
uma leiga consagrada, um futuro diácono, um sacerdote missionário, uma leiga secular, todos 
deram o seu testemunho do que foi a sua resposta à vocação que sentiram para servirem a Vida, 
seja ensinando numa escola, seja orientando uma paróquia, ou acompanhando crianças, jovens 
ou adultos numa instituição privada de solidariedade, ou mesmo partindo para um outro país 
que não é o seu, para aí falarem de Deus, servindo a Vida pela promoção humana daqueles que 
esperam e sonham a libertação da pobreza, da ignorância e da violência. Vocação igualmente 
importante é a vocação ao Matrimónio, servindo, em casal, o testemunho do amor, criando e 
educando os filhos, acompanhando os netos, os pais e os avós, com a consciência de que a fa-
mília é também um serviço indispensável à sociedade, que será sempre o espelho da qualidade 
das famílias que a constituem.
 Intercalando as canções do Rumo Norte, os testemunhos foram dizendo aos presentes que 
a felicidade pessoal de cada um se constrói no serviço a uma Causa Maior, que é o serviço ao 
Evangelho de Jesus Cristo, Boa Nova para quantos buscam um sentido para a vida, libertando-
se de angústias, de incertezas, de dores inúteis, de sofrimentos incompreendidos.
 D. Ilídio Leandro acompanhou também todo este momento festivo, conduzido por Marta 
Catarina, locutora da Emissora das Beiras. Presidiu ao seu encerramento com palavras de in-
centivo à coragem para escolhas libertas do medo e fartas em generosidade.
 O Arciprestado de Tondela garantiu toda a logística necessária e os contactos com o Mu-
nicípio para a cedência dos espaços utilizados.

GI
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CRISMAS EM SENHORIM

 Na tarde de Sábado, dia 20 de Novembro, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Senhorim, 
Arciprestado de Nelas, para administrar o Sacramento da Confirmação a 68 cristãos, quase to-
dos jovens, vindos de 5 das 6 paróquias do Arciprestado. Concelebraram os Párocos das 5 Co-
munidades cristãs. É arcipreste o Pe. Nuno Santos, Pároco de Canas de Senhorim e é Pároco de 
Senhorim o Pe. Raimundo Mundinda. Estavam, também, os Padres Delfim Cardoso e António 
Leitão, Párocos de Nelas, de Carvalhal Redondo e de Vilar Seco. A Igreja Matriz de Senhorim 
estava repleta, com cristãos vindos de todas estas Paróquias. A celebração decorreu com muita 
animação, numa participação muito bem preparada e vivida.

ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES
VIVEU TEMPO FORTE DE MISSÃO POPULAR

 As paróquias do Arciprestado de Fornos de Algodres viveram, de forma intensa e partici-
pada, o tempo forte da Missão Popular Vicentina, decorrido entre 15 e 29 de Maio, sob orienta-
ção do P.e Fernando Soares da Congregação da Missão (Padres Vicentinos) e Irmã Zulmira da 
Congregação das Filhas da Caridade.
 Por proposta surgida aquando das Visitas Pastorais do nosso Bispo, D. Ilídio Leandro, 
decorreu no Arciprestado de Fornos de Algodres tempo de Missão Popular. Um dos objectivos 
desta missão, além do despertar da consciência religiosa e cristã dos leigos, era criar sinergias 
que conduzissem à formação dos grupos de reflexão sinodal.
 Em quatro encontros preparatórios, decorridos entre Janeiro e Maio do corrente ano, es-
clareceram-se e formaram-se os animadores de Assembleia Familiar das diferentes paróquias 
que constituem o Arciprestado. Nessas acções, orientadas pelos padres Vicentinos da Congre-
gação da Missão, P.e Bruno Cunha e P.e Fernando Soares, esclareceram-se os objectivos de uma 
“Missão Popular” e a forma de funcionamento da mesma.
 A missão popular tem por base a reunião, em Assembleia Familiar, de grupos de leigos 
que são “desafiados” a reflectir e dialogar sobre questões tão simples e simultaneamente tão 
importantes como religião, fé, o exemplo de Maria e Igreja/comunidade. Os encontros prelimi-
nares permitiram a “formação” e esclarecimento dos animadores de Assembleia Familiar que 
depois reuniram, maioritariamente em casas particulares para esse fim disponibilizadas, diaria-
mente entre 16 e 20 de Maio.
 A 21, na igreja paroquial de Fornos de Algodres, decorreu o encontro de todas as Assem-
bleias Familiares, 10 no seu todo e oriundas de 9 das 11 paróquias do Arciprestado. Nessa cele-
bração, foram apresentados os grupos, partilhadas experiências e vincado o desejo de continuar 
caminhada de formação / redescoberta do “ser cristão” na sociedade actual.
 A semana de 23 a 27 decorreu com celebrações eucarísticas temáticas (Bíblia, Palavra do 
Senhor; Cristo, Luz do mundo; Baptismo e Família) na igreja paroquial de Fornos, e na Sex-
ta-feira celebrou-se a Via Lucis nas ruas de Figueiró da Granja. A semana encerrou com uma 
celebração mariana na Capela de N.ª Senhora da Graça, em Fornos de Algodres.
 Durante as duas semanas da Missão, os missionários visitaram os lares de idosos e os 
doentes em suas casas, visitaram as escolas, e encontraram-se também com as crianças da cate-
quese e com os jovens.
 Profícua esta quinzena, a 29 de Maio deu-se por encerrado o tempo forte da missão, 
com concelebração da eucaristia pelos Párocos do Arciprestado e dos Missionários Vicentinos 
envolvidos em todo o tempo, e com a representação de todas as Assembleias Familiares que 
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viveram este tempo forte. Com a certeza de que a “Missão” não terminou nesta celebração, fi-
cou o desejo de que ela continue, segundo vontade expressa por todos os grupos formados, com 
reuniões mais ou menos periódicas para formação cristã dos leigos e para análise e debate dos 
textos sinodais.

CRISMAS EM TONDELA

 Na tarde de Sábado, dia 28 de Maio, o Bispo deslocou-se à Igreja Matriz da Paróquia 
de Canas de Santa Maria, onde teve lugar uma celebração Eucarística, na qual foram crisma-
dos 102 cristãos – na sua grande maioria jovens – provenientes das diversas paróquias deste 
Arciprestado. Presentes o Pároco desta Comunidade – Pe. João Dinis de Figueiredo, o Arcipres-
te – Pe. João Pedro Cardoso, o Vigário Episcopal da Zona Pastoral de Besteiros – Pe. Américo 
da Cunha Duarte e os Sacerdotes – Pe. António Soares Flor, Pe. José Carlos da Silva Maia e Pe. 
Manuel António Rocha, também párocos neste Arciprestado. Concelebrou ainda o Pe. Ricardo 
da Silva Ferreira.

CRISMAS EM S. PEDRO DO SUL

 Na tarde do dia 10 de Junho, o Bispo deslocou-se à Igreja Matriz da Paróquia de Vila 
Maior, onde tiveram lugar os Crismas do arciprestado de S. Pedro do Sul. Presentes todos os 
Párocos do arciprestado, concelebrando, também, o Pe. Ricardo da Silva Ferreira que, ao longo 
de quase 25 anos, trabalhou nesta Zona Pastoral da Diocese. A celebração foi orientada pelo Pá-
roco – Pe. António Marques Alexandre – e pelo Arcipreste – Pe. Raimundo Elias Filho. Foram 
crismados 126 cristãos, quase todos jovens, vindos de 10 das 17 paróquias.

CRISMAS EM SANTA COMBA DÃO

 Na tarde do dia 12 de Junho, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Treixedo, onde presidiu 
à solene Eucaristia e crismou 52 cristãos, quase todos jovens, vindos das diversas paróquias do 
Arciprestado de Santa Comba Dão. Concelebraram os 3 Sacerdotes da Equipa Arciprestal: Pe. 
Carlos Martins Casal, Pe. Pedro Leitão e Pe. Virgílio Marques Rodrigues, que é o Arcipreste. 
Ainda concelebraram o Pe. Fernando Marques Dias e o Pe. Ricardo da Silva Ferreira que já foi 
pároco nestas comunidades cristãs.

CRISMAS NO SÁTÃO

 Na tarde de Sábado, dia 18 de Junho, o Bispo esteve na Igreja Paroquial de Sátão, onde 
presidiu à Eucaristia da Solenidade da Santíssima Trindade e administrou o Sacramento da Con-
firmação a 90 jovens deste Arciprestado. A Eucaristia, na grande Igreja completamente cheia, 
foi concelebrada pelo Pároco e Vigário Episcopal, Cón. Manuel Moreira Matos, pelo Arcipres-
te, Pe. António José da Silva Ramos Boavida e por quase todos os Párocos do Arciprestado.
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JUBILEU EM OLIVEIRA DE FRADES

 Na Igreja Paroquial de Oliveira de Frades teve lugar uma muito especial celebração jubi-
lar, presidida pelo Bispo da Diocese, na tarde de Domingo, dia 19 de Junho.
 Fazendo 125 anos de início do Movimento do Apostolado da Oração na Paróquia de Sou-
to de Lafões, para além de celebrações nesta Paróquia, o Pároco e Vigário Episcopal de Lafões 
– Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – promoveu uma celebração arciprestal. Com muita gente 
na Igreja, vinda das diversas paróquias, foi celebrada a Eucaristia, na qual concelebraram os 
Párocos do Arciprestado e o Pe. Ricardo e o Mons. José Vieira, naturais do Arciprestado.
 Estiveram presentes e concelebraram os responsáveis do Movimento: o Director Dioce-
sano – Pe. Jorge Carvalhal – e o Director Nacional – Pe. Dário Pedroso.
 Foi uma bela jornada de celebração e de promoção do Apostolado da Oração.

ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 Com a presença de quase todos os Sacerdotes da Zona da Beira Alta, constituída pelos 
Arciprestados de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas, realizou-se um en-
contro de reflexão e de convívio, convocado e presidido pelo Vigário Episcopal – Cón. Jorge 
Alberto da Silva Seixas.
 Orientou a reflexão, durante a manhã, o Bispo da Diocese. Todo o encontro decorreu nas 
Caldas da Felgueira, estância termal das paróquias de Canas de Senhorim e de Nelas, na Terça-
feira, dia 21 de Junho. Na reflexão, houve uma partilha alargada com muito interesse, tendo em 
conta a renovação e a concretização de projectos que vão sendo suscitados pelos trabalhos do 
Sínodo Diocesano.

REUNIÃO ARCIPRESTAL EM MANGUALDE

 Para avaliar as Visitas Pastorais deste ano pastoral que decorreram nos Arciprestados de 
Fornos de Algodres e de Mangualde, o Bispo deslocou-se a Mangualde onde se encontrou com 
os Sacerdotes destes 2 Arciprestados. A reunião teve lugar na manhã de Sexta-feira, dia 1 de 
Julho, dia do Coração de Jesus e da oração pela santificação dos sacerdotes. Avaliou-se todo o 
projecto – preparação próxima e sua realização em cada Paróquia – e algumas conclusões que 
foram ficando em cada uma das comunidades cristãs.

CRISMANDOS DE OLIVEIRA DE FRADES

 Na noite de Quarta-feira, 6 de Julho, o Bispo deslocou-se a Oliveira de Frades para estar 
com os Crismandos daquele Arciprestado. Estando presentes todos os Párocos, o Bispo con-
versou com os jovens sobre a importância deste Sacramento, enquanto momento da Iniciação 
Cristã que insere na Igreja de Jesus Cristo. Apelou a que os jovens se sentissem membros efec-
tivos nas suas Comunidades cristãs, vivendo seriamente a sua Fé, ajudando a transformação da 
sociedade.
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CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES

 Na tarde de Sábado, dia 9 de Julho, o Bispo presidiu à Eucaristia do 15.º Domingo do 
Tempo Comum, na Igreja Paroquial de Oliveira de Frades. Concelebrou o Pároco e Vigário 
Episcopal de Lafões – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – e concelebraram, também, os outros 
sacerdotes párocos. No momento próprio – e com a participação do Vigário Episcopal na admi-
nistração do Sacramento – crismaram-se 140 jovens, provenientes de quase todas as paróquias 
do Arciprestado de Oliveira de Frades.

ARCIPRESTADO DE VOUZELA

 Ao anoitecer do passado dia 13 de Julho, o Bispo deslocou-se a Vouzela, à Casa dos 
Irmãos Maristas, para um encontro com todos os crismandos do Arciprestado. Ali estiveram al-
gumas dezenas de jovens, com os seus párocos e catequistas. Com orientação do Pe. José Mar-
celino, pároco de Vouzela, o encontro decorreu com muito interesse e animação, tendo como 
centro uma reflexão feita pelo bispo da diocese. Nesta reflexão, procurou apresentar o Crisma 
como momento decisivo para a opção cristã, na Igreja, terminando a Iniciação que insere no 
compromisso e na corresponsabilidade em comunidade, com uma vida coerente no mundo.
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CAPÍTULO VII

PARÓQUIAS
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EM MANGUALDE

LAR ANTÓNIO PINTO LOBINHO VAI ARRANCAR
OBRAS CUSTAM 2.5 MILHÕES

 Acaba de ser finalmente assinado o auto de consignação para a construção do Lar António 
Pinto Lobinho, em Mangualde. O valor das obras é de 2.5 milhões e têm um prazo de execução 
de 20 meses. Na altura, foram salientadas as inúmeras dificuldades burocráticas para se chegar 
a este ponto.
 Do projecto fazem parte as novas instalações para o Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
apoiando 40 utentes e criando 20 postos de trabalho. A estrutura comporta ainda serviços de 
apoio, desde a cozinha, lavandaria, armazéns, salas de pessoal, arrumos e garagens.
 Admite-se que, com as novas instalações, o actual Centro de Dia seja destinado a melho-
rar as estruturas da infância e juventude.

VALEU A PENA TANTO ESFORÇO

 O cónego Seixas, presidente do Complexo Paroquial, recordou os esforços levados a efei-
to, sobretudo nos últimos três anos, para vencer ‘entraves’, inúmeros ‘obstáculos’ e ‘recuos de 
algumas entidades’. Mas valeu a pena, porque tudo acabou por se vencer, de ‘cabeça erguida. 
Serenos na consciência, chegámos a este importante dia’, frisou.
 Para o cónego Seixas, com a criação do novo lar cumpre-se, também nesta área, a ‘missão 
da Igreja, indo ao encontro das necessidades das nossas gentes’. Por sua vez, o presidente da 
autarquia mangualdense, também presente, disse ter ‘a certeza de que Mangualde só ganhará 
com esta obra’.

QUEM É O PATRONO DO NOVO LAR

 Quem é o Patrono do novo lar, António Pinto Lobinho, questionarão alguns leitores, me-
nos familiarizados com nomes? Pinto Lobinho era um Homem Bom. Foi um dos vértices de 
uma equipa de luxo que colocou de pé o que parecia irreal e que é hoje o Centro Pastoral de 
Mangualde. Ele, juntamente com os padres Felício, actual Bispo da Guarda, e Manuel Fernan-
des, Pároco de Oliveira de Frades, Vigário Episcopal para a Zona de Lafões, detendo, ainda, 
entre outros cargos, o de presidente do Secretariado das Comunicações Sociais de Viseu.
 Enganámo-nos? – Parece que não. Os três formavam, de facto, uma equipa de luxo, har-
monicamente unida à volta de um grande pastor, o Cónego Monteiro, referência necessária de 
todos os mangualdenses de maioridade. 

NOVAS INSTALAÇÕES PARA A PARÓQUIA DE S. JOSÉ

 O antigo Quartel da GNR/Viseu, adquirido pela Paróquia de S. José, em ruínas, está pres-
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tes a ser colocado ao serviço da comunidade. A requalificação tem sido longa – à medida das 
possibilidades da Paróquia – mas com passos seguros, graças à boa vontade e compreensão de 
algumas entidades, bem como da população em geral, a caminhada aproxima-se do fim.
 A obra ficará em mais de um milhão de euros. Não foi por aí além, face ao volume das 
verbas necessárias para se concluírem os trabalhos, mas o saldo positivo da receita do ‘Dia da 
Paróquia’ na Feira de S. Mateus vem tapar mais um buraquinho.
 No imóvel, junto à igreja, será instalado o serviço de catequese. Nele serão realizados 
encontros, cursos e acções de formação.
 O pároco tem sido e continua a ser a grande alavanca de todo o sucesso que a Paróquia 
está a trilhar. A nova estrutura é ampla e envolve ‘muito dinheiro’. Porém, uma ‘gota’ tem-se 
juntado a outra e, como salienta o padre ’Zé’, como familiarmente as pessoas gostam de o cha-
mar, ‘é com gotas que se faz o mar’.
 O conjunto de obras da Paróquia de S. José, sempre a carecer de apoios, vai ficar, em 
breve, mais enriquecido. Neste momento tem em funcionamento um Centro Social com creche, 
jardim-de-infância, ATL, centro de dia e apoio domiciliário.

PARÓQUIA DE TONDELA CELEBRA A FESTA DO “SIM”

 No passado dia 24 de Outubro, a Paróquia de Tondela viveu um momento alto da sua 
vida. Neste dia coincidiram várias celebrações: Dia Mundial das Missões, Solenidade de Santo 
António Maria Claret, Aniversário da Associação dos Acólitos e dia do Movimento «Encontro 
Matrimonial».
 Toda a comunidade se sentiu desafiada a responder afirmativamente, numa oração mais 
intensa, ao «SIM» que muitos missionários e missionárias dão ao Senhor nos diferentes países 
onde se encontram a anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo.
 Outro «SIM» que celebrámos foi o de Santo António Maria Claret, Fundador da Congre-
gação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria ou Missionários Claretianos, 
que há 20 anos se encontram a trabalhar em Tondela e que desde 1997 assumiram os destinos 
da Paróquia. Esta data foi marcada com a bênção de uma imagem de Claret que ficará na Igreja 
Paroquial para veneração de todos os fiéis.
 O terceiro «SIM» que celebrámos foi o dos Acólitos que, de há 13 anos a esta parte, pres-
tam o seu serviço na Paróquia e se constituíram em Associação que tem como patrono Santo 
António Maria Claret. São jovens que não têm vergonha de assumir a sua fé e de a viverem de 
modo público. Para eles pedimos as bênçãos de Deus.
 E o último «SIM» que vivemos nesta grande celebração foi e é o dos casais. Desde há 
cerca de dois anos que na nossa Comunidade Paroquial tem vindo a tomar corpo o Movimento 
«Encontro Matrimonial». Na celebração contámos com a presença de cerca de 30 casais vindos 
da Região Norte do EM que se vieram juntar aos 8 casais EM da Paróquia e aos muitos casais 
da Paróquia que neste dia aceitaram o desafio do Pároco para estarem nesta Missa em casal. No 
momento oportuno, todos os casais renovaram o seu consentimento matrimonial numa pequena 
celebração muito sentida e vivida por todos. Foram distribuídos diplomas aos 81 casais presen-
tes.
 No final da celebração, todos os casais do Movimento se reuniram no Salão Paroquial 
e partilharam dos seus farnéis fazendo em seguida uma visita pela cidade. Rumaram ao Porto 
quando eram as 18H00.
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O QUE É O MOVIMENTO ENCONTRO MATRIMONIAL?

 É um movimento que surgiu para dar aos casais a oportunidade de examinarem a sua vida 
a dois e aos sacerdotes ou religiosos, a sua relação com a comunidade.
 É uma ocasião para partilhar sentimentos, esperanças, desacordos, alegrias, desilusões, 
júbilos...
 A dinâmica encoraja para um diálogo aberto e honesto, cara a cara, coração a coração, 
com a pessoa que escolhemos para viver o resto das nossas vidas ou, no caso dos sacerdotes ou 
religiosos, com a comunidade em que estão inseridos.
 Para esta comunicação entre o marido e a esposa, ambos são convidados a passar um FIM 
DE SEMANA juntos, longe das distracções e tensões da vida diária, concentrando-se um no 
outro.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS EM FORNOS DE ALGODRES

 A Igreja Paroquial de Fornos de Algodres acolheu a Vigília Diocesana de Oração inserida 
na Semana dos Seminários, na noite de 13 de Novembro. Várias pessoas se associaram a este 
momento de oração, que contou com a presença dos seminaristas do Seminário Menor de São 
José e do Seminário Maior de Nossa Senhora da Esperança.
 Rezar pelos Seminários é também olhar com especial atenção a realidade das vocações 
sacerdotais, num pedido constante ao Senhor da Messe que envie “trabalhadores para a sua 
seara”, mas reavivar pelo testemunho dos que aceitam este desafio de Cristo a sua própria união 
com o Senhor Jesus.
 Ana Fonseca, uma das participantes desta Vigília de Oração, faz dela a seguinte leitura: 
“Os testemunhos do Sérgio Pinho, seminarista a frequentar o 6.º ano de Teologia no Seminário 
Maior de Viseu, e do Padre Abel Rodrigues, pároco de Fornos de Algodres, despertou cada um 
dos presentes: os sacerdotes, permitindo reviver o seu próprio caminho enquanto seminaristas 
e, os leigos, possibilitando o conhecimento do que é a vida em seminário.
 Jesus chama cada um pelo seu nome, escolhe os que quer perto de si, para estar Consigo 
e enviar a anunciar a Boa-Nova, referia o Pe. Mário Dias, na reflexão feita à leitura do Evange-
lho – Mc 3, 13-19. Não esqueçamos, nunca, o papel fundamental dos seminários que preparam 
cada jovem, chamado por Deus, a ir servir o Seu Povo, a Igreja. Um momento forte, de encontro 
pessoal com Jesus Eucarístico, permitiu reflectir sobre “o coração da Diocese”, dar-Lhe graças 
pelas vocações sacerdotais, pelos seminários e por todos aqueles que contribuem para a forma-
ção dos seminaristas.
 Que Deus ilumine sempre o coração dos nossos jovens, para que não resistam ao Seu 
chamamento e se entreguem, sem medos, à vocação sacerdotal.”
 Todas as pessoas que estiveram presentes nesta Vigília de Oração levaram para casa uma 
fita onde se lia “Até que Cristo se forme em vós” (Gl 4, 19), lema que serviu de mote a este 
momento.

NA

CÁRITAS DE SANTA MARIA

 Na passada Terça-feira, dia 25 de Janeiro, o Bispo visitou a Cáritas da paróquia de Santa 
Maria, acompanhado pelo Senhor Governador Civil e pelo Director Adjunto da Segurança So-
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cial, Dr. João Cruz. O convite veio do Governador Civil, depois de um pedido do Pároco, Cón. 
José Albuquerque Leitão. A finalidade do pedido foi ver “in loco” o trabalho que esta IPSS faz 
no âmbito da violência doméstica e de outros serviços e respostas ali desenvolvidos. Guiou 
esta visita a Directora Técnica da Instituição, acompanhada do Presidente e de quase todos os 
elementos da Direcção.

CARITAS DE ABRAVESES SUBSTITUI-SE À SEGURANÇA SOCIAL

 Num passado recente, Sua Ex.a Rev.ma o Sr. Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, com 
a sua proeminente sabedoria e perspicácia, alertou para o facto de a Segurança Social recorrer, 
vezes sem conta, às Instituições Religiosas para fazer face aos problemas cuja resolução é do 
seu foro social, o que não podemos deixar de lamentar, face à ausência de meios económicos e 
financeiros para o fazer.
 Assim, uma família de Abraveses, de parcos recursos, dirigiu-se à Segurança Social com 
duas crianças, o Daniel e o Francisco, respectivamente de 8 e 9 anos de idade, portadores de 
relatórios médicos, nomeadamente de um oftalmologista que prescrevia o uso de óculos para 
ambos, particularmente urgente para o Francisco com alta miopia + estigmatismo, tendo uma 
das lentes 15 dioptrias.
 Perante tal situação, a Segurança Social recomendou àquela mãe que fosse obter dois 
orçamentos para resolver aquele problema. Assim aconteceu. A Segurança Social, na presen-
ça dos orçamentos que lhe foram presentes, no valor estimado em cinco ou seis centenas de 
euros, limitou-se a informar aquela mãe de que não havia verba para aquele efeito. Tendo co-
nhecimento desta situação tão precária quanto urgente, a Caritas de Abraveses, de imediato, 
fez comparecer aquelas crianças na OMB (Óptica Médica das Beiras), sita no Largo General 
Humberto Delgado, para que lhe fossem satisfeitas as receitas dos óculos, assumindo suportar 
os respectivos custos.
 Passados dias e depois de as crianças já serem portadoras dos seus óculos (e com que 
alegria...), quando nos preparávamos para proceder à sua liquidação, fomos informados pela 
Dr.a Ana, gerente da loja OMB, que, por decisão da sua Administração a quem tive o prazer e 
a honra de cumprimentar e agradecer, face à situação que lhe havia chegado ao conhecimento, 
oferecia os óculos àquelas crianças e que estaria disponível para solucionar outras situações 
semelhantes.
 Bem haja à OMB. E você?... Ajude-nos a ajudar.

Caritas de Abraveses, 10 de Fevereiro de 2011
José Esteves Varela

VILA MAIOR

DEIXAI VIR A MIM AS CRIANCINHAS...

 No passado dia 20 de Fevereiro foi dia de lembrar os nossos queridos Pastorinhos em Vila 
Maior. As actividades iniciaram-se com a celebração da Eucaristia, que foi animada pelo Grupo 
de Jovens e pelas crianças da catequese. Seguiu-se um Peddy-paper, direccionado para a vida 
dos Pastorinhos e outros temas religiosos relacionados com a nossa paróquia, que as crianças 
adoraram e nem os períodos de chuva os fez desanimar. Chegada a hora do almoço, todos jun-
tos partilhamos os nossos alimentos, tal como faziam outrora os Pastorinhos. E, já de barriga sa-
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tisfeita, foi tempo de ouvir uma exposição adaptada para as crianças sobre o Sínodo Diocesano, 
que se mostrou bastante explícita e captou o interesse da jovem plateia. Neste dia tão importante 
para as crianças, não poderíamos deixar de nos aproximar ainda mais do seu melhor amigo, 
Jesus. E porque Ele nos pediu para deixarmos ir até Ele as criancinhas, assim o fizemos durante 
a Exposição e Adoração do Santíssimo. Foi notávela forma como as crianças sentiram viva a 
presença de Jesus connosco e como se empenharam em desfrutar a Sua companhia. Por fim, em 
mais um momento de descontracção, as crianças disputaram um jogo de futebol amigável entre 
Acólitos e Não Acólitos. Assim se lembrou e celebrou o Dia dos Pastorinhos na paróquia de 
Vila Maior, com a certeza que em breve mais actividades semelhantes se vão desenvolver com 
as nossas criancinhas.
 Pelo secretariado paroquial do Movimento da Mensagem de Fátima de Vila Maior 

A responsável do Sector Infantil
Telma Pereiro

IGREJA MADRE RITA

CONCERTO A 19 DE MARÇO

 A Igreja Madre Rita, na Quinta do Galo, Jugueiros, Paróquia de Ranhados, próximo do 
Palácio do Gelo, está em fase de conclusão.
 Está a ser construída em homenagem à Beata Madre Rita de Jesus, natural de Ribafeita – 
Viseu, onde nasceu a 05/03/1848 e fundadora do Instituto Jesus Maria José, que se dedica, tal 
como a sua fundadora, à educação e ao apoio social dos mais desfavorecidos, especialmente de 
crianças e jovens.
 Madre Rita é a primeira beata da nossa Diocese de Viseu, cujas virtudes heróicas foram 
reconhecidas pela Igreja Católica e apresentadas ao mundo como modelo de santidade.
  Igreja Madre Rita é a primeira Igreja em Portugal dedicada a esta beata viseense. A sua 
construção foi iniciada pelo Instituto que ela fundou. Depois de cerca de dez anos em que as 
obras estiveram paradas, entendeu o mesmo Instituto, no ano de 2010, doá-la à Diocese de 
Viseu, sendo entregue à Paróquia de Ranhados, visto encontrar-se na área geográfica daquela 
Paróquia.
 A Diocese, a Paróquia, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Ranhados, e muitas 
outras instituições e pessoas singulares têm feito todo o esforço para que as referidas obras 
tenham continuidade a fim de servirem aquela área da cidade de Viseu, da Diocese e, quiçá, do 
País. Pode, inclusive, dar um valioso contributo para dignificar arquitectónica, social, paisagís-
tica e religiosamente aquela zona da cidade de Viseu e de toda a Diocese.
 A Comissão de Obras tem recorrido a várias iniciativas para angariar fundos e levar a 
cabo a prossecução das mesmas. Assim, vai realizar-se um Concerto – Coral e Fado pelos gru-
pos ADVOCAL e FADVOCAL de Coimbra (antigos estudantes da Universidade de Coimbra) 
– no próximo dia 19 de Março (dia do Pai), pelas 20.30 horas, no Auditório do Instituto Jesus 
Maria José (atrás do Palácio do Gelo). Participe e ajude, assim, esta obra.

DIA DO DOENTE NA PARÓQUIA DE S. PEDRO DE LORDOSA

 A Liturgia do Domingo passado convida-nos ao Amor Misericordioso de Jesus através 
das palavras dirigidas a Lázaro que jazia no túmulo: “Sai cá para fora”! Foi este o tema com que 
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a Paróquia de S. Pedro de Lordosa celebrou o Dia do Doente.
 Muito familiarizado com os doentes do Hospital de Viseu, o Sr. Padre Amadeu Dias 
Ferreira mostrou-se surpreendido com os muitos que aceitaram o seu convite para esta cele-
bração. Assim como Jesus ia em busca das pessoas, também este sacerdote foi ao encontro dos 
doentes e, durante a semana, pôde atender de confissão todos aqueles que, desejando obter de 
Deus o perdão de suas faltas, quiseram partilhar os seus limites, tornando, de forma sacramen-
tal, o seu coração mais puro, para a Celebrar a Páscoa.
 Tudo isto decorreu de forma simples e convidativa à recepção do Sacramento da Unção 
dos Doentes. Foi integrado na celebração na Eucaristia com início às 15,30, no fim da qual as 
crianças do 2.º ano da catequese surpreenderam com uma linda mensagem aos doentes ali pre-
sentes. No final, houve também um lanche partilhado e um pequeno convívio. 

Ir. Madalena

PARÓQUIA DE S. JOSÉ

INAUGURADO O “QUARTEL DA PAZ”

 Um estímulo e um desafio para o futuro
 A Paróquia de S. José viveu novo dia grande. Um dos melhores ao nível das infra-estru-
turas sociais polivalentes, com um custo superior a dois milhões de euros. À bênção presidiu o 
Bispo da Diocese de Viseu, D. Ilídio Leandro, que considerou o equipamento ‘um estímulo e 
um desafio para o futuro’. Falamos do Quartel da Paz – Centro Social Paroquial, que surgiu nas 
antigas instalações da GNR. Em 1808, o imóvel albergou o R I n.º 11. Cedeu depois o lugar, em 
27-03-1841, ao Batalhão de Infantaria n.º 24 que, um ano depois, passou a RI 14. A partir de 26-
06-1920 e até 25-02-2002, acolheu a GNR. Foi comprado ao Estado em 18-04-2007. As obras 
de requalificação arrancaram em finais de 2008. Em 02-04-2011 procedeu-se à inauguração da 
actual estrutura, completamente remodelada.
 Presentes as mais diversas entidades religiosas, civis e militares, bem como os represen-
tantes máximos locais e distritais. Foi o caso, por exemplo, do presidente e vice-presidente da 
Câmara Municipal, Fernando Ruas e Américo Nunes, respectivamente, governador civil, Mi-
guel Ginestal, presidentes da Assembleia Municipal, Almeida Henriques, e da Junta de Fregue-
sia, Dário Costa. O anfitrião, padre José Morujão, era um homem feliz. Com uma simplicidade 
que contagia, leva a que toda a Paróquia se una à sua volta, vencendo os sucessivos desafios 
que conduziram à realidade que hoje são as infra-estruturas do complexo paroquial, o qual, in-
dependentemente de ser um exemplo para outras comunidades, é orgulho de todos quantos têm 
colaborado no projecto.
 D. Ilídio considerou que se estava num dia ‘muito feliz e rico’ para a comunidade paro-
quial de S. José, da cidade e da Diocese. ‘O que se faz de belo e bom numa comunidade bene-
ficia todas as outras, pelos estímulos e desafios que deixa’.

 A formação é o melhor contributo
 O Bispo da Diocese afirmou que ‘não basta nem nos satisfaz o natural desenvolvimento 
da natureza humana, ainda quando cumulada dos melhores e maiores bens naturais e materiais. 
A diferença qualitativa, a revelar a dignidade e a grandeza que nos revestem, exige e carece 
da necessária formação’, na medida em que ‘ninguém nasce ensinado. A formação é o melhor 
contributo que se poderá dar ao Criador’. Por isso, tanto à formação como à educação devem 
ser dados os melhores recursos disponíveis. ‘Está em causa o presente e o futuro da sociedade’. 
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A ‘formação é a valorização de todos os dons que nos são dados’ mas apenas ‘são conhecidos 
quando os usamos, reconhecemos e colocamos ao serviço’.
 Espaços para a Catequese, para os Movimentos, Grupos Sinodais, Encontros Comunitá-
rios são essenciais. ‘E todas as Paróquias os devem ter e fomentar’. O Bispo disse que, ao passar 
por muitas paróquias, repara, com pena, que grande parte delas, para além da Igreja, não têm 
outros espaços para desenvolver as acções e os valores referidos, agradecendo a todos, desde a 
paróquia às entidades, que ‘ajudaram a que este momento fosse possível’.

 Sonho ‘impossível’ realizou-se
 O padre José Morujão fez um retrato evolutivo de todo o processo. ‘Lutámos por um so-
nho’ e o que parecia ‘impossível realizou-se’.
 Ao adiantar que esta casa de S. José foi baptizada de ‘Quartel da Paz’, questionou: ‘Será 
um nome louco?’ A ‘loucura verdadeira foi, neste tempo de crise investir, aqui mais de dois 
milhões de euros. Mas também seria imperdoável deixar fugir este espaço’. Se em 2001 se con-
seguiu transformar uma casa de alterne, ‘porque não resgatar um ex-quartel da GNR para uma 
finalidade nova que contribuísse para a regeneração urbana do Campo de Viriato e enriqueci-
mento do Complexo Paroquial de S. José?’ - Pensado e feito.

 Esta obra não é o fim
 A história da velha casa vai continuar, agora rejuvenescida qual Fénix da lenda, como 
Quartel da Paz. Mas ‘a inauguração desta obra ímpar não é o fim de uma luta. É o princípio de 
um serviço pastoral; apoio na formação das crianças, jovens casais, sem esquecer o apoio social 
a famílias carenciadas’. É, em suma, um ‘desafio ao trabalho e à generosidade para se pagarem 
as dívidas’ e sustentar a casa no cumprimento da ‘sua missão’.
 O padre Zé agradeceu a todos quantos tornaram possível a realização desta obra, particu-
larmente ao governador civil e à Câmara Municipal, a qual, para além de desistir de projectos, 
que também tinha previsto para ali, ‘aprovou, sem condições, o nosso e foi a única entidade a 
apoiar financeiramente (200 mil euros para a 1.ª fase), estimulando-nos, assim, a reabilitar este 
espaço’.

 Liderança forte
 Depois de o presidente da Junta de Freguesia ter dado uma imagem da revolução operada 
nesta zona da cidade, o presidente da Assembleia Municipal adiantou que a obra realizada fica 
a dever-se à ‘liderança forte’ que sempre revelou o padre Zé.
 Infraestruturas desta natureza vão ser importantes para o desenvolvimento e criação de 
riqueza. São, no fim de contas, ‘valores que nos permitem o desenvolvimento em harmonia’, 
frisou.

 Vontade inquebrantável
 O presidente da Câmara Municipal, Fernando Ruas, destacou a vontade ‘inquebrantável’ 
para executar obras desta magnitude. Só possíveis pelo ‘valor da estabilidade’, sua principal 
componente. Afirmou que ‘as palavras podem ser boas...’, mas não são o suficiente. É preciso 
acção e são necessários os meios. Para além disso, esta ‘obra é um exemplo paradigmático de 
como se faz ou deve fazer a requalificação’.
 Para o autarca, este é ‘um equipamento que promove a cidadania’, concluindo que, se por 
acaso, ‘a outros níveis, tivessem copiado aquilo que nós fizemos em termos do concelho, como 
o fazem as nossas organizações, não precisaríamos que as empresas de rating viessem dizer o 
que deveríamos ter feito. Aqui sabemos o que fazemos e esta comunidade é exemplar exacta-
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mente nesse aspecto’. Dito isto, passou para as mãos do padre Zé um cheque que considerou o 
envolvimento financeiro da Câmara Municipal nesta importante obra.

 Muros não são inultrapassáveis
 O governador civil disse que não fez mais do que o necessário/ dever para que o espaço 
fosse desbloqueado, destacando as virtudes natas do pároco da freguesia para ‘unir todos aque-
les que podem contribuir para resolver os problemas’, ultrapassando ‘muros que pareciam inul-
trapassáveis’. Mostrando-se, por conseguinte, confiante que outros muros podem ser também 
vencidos para que ‘todos possam olhar o futuro com mais confiança’, certo de que ‘melhores 
dias virão’.
 A concorrida cerimónia foi encerrada pelo Bispo de Viseu que vê este projecto da Paró-
quia de S. José como ‘um estímulo e um desafio para o futuro’.

R. Bispo

RESTAURO DO ALTAR-MOR DA IGREJA DE COUTO DE CIMA

 O pároco da Paróquia de Couto de Cima, convidado para estar presente na reunião des-
centralizada da Câmara Municipal de Viseu com as Juntas de Freguesia, fez sentir aos autarcas 
do concelho, particularmente ao edil viseense, a necessidade de restaurar o interior da Igreja 
de Couto de Cima, património arquitectónico público ‘muito rico’ que importa preservar, como 
é o caso concreto ‘do Altar-Mor da Igreja Matriz da nossa Paróquia’ já destacado por Fátima 
Eusébio, a ‘carecer de uma intervenção urgente’, disse o pároco.
 Fernando Ruas está receptivo ao desejo do pároco de Couto de Cima, informando-o que 
deveria remeter o assunto a Fátima Eusébio para que esta contacte a vereadora da cultura no 
sentido de ser encontrada uma solução para o Altar-Mor, quantificando os gastos.
 O autarca adiantou que ‘este património (religioso), extremamente importante, não se 
pode perder’.

S. JOÃO DE LOUROSA

REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL CARECE DO APOIO DE TODOS

 A Igreja Paroquial de S. João de Lourosa está a ser alvo de avultadas obras de requalifica-
ção, consideradas inadiáveis, tal o grau de degradação a que o templo chegou. Daí que o padre 
Francisco Alexandre tenha diligenciado no sentido de corrigir as anomalias, necessariamente 
caras. Para a 1.ª fase já conseguiu um subsídio de 44.361 euros, 45% do total que está previsto 
investir: 98.580 euros.
 Assim, entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais, Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. João de 
Lourosa, na qualidade de promotora, foi celebrado um contrato, que rege a comparticipação 
atribuída pela Presidência do Conselho de Ministros para o restauro da Igreja de S. João de 
Lourosa, através das dotações incluídas no PIDDAC.
 As obras vão desde arranjos exteriores e restauro do altar de estilo barroco. O templo é do 
século XVII. 
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UMA AJUDA ENORME

 A verba atribuída vem dar ‘uma ajuda enorme’, embora fique distante do necessariamente 
suficiente para a concretização total dos trabalhos, adiantou o padre Francisco Alexandre.
 Paralelamente, e tendo em vista angariar as verbas para a execução das obras, ‘estamos 
a desenvolver outras actividades’. Os trabalhos são adjudicados à medida que o dinheiro for 
aparecendo, o que se deseja tão rápido quanto possível. Daí o apelo feito à população para que 
todos possam contribuir.

OBRIGADOS A CRIAR

 O padre Francisco reconheceu que os ‘tempos não são fáceis e por isso achamo-nos privi-
legiados por terem colaborado connosco’. Em vez de criticar, ‘somos obrigados a criar’ na linha 
do empreendedorismo. Sendo assim, ‘estamos convencidos que, se nós todos nos esforçarmos, 
levaremos avante esta grande obra’, tornando a ‘nossa Igreja multissecular cada vez mais apra-
zível para as gerações vindouras. Não só pelo valor cultural, mas também por se tratar de um 
património cultural que, com o empenho de toda a população, será preservado’.
 O presidente da Junta de Freguesia, António Fonseca, regozijou-se com o facto de a Igreja 
Matriz estar a ser recuperada. Espera que as entidades vão ali mais vezes, considerando que é o 
garante de que os apelos das populações continuam a ser ouvidos.

BOM USO DOS DINHEIROS PÚBLICOS

 O governador civil, em representação da CCDRC, congratulou-se com a boa notícia de 
que era portador. Adiantou que o dinheiro contratualizado não era dele mas dos contribuintes. 
Espera, como tem sido apanágio, com parceiros da natureza dos que encontrou em S. João de 
Lourosa, que ‘mais uma vez seja feito bom uso dos dinheiros públicos’.
 Mas, para que as obras se concluam, são necessárias mais boas vontades da autarquia 
local, comissão fabriqueira e população.
 Miguel Ginestal disse estar certo que a esperança e a confiança, ‘sem prometer o que não 
se pode dar’, serão ideias a reter, no futuro, para se atingirem os objectivos da população.

CRISMAS EM CAVERNÃES

 Na tarde do passado Sábado, dia 14 de Maio, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Ca-
vernães, para a celebração da Eucaristia com administração do Sacramento da Confirmação. 
Estavam a recebê-lo o Pároco – Pe. José Francisco Cardoso Caldeira – e o Vigário Paroquial de 
Mundão – Pe. João Martins Marques. Presente uma grande multidão, das paróquias de Caver-
nães, Cepões e Mundão. Os jovens crismandos eram 65 e são paroquianos destas 3 paróquias, 
tendo vindo 1 de Côta e 1 de Sátão. Concelebrou, ainda, o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, Presi-
dente do Secretariado do Clero e Chefe do Gabinete episcopal.

CRISMAS NA PARÓQUIA DE S. JOSÉ

 Na tarde de Sábado, Vigília do Pentecostes, o Bispo deslocou-se à Paróquia de S. José, 
na cidade de Viseu, onde é Pároco o Pe. José de Fátima Oliveira Morujão. O Bispo presidiu à 
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Eucaristia, concelebrada, também, pelo Pe. Geraldo de Fátima Morujão e crismou 50 cristãos, 
quase todos jovens. No momento próprio da celebração, foi admitida ao catecumenado uma 
jovem adulta desta paróquia, que está a preparar-se para o Baptismo.

CRISMAS EM S. PEDRO DE FRANCE

 Na tarde do passado Sábado, dia 21 de Maio, o Bispo deslocou-se à Paróquia de S. Pedro 
de France, onde foram crismados 43 cristãos, quase todos jovens. Provinham das Paróquias de 
S. Pedro de France e de Santos Evos – das quais é Pároco o Pe. Manuel Alberto Henriques de 
Figueiredo, também Arcipreste do 2.º Rural de Viseu – e da Paróquia de Povolide, da qual é Pá-
roco o Pe. Alfredo Almeida Melo, Vigário-Geral da Diocese. Receberam, ainda, o Sacramento 
da Confirmação 6 pessoas da Paróquia de S. Miguel de Vila Boa.

CRISMAS EM LAGEOSA DO DÃO

 Na tarde de Domingo, dia 5 de Junho, o Bispo foi à paróquia de Lajeosa do Dão, onde 
presidiu à Eucaristia da Solenidade da Ascensão do Senhor, crismando 52 cristãos, jovens na 
sua maioria. Concelebraram: o Pároco de Lajeosa – Pe. Arnaldo da Cunha Pereira, o Pároco de 
Silgueiros – Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha (Vigário Episcopal da Zona Pastoral de 
Viseu) e o Cónego Fernando Marques Dias. Os cristãos que se crismaram neste dia eram pro-
venientes, quase todos, de Lajeosa do Dão e alguns, da paróquia de Silgueiros.

FESTA E CRISMAS EM S. JOÃO DE LOUROSA

 Na tarde do passado Sábado, dia 25 de Junho, houve festa em S. João de Lourosa, por 
motivo de inauguração das obras realizadas na Igreja Matriz. Versaram a renovação de toda 
a cobertura, acções de reparação em todas as paredes e intervenções diversas, destacando-se 
a colocação de um novo guarda-vento, na entrada principal. Para além da inauguração destas 
obras, celebrou-se o Sacramento da Confirmação, administrado pelo Bispo a 53 cristãos, quase 
todos jovens da Comunidade Paroquial. É Pároco, desde há 11 anos e foi o coordenador de 
todos os trabalhos realizados, o Pe. Francisco Alexandre Domingos. Colaborou e foi grande 
dinamizadora em todas as acções no que se refere às obras realizadas uma Comissão de Obras 
com várias pessoas da Paróquia. A Igreja Matriz, com rosto completamente novo, estava repleta 
de pessoas, muito felizes pelo êxito dos esforços de todos.

CRISMAS NO CORAÇÃO DE JESUS

 O Bispo presidiu à Eucaristia na Paróquia do Coração de Jesus, na cidade de Viseu, admi-
nistrando o Sacramento da Confirmação a 117 cristãos, quase todos jovens. A celebração teve 
lugar na tarde de Sábado, dia 2 de Julho. Os Crismandos vinham das Paróquias do Coração de 
Jesus, Abraveses, Repeses, S. Salvador e Vicariato do Viso. Para além do Pároco do Coração de 
Jesus – Pe. Milton da Encarnação – concelebraram os Párocos das restantes Paróquias – Pe. An-
tónio Caetano da Rocha, Pe. José Pedro e Nuno Manuel. Ainda concelebrou o Cón. Fernando 
Marques Dias. A grande Igreja estava repleta de fiéis, vivendo-se ali uma bela celebração.
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S. MIGUEL DE VILA BOA

SÁTÃO RECEBE “ECOS DE ÓRGÃO”

 O Município de Sátão recebe, pelo terceiro ano consecutivo, o ciclo musical “Ecos de 
Órgão”, organizado pela Direcção Regional de Cultura do Centro. Este projecto consiste na 
realização de concertos em órgãos de tubos que pertencem a igrejas da região Centro, em que 
o principal objectivo passa por permitir a fruição e divulgação de um património com valor 
cultural e religioso, a toda a população. 
 O Santuário de Nossa Senhora da Esperança, na localidade de Abrunhosa, freguesia de 
S. Miguel de Vila Boa, no dia 17 de Julho, Domingo, às 18h00, recebe o organista Tadeu Filipe 
e no dia 11 de Setembro, Domingo, às 18h00, é a vez da organista Edite Rocha e da soprano 
Cristina Aguiar. Deste evento também fazem parte o Convento de Santa Maria de Semide e a 
Sé Nova de Coimbra.

CRISMAS EM VENTOSA

 Na manhã do passado Domingo, dia 24 de Julho, o Bispo deslocou-se à Igreja Matriz de 
Ventosa, no Arciprestado de Vouzela, onde presidiu à Eucaristia e administrou o Sacramento da 
Confirmação a 30 cristãos, quase todos jovens.
 Concelebraram, para além do Pároco – Pe. António de Sousa Fernandes – o Pe. António 
dos Aidos Ferreira e o Pe. Ricardo da Silva Ferreira. Os crismandos eram provenientes das pa-
róquias de onde o pároco é Pastor: Fornelo do Monte, Paços de Vilharigues e Ventosa.
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CAPÍTULO VIII

ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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CURSILHOS DE CRISTANDADE

 No início da noite da passada Quinta-feira, dia 16 de Setembro, tiveram início as acti-
vidades do novo Ano Pastoral para o Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Os trabalhos 
iniciaram-se com a Eucaristia, presidida pelo Bispo da Diocese e decorreram no Centro Sócio-
-Pastoral Diocesano. Depois da Eucaristia, na qual concelebraram os Padres Paulo Diamantino 
(novo Director Espiritual do Movimento) e o Pe. José Pedro, houve a reunião da Escola do 
Movimento, na qual foi apresentado o novo Director Espiritual. O Reitor Diocesano conduziu 
os trabalhos e deu as boas vindas. De destacar que o Movimento celebra, neste Ano Pastoral, os 
50 anos de actividades em Portugal, com o 1.º Cursilho realizado em Fátima.

CURSILHOS DE CRISTANDADE - VISEU

ABERTURA DA ESCOLA DE DIRIGENTES

 A Escola Diocesana de Formação Espiritual e Religiosa de Dirigentes iniciou as suas 
actividades no passado dia 16 de Setembro.
 Houve Eucaristia, pelas 21h, presidida pelo sr. Bispo, D. Ilídio, e concelebrada pelo de-
signado Coordenador (Director) Espiritual do MCC, Pe. Paulo Diamantino, o Pe. José Pedro e 
o Pe. Ricardo Ferreira, tendo participado seis dezenas de dirigentes cursilhistas.
 Seguiu-se a primeira sessão normal de trabalhos com a presidência do sr. Bispo, ladeado 
pelo Pe. Paulo Diamantino e pelo Coordenador do Secretariado Diocesano do MCC, Augusto 
Antunes que, depois de historiar muito sucintamente o ano lectivo e de actividades do ano an-
terior, apresentou um resumo do que está programado para o presente ano lectivo e de pastoral.
Em seguida, usou da palavra o Pe. Paulo Diamantino para falar da sua disponibilidade pessoal 
em favor do movimento e da Igreja; do seu desejo de aprender e caminhar com os cursilhistas e 
da abertura de todos ao Espírito Santo nos trabalhos em conjunto, pois, se todos dermos o nosso 
melhor, Ele fará o resto.
 D. Ilídio lembrou que o Movimento é exigente em persistência e trabalho para uma res-
posta a sério. A “Folha de Serviço” em dia é uma forma de dizer SIM a Deus, que exige Amor, 
persistência, Vida. Deixou o desejo de que este seja já um ano de sínodo: nos sintamos ainda 
mais em comunhão com a Igreja diocesana e universal; que nos sintamos movimento com os 
outros movimentos e teremos uma como que Primavera colorida e bela na Comunhão.

QUATROCENTOS ESCUTEIROS EM ACAMPAMENTO REGIONAL

 Decorreu na semana passada o Acampamento Regional de Viseu, em Carvalhais (S. Pedro 
do Sul), participando 11 dos 33 Agrupamentos existentes na diocese.
 O Acampamento foi sendo montado ao longo do domingo e, na segunda-feira, chegaram 
os mais velhos, que desde logo foram desafiados a caminhar “nos trilhos da conquista”, tema 
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do Acampamento.
 De terça a quinta-feira, os mais velhos meteram pés aos trilhos e percorreram mais de 
trinta quilómetros, percorrendo a serra, vestida de negro por culpa dos recentes incêndios.
 Foi o contacto com a Natureza, com as dificuldades da vida serrana, agora acrescidas por 
causa do que se queimou. Mas isso não impediram os habitantes de serem acolhedores para 
estes escuteiros, que caminharam até Arouca, pernoitando em instalações cedidas pela popula-
ção com quem contactaram, conhecendo ao vivo o que é “percorrer os trilhos da conquista” e 
regressar mais ricos.
 Os mais novos só chegaram na quinta-feira, mas também eles foram investidos com as 
vestes guerreiras das tropas de Nuno Álvares Pereira, recebendo igualmente a espada que utili-
zaram “nos trilhos da conquista”. Nessa espada inscreveram as marcas das vitórias conseguidas 
contra os “inimigos” que foram desafiados a vencer.
 O enquadramento histórico da Crise de 1383/85 foi recriado, ao longo do Acampamento, 
terminando com o Arraial Medieval de sexta- feira, contando com a colaboração de um Grupo 
Folclórico para ajudar a recriar os tempos de S. Nuno de Santa Maria.
 O sábado foi especialmente dedicado à dimensão espiritual, terminando com a celebração 
da Eucaristia, presidida por D. Ilídio Leandro.
 No domingo, os pais dos jovens que chegaram logo pela manhãzinha puderam visitar o 
Acampamento. É que o levantamento das tendas ainda foi feito pela manhã. Após o almoço, 
houve um tempo de avaliação, seguindo-se as despedidas, antes do regresso a casa.
 Paulo Peres e o Pe. Geraldo Morujão, Assistente Regional, tiveram a responsabilidade 
máxima na organização desta Actividade, que teve como objectivo central o contacto dos parti-
cipantes com a “renovação da acção pedagógica” que irá enquadrar o trabalho de formação dos 
jovens escuteiros.
 Esta renovação foi testada em Agrupamentos-piloto e as novidades do projecto educativo 
vão ser agora estendidas a todo o mundo escutista. Para além dos ajustamentos no âmbito dos 
Patronos, foram integradas também figuras-modelo, como é o caso da Madre Teresa de Calcutá, 
cujo centenário de nascimento acaba de ser celebrado.
 Saúde, Sentido dos Outros, Afectividade e Deus serão os campos essenciais de incidência 
da renovação da acção pedagógica.
 Segundo o Assistente Regional, Pe. Morujão, o problema maior do Escutismo é a escas-
sez de adultos com formação básica humana e cristã suficientemente disponíveis para abraça-
rem a função de Dirigentes. Por vezes, esta escassez de Dirigentes faz com que os que existem 
se “cansem” e parem, paralisando os respectivos Agrupamentos. Passado algum tempo, con-
seguem recomeçar, muitas vezes com os mesmos Dirigentes, ou com outros que, entretanto, 
surgiram.

FM

EM MISSÃO

 Na passada sexta-feira, partiu para S. Tomé o jovem engenheiro químico Nuno Fonseca. 
É natural da paróquia de Santa Comba Dão onde fez os seus estudos secundários. Aluno bri-
lhante, fez a licenciatura e doutoramento em Lisboa e estagiou na Total, em Toulouse (França) 
e na Petrobrás, no Rio de Janeiro.
 A sua fé cristã e a sua sensibilidade pelo necessitados levou-o a inscrever-se nos ‘Leigos 
para o Desenvolvimento’, da responsabilidade dos Jesuítas. Fez longa e intensa preparação e foi 
um dos seleccionados para partir em Missão.
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 Vai com a finalidade de, em Santa Catarina - S. Tomé, erguer e dar alma a um Centro de 
apoio aos idosos.
 Recordamos aqui outra jovem da nossa Diocese de Viseu que também esteve durante dois 
anos em S. Tomé, integrada no mesmo movimento - a Fátima Rodrigues.
 Fazemos votos de que o Nuno se sinta bem nesta generosa aventura. Temos a certeza de 
que o mundo vai ficar um pouco melhor.

PR

ENCONTRO DIOCESANO CPM – TONDELA 2010

 Uma vez por ano, coincidindo normalmente com o arranque do novo ano Pastoral, os 
Centros CPM da Diocese de Viseu realizam um encontro de trabalho e convívio partilhado, 
com todos os elementos dos diversos Centros: Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Santa 
Comba Dão, Sátão, Tondela e Viseu.
 Este ano, a responsabilidade pela organização deste evento coube à equipa do Centro 
de Tondela, que no passado sábado, dia 25 de Setembro, promoveu o Encontro Diocesano do 
CPM, no Auditório Municipal de Tondela, que contou com a presença de 10 sacerdotes e 70 
elementos das diferentes equipas. Ao longo da manhã, foram abordados diversos assuntos, mas 
sem dúvida, que o momento alto foi a conferência apresentada por D. Ilídio Leandro, Bispo 
de Viseu, sobre o tema “Acompanhamento a casais novos”. Foram momentos de reflexão e 
partilha, em que D. Ilídio aproveitou para destacar a importância deste tema, inserida no âm-
bito da Pastoral Familiar, chamando a atenção para este acompanhamento que é fundamental 
nos primeiros anos de casamento, contribuindo para o desejado equilíbrio conjugal, perante as 
novas situações de uma vida a dois. A sociedade consumista, egoísta, centrada no “Eu” e obce-
cada no “Ter”, pode provocar desestabilização conjugal, não poucas vezes levando a rupturas, 
reveladoras de um facilitismo preocupante e de uma total ausência do compromisso.
 “Temos que estar despertos para o que nos rodeia, fazendo um bom acolhimento aos jo-
vens, respeitando a sua dimensão cultural e um acompanhamento dos casais novos, dando um 
testemunho vivo e feliz, promovendo a sua integração nos movimentos de igreja; - é necessário 
implementar uma dinamização na Pastoral Familiar, apresentando-se jovem, feliz, mais atenta, 
mais estruturada”. Aliás, foi já nesta linha que este encontro contou, pela primeira vez, com a 
participação de alguns representantes de outros movimentos, tais como as Equipas de Nossa 
Senhora, Acção Católica, Encontro Matrimonial, proporcionando a desejada interligação entre 
as diferentes ofertas que a Igreja dá, desde a preparação para o Matrimónio (CPM) e posterior-
mente ao longo da vida conjugal.
 Antes de terminar, afirmou ainda: «O futuro cristão de Portugal depende da vitalidade 
cristã das jovens famílias de hoje. A pastoral dos casais novos está assim entre as primeiras 
urgências da Igreja entre nós» (instrução pastoral, 21).
 Na despedida, deixou uma mensagem de esperança, realçando o muito e bom trabalho já 
feito, desejando que todas estas experiências se multipliquem por toda a Diocese.
 Concluída esta jornada de trabalho, foram entregues a D. Ilídio, algumas lembranças, ofe-
recidas pelo Município de Tondela e pelo Centro CPM Tondela. Seguiu-se o almoço, servido no 
Hotel S. José, dando-se início a um interessante e variado tempo de convívio, que contou com 
uma visita guiada aos Museus do Caramulo (Automóvel e Arte), à rota dos Moinhos, em Souto 
Bom, terminando em Tondela, com a presença na celebração da Eucaristia, na Igreja da Nossa 
Senhora do Carmo.

Um participante
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RENOVAMENTO CARISMÁTICO CATÓLICO

ASSEMBLEIA DIOCESANA

 A equipa de Direcção e Serviço do Renovamento Carismático Católico de Viseu leva a 
efeito, no dia 7 de Novembro, das 9 às 18 horas, uma Assembleia Diocesana destinada à for-
mação dos seus membros e de quaisquer outros que queiram descobrir o que é o R.C.C. O tema 
será: “O SÍNODO DIOCESANO E SEUS OBJECTIVOS”.
 Será conferencista, em dois momentos do dia, o Rv.do P. Milton Lopes da Encarnação, 
pároco do Coração de Jesus. Ele falará de manhã, às 9H15 e à tarde, pelas 15 horas. Nos inter-
valos haverá tempo de adoração e louvor.
 Encerramento pelas 18 horas, com Eucaristia, com presidência provável do Senhor Bispo.

XI FESCUT EM VISEU

FESTIVAL DA CANÇÃO ESCUTISTA ANIMA PAVILHÃO MULTIUSOS

 Viseu foi a região anfitriã para o XI Fescut, o Festival da Canção Escutista, que se rea-
lizou no Pavilhão Multiusos de Viseu, na noite de 23 de Outubro. Organizado pelo Clã 6 São 
Mateus, do Agrupamento 577, da Paróquia de São José de Viseu, o Fescut é uma actividade 
anual para caminheiros, que decorre sempre numa região diferente da edição do ano anterior. 
É um concurso de músicas originais, escritas e compostas para o Festival a partir de um tema 
sugerido pela organização em cada edição.
 O tema deste ano era «Novos rumos, novos ritmos» e, como habitualmente, as canções 
foram apresentadas em espectáculo, perante uma ruidosa e alegre plateia, com os diversos es-
cuteiros presentes a torcer pela música dos seus agrupamentos ou regiões, cabendo ao Júri do 
festival a escolha das diversas canções a premiar.
 A concurso estiveram músicas vindas das regiões de Viseu, dos Agrupamentos 299-Man-
gualde e do 578-Nelas, do Porto, dos Agrupamentos 7-Ermesinde, 572-Mindelo, 408-Santa Ma-
rinha, 740-Areosa, de Braga, do Agrupamento 3-Ronfe, de Lisboa, do Agrupamento 1177-Fa-
mões, e da Madeira, do Agrupamento 239-São Roque.
 Com o tema «O mundo pula, o mundo avança!», foram mesmo os escuteiros da viagem 
mais longa, vindos de São Roque, da Madeira, que se sagraram os vencedores da noite, arreca-
dando além do primeiro prémio também o de melhor interpretação.
 Mas, embora a centralidade deste Festival estivesse na noite de 23 de Outubro, houve es-
paço para outras actividades, espalhando o espírito escutista pela cidade de Viseu, desde a noite 
de 22 de Outubro até à manhã de 24, Domingo, com a celebração da Eucaristia no Multiusos 
que encerrou a actividade. Destaca-se o empenho da organização em todos os eventos ocorri-
dos.
 E, porque a mística escutista passa também pelas boas acções em prol dos outros, houve 
mesmo a realização de uma recolha de sangue no Pavilhão Multiusos, na manhã do 23 de Ou-
tubro.

NA



281Igreja Diocesana

ASSEMBLEIA DIOCESANA
DA ACÇÃO CATÓLICA RURAL

VISEU A CRESCER E RECRIAR O FUTURO NA ESPERANÇA

 No passado dia 30 de Outubro, reuniu no Centro Sócio-Pastoral a Assembleia Diocesana 
da Acção Católica Rural. Estiveram presentes elementos representantes de 11 paróquias de 
vários lugares da Diocese: Barreiro de Besteiros, Boaldeia, Bodiosa, Castelões, Junqueira, Pi-
nheiro de Lafões, Tondela, Torredeita, Varzielas e Vila-Chã de Sá.
 Em representação de D. Ilídio, Bispo de Viseu, o Senhor Cónego Manuel Matos, Vigário 
Episcopal para a Pastoral, falou aos presentes sobre o Sínodo Diocesano, explicando o seu lema 
e símbolos e pedindo a colaboração de todos, nas suas paróquias, para que este momento tão 
importante para a Diocese seja reflectido e vivido por todos de forma consciente e corresponsá-
vel.
 Nesta Assembleia, os presentes relataram um pouco do seu trabalho pastoral ao longo dos 
três últimos anos, bem como foram reflectidos os principais sinais de preocupação e de esperan-
ça vivenciados pelas equipas paroquiais. Foram definidas as prioridades que irão orientar cada 
equipa no seu trabalho, para o próximo ano pastoral.
 A Equipa Diocesana lançou a temática orientadora para o Triénio: “Crescer e Recriar o 
Futuro na Esperança” e traçou as linhas de força orientadoras para todo o trabalho do ano:
 a) Crescimento e renovação através da constituição de novos grupos principalmente de 
sectores de faixa etária mais jovens (crianças, adolescentes e jovens);
 b) Inserção no meio, ultrapassando fronteira da Igreja, interagindo em projectos de envol-
vência no meio;
 c) Formação e capacitação de militantes, simpatizantes e animadores especializados, re-
tomando a prática de Revisão de Vida e da DSI, e escolha de animadores especializados nos 
diferentes sectores;
 d) Missão da Equipa Diocesana que para além das visitas aos grupos paroquiais deverão 
organizar actividades motivadoras para os seus militantes e simpatizantes.
 Nesta Assembleia foram agendadas visitas aos grupos paroquiais e eleita a nova Equipa 
Diocesana, que terá um mandato por três anos.
 Terminou a Assembleia com a Eucaristia, celebrada pelo Assistente diocesano e prepa-
rada pelo grupo de 35 jovens, em Encontro de Formação, que motivaram os militantes a partir 
mais confiantes e empenhados.

ENCONTRO JUVENIL ACR’VISEU

 Procurar o sentido verdadeiro da vida levou a reunir 35 jovens, vindos de Castelões, 
Cunha Baixa, Pinheiro de Lafões, S. José, Varzielas, Vila Chã de Sá e Boaldeia, no passado dia 
30 de Outubro, no Centro Pastoral de Viseu e Seminário Maior de Viseu.
 Na certeza que o primeiro passo é ‘meu’, aqui nos encontrámos com a Direcção Dioce-
sana e seu Assistente, Pe. João Zuzarte, procurando promover espaços de reflexão que nos aju-
dem a tomar consciência das realidades em que vivemos e assim, contribuir para a mudança de 
mentalidades, geradora de uma sociedade mais justa, onde se possam vivenciar valores como a 
verdade, solidariedade, corresponsabilidade, abertos a Deus, confiantes no Seu Amor e firmes 
nos nossos compromissos.
 Ao longo do dia, procurámos reflectir no convite de Papa Bento XVI, para as Jornadas 
Mundiais da Juventude, 16 a 20 de Agosto de 2011, procurando as ‘minhas raízes’, o que ‘sou’ 
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convidado a fazer, que sentido tem a ‘minha’ vida, que dificuldades, como posso ‘ser’ testemu-
nha. Terminando por abrir as portas do coração de par em par a Cristo que nos chama a ouvir a 
Sua voz e a não duvidar da Sua presença, pois Ele mesmo nos diz: “Eu estou sempre convosco, 
até ao fim dos tempos” (Mt. 28,20).

Equipa Diocesana ACR

CONVÍVIOS FRATERNOS

ASSEMBLEIA GERAL

 No próximo domingo, dia 14 de Novembro, pelas 15h., no auditório do Seminário Maior 
de Viseu, no largo de Santa Cristina, irá realizar-se uma assembleia geral do movimento dos 
Convívios Fraternos, para a qual estão convidados todos os que um dia fizeram a sua experiên-
cia de encontro com Jesus Cristo através deste movimento. A assembleia tem como finalidade 
dar a conhecer o novo assistente diocesano nomeado pelo sr. Bispo, Padre Jorge Luís Gomes 
Lopes, e orientar o movimento para os desafios que se aproximam.
 “Sangue novo, vida nova” é um provérbio muito citado nestas ocasiões de mudanças, mas 
o movimento dos Convívios Fraternos já tem uma longa história na nossa diocese que importa 
respeitar, assumir e reorientar. Não é pretensão fazer uma nova metodologia, mas é forçoso 
nesta etapa da vida diocesana de sínodo, procurarmos o caminho certo para nos colocarmos em 
sintonia e ao mesmo tempo sermos um movimento com sentido pastoral na vida diocesana.
 Pedimos a todos os convivas o sacrifício e o esforço necessário para marcar presença 
neste dia e, assim, dar um verdadeiro contributo para a vida do nosso movimento. A asembleia 
terminará, conforme o ritmo dos trabalhos, pelas 16.30h.
 JC espera por ti!

CONVÍVIOS FRATERNOS EM ASSEMBLEIA

 Marcada para o dia 14 de Novembro, no Auditório do Seminário Maior de Viseu, a As-
sembleia geral dos Convívios Fraternos da Diocese de Viseu, iniciou-se um pouco mais tarde 
do que previsto, com a apresentação do novo assistente nomeado, o Padre Jorge Luís Gomes 
Lopes.
 Os convivas presentes não eram muitos, mas fizeram sentir as dificuldades e realidades 
vividas por si, nas paróquias e zonas onde se inserem. Esta auscultação da realidade do Mo-
vimento na diocese foi possível num trabalho de grupos que acompanhará a nova “organiza-
ção diocesana”, dividida por 5 zonas pastorais, onde a ligação com o Secretariado Diocesano 
acontecerá por uma equipa de um sacerdote e 3 jovens, que trabalharão em união com o 
assistente diocesano.
 Novas propostas de acção e ligação entre convivas foram também discutidas pela assem-
bleia, sendo sempre reforçada a ideia de um maior contacto com todos e entre todos, só viável 
por um primeiro esforço de aproximação a cada jovem conviva.
 O assistente apresentou já também algumas das iniciativas já agendadas, entre elas a 
tradicional “Ceia de Reis” a 8 de Janeiro, com localização ainda a definir, um novo Convívio 
Fraterno a realizar talvez em Março de 2011, uma Caminhada Mariana, em Maio de 2011 e um 
Convívio de Animação, em Julho.
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 Os próximos passos serão dados nas diversas zonas, no sentido de contacto e renovar as 
ligações com os diversos convivas.

NA

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Faz este ano 50 anos que se realizou em Portugal-Fátima, o primeiro Cursilho para ho-
mens. Aconteceu em Fátima, casa de MARIA e o bispo de então - D. João Pereira Venâncio 
- afirmou na altura “obra que nasce em Fátima, jamais morrerá”.
 Desde essa data, milhares de homens e de mulheres tiveram o seu encontro pessoal com 
CRISTO, muita as vidas se regeneraram, muitas famílias encontraram a paz e a harmonia no lar, 
muitos ambientes se transformaram rumo à felicidade.
 É ocasião de agradecer a Deus todo este bem que o Espírito Santo tem proporcionado por 
todas as dioceses do nosso país. São 50 anos de Acção; acção com vida de Piedade e de Estudo; 
testemunhos de vida em graça mas, Graça à pressão - vida intensa, enérgica, por vezes heróica, 
sempre abnegada.
 A Igreja, há muito que conta com os “cursilhistas” na evangelização, na implantação do 
Reino de Deus e da Sua Graça, no meio dos homens. É hora de agradecermos, de festejarmos, 
de nos renovarmos no compromisso dado num cursilho. CRISTO CONTA CONTIGO. NÓS 
contamos com o Seu AMOR e a ajuda de MARIA.
 VAMOS nesta hora - 50 anos só se festejam uma vez na vida - dizer a CRISTO mais uma 
vez: SIM. CONTA COMIGO.
 CURSILHISTA: 
 TENS todos os motivos e razões para TE PORES A CAMINHO E PARTICIPARES nesta 
FESTA. Dias 1-2-3 e 4 de Dezembro, há dois cursilhos em Fátima - um para homens e outro 
para senhoras. REZA, SACRIFICA-TE, VALORIZA a tua VIDA em momentos de união com 
CRISTO e com a SUA IGREJA. SÊ Pedra Viva e vivificadora, dos teus ambientes.
 50 anos - vivem-se uma vez na vida.
 VEM A FÁTIMA e ALEGRA-TE com aqueles que se alegram, porque vivem com Cristo 
em si, bem dentro deles - sacrários humanos amados por Deus.
 Reanima-te e sê feliz! De colores!

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

 No Domingo, dia 31 de Outubro, o Movimento de Casais “Equipas de Nossa Senhora” 
(ENS) celebrou 25 anos de presença na nossa Diocese. Uma das 2 primeiras – a Viseu 2 – quis 
comemorar a data com uma reunião especial. Nela participou o Bispo (1.º conselheiro espiritual 
desta Equipa) e o actual conselheiro – Pe. Armando Esteves Domingues.

CURSILHOS DE CRISTANDADE

50 ANOS DE VIDA EM PORTUGAL

 “Cantai ao SENHOR, um cântico novo, pelas maravilhas que ELE operou.”
 O Movimento dos Cursilhos de Cristandade fechou com chave de oiro o cinquentenário 
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da sua entrada em Portugal - em FÁTIMA - onde se realizou o 1.º Cursilho para homens, desde 
30 de Novembro a 03 de Dezembro em 1960.
 Eram condições climatéricas mais que adversas, as que foram sentidas pelos que parti-
ciparam pelas 21h30, quer no terço na CAPELINHA das APARIÇÕES, em Fátima, enchendo 
todo o recinto coberto da mesma, quer no terço cuja recitação se iniciou pelas 23h, em caminha-
da para a Rotunda Sul, desde e Igreja da Santíssima Trindade, seguindo pela estrada nacional.
Chegados à Rotunda, deu-se início a uma VIA-SACRA, difícil. Difícil pela temperatura noc-
turna muito baixa ou negativa; difícil porque feita por um cordão humano muito extenso em 
caminho estreito e com leitura partilhada por diversas dioceses nas estações, em direcção aos 
VALINHOS. Terminou pelas 01h20m da noite.
 Pela manhã de sábado rumámos ao Centro Pastoral Paulo VI, para oração de LAUDES 
e partilha de testemunhos de vida em Graça, de muitos cursilhistas de todo o país, inclusive 
alguns oriundos de cursilhos realizados no ex-ultramar português.
 Foram muitos os testemunhos, de homens e de mulheres, de todas as idades e de diversas 
actividades e serviços do povo de Deus, inclusive de sacerdotes e de senhores bispos em que 
repassou a vida em Alegria, na Graça e no Amor a Deus e aos irmãos!!!
 Da parte da tarde, no cenário maravilhoso da Igreja da Santíssima Trindade, com um 
preenchimento de mais de 50% dos seus 9000 lugares sentados, participámos na Eucaristia 
presidida pelo Núncio Apostólico em Lisboa.
 Terminou a eucaristia com a leitura da Bênção Apostólica concedida e enviada de Roma 
pelo Santo Padre, feliz pela comemoração de data tão jubilosa.
 Após curto intervalo e no mesmo recinto da igreja, deram entrada o(a)s novo(a)s cursi-
lhistas para a sua clausura aberta e de apresentação à comunidade. Da sua alegria, dos seus tes-
temunhos, dos testemunhos dos respectivos directores espirituais e do senhor bispo D. António 
Carrilho que presidiu à cerimónia, não precisamos transcrever em palavras. Tanta alegria, tanta 
esperança em contribuir com a sua acção futura na expansão do Reino de Deus, de O levar aos 
outros para que também eles sejam felizes e O tornem presente no meio dos homens do nosso 
tempo e de todas as épocas..
 De colores...

MEC  INÍCIO DE UM NOVO ANO

 Dando começo a um novo ano de actividades (2010-11), o Movimento de Educadores Ca-
tólicos reuniu-se, na tarde do passado dia 25, em formativo e convivial encontro, congregando 
dois momentos:
 - Acção de sensibilização sobre o Sínodo Diocesano, orientada pelo nosso Assistente, 
Sr. Cón. António Jorge Almeida, que nos ajudou a reflectir, a partir de oportuna e elucidativa 
leitura dos documentos sinodais, sobre o seu significado, sentido e alcance, convidando-nos a 
cooperar, de forma empenhada e solidária, nos desafios da renovação diocesana;
 - Convívio partilhado, em torno da tradicional celebração do magusto, - ocasião para uma 
agradável e enriquecedora comunhão fraterna, entre todos os presentes.

 Durante o encontro foi distribuído um calendário com a programação das actividades a 
desenvolver ao longo do ano.
 No final, professores/educadores (com um apelo especial aos que se encontram no activo) 
consciencializaram a necessidade e a importância que reveste, na essência da sua missão, a for-
mação integral da pessoa humana, na família, na escola e na sociedade, face ao mundo inquieto 
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e conturbado em que vivemos.

ENCONTRO REGIONAL DE CURSISTAS

 Como escreve Antero de Figueiredo, recordar é viver! No dia 30 de Novembro de 2010, 
no Salão Paroquial de Nelas, realizou-se um encontro regional de mais de 60 cursistas vindos 
dos arciprestados de Nelas, Mangualde, Viseu e Carregal do Sal. Do Secretariado Diocesano 
dos Cursos de Cristandade, esteve presente o Coronel Augusto Antunes e o Prof. Adelino Ba-
tista. Assistiram à ultreia cinco sacerdotes: P. António Leitão (Nelas), P. Nuno Filipe Santos 
(Canas de Senhorim), P. José Carlos Maia (São Miguel de Outeiro), P. Carlos Miguel Monge 
(Cabanas de Viriato) e P. Álvaro Dias Arede (Oliveira do Conde).
 Alguns novos cursistas, maravilhados com a experiência de fé que tiveram durante três 
dias, fizeram a sua apresentação e manifestaram uma vontade indomável de viver o seu quarto 
dia no amor de Deus e no serviço dos irmãos. Houve também cursistas que recordaram a expe-
riência vivida, há dezenas de anos, em terras de Angola e Moçambique. Dado que, daqui para o 
futuro, haverá ultreias alternadamente em Nelas e em Oliveira do Conde (um mês de cada cen-
tro), um dos participantes evocou a especificidade da zona pastoral da Beira Alta na década de 
sessenta do século XX e como alguns fiéis, inflamados pelo fogo apostólico ateado, qual rampa 
de lançamento, pelo Movimento dos Cursos de Cristandade, marcaram, de forma indelével, a 
vida cristã das comunidades em que estavam inseridos - P. Domingos Dinis, P. António Costa, 
P. António Freirinha, Dr. António Fernandes Pega, Lucinda Teixeira, António Manuel Borges, 
Irene Garcia e tantos outros...
 Foi recordada a dança rítmica idealizada, encenada e ensaiada por uma artista chamada 
Lucinda Teixeira. E também o festival da juventude de 1965, realizado a nível arciprestal em 
Nelas, na Mata das Alminhas; a nível diocesano, em Viseu, no Estádio do Fontelo; a nível na-
cional, em São João da Madeira, em competição com jovens de todo o pais; e, finalmente, a 
nível europeu, na Alemanha, na cidade de Estugarda! Ganha pela Juventude Católica de Nelas, 
a Taça da Alegria foi oferecida ao Papa Paulo VI pelo Bispo de Viseu, D. José Pedro da Silva, 
que para isso se deslocou pessoalmente a Roma.
 No fim do encontro realizado em Nelas no dia 30 de Novembro de 2010, teve lugar o 
convívio com partilha de farnéis. A Ceia de Natal ficou marcada para o dia 13 de Dezembro em 
Vila Meã (Oliveira do Conde).
 Em 2008, Barack Obama ganhou as eleições nos Estados Unidos! E terminou o discurso 
de vitória duma forma brilhante! Duma maneira que não estamos habituados a ouvir da boca 
dos políticos portugueses: Deus abençoe a América! Que Deus abençoe Portugal! Que Deus 
abençoe os cursos de cristandade, as ultreias e as reuniões de grupo! E que toda a gente tenha a 
alegria de viver De colores, isto é, na graça de Deus! 

DA

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

EM COMUNHÃO NA «MESMA» MISSÃO

 No passado dia 4 de Dezembro, imbuídos no espírito de Advento, (re)encontraram-se os 
casais das Equipas de Nossa Senhora (ENS) para mais uma Celebração Eucarística, desta vez a 
decorrer no Seminário Comboniano de Viseu, também conhecido por Seminário das Missões. 
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Como é hábito neste Movimento, a Missa do primeiro sábado de cada mês, é um momento para 
os casais se encontrarem e, em uníssono, em todo o mundo, se juntarem em oração, em nome 
de Jesus Cristo, sob a protecção de Maria.
 Desta vez, porém, dando resposta ao desafio lançado por D. Ilídio, na abertura do Síno-
do, «Em Comunhão Para a Missão» e porque a época assim o parecia convidar, pensaram os 
Equipistas tornar a Celebração mais compartilhada e consequentemente mais bela: ousar lançar 
o convite a outros Movimentos ligados à Pastoral Familiar que, num gesto de verdadeira co-
munhão, anuíssem dedicar umas horas do seu tempo, em oração Àquele que, há pouco mais de 
2000 anos, veio ao mundo para tão simplesmente dar a vida por cada um.
 Foi com alegria que verificámos a adesão dos Movimentos e mais contentes ficámos 
quando alguns elementos do CPM e das ENS se uniram para alargar o convite aos Grupos Co-
rais de Abraveses e Lopes Morago para uma interpretação conjunta da Missa Brevis, de Jacob 
de Haan: Poder-se-ia, deste modo, trabalhar para um «bem maior», aproveitando os talentos 
de tão belas vozes para angariação de fundos para a construção da nova Igreja do Viso, em 
franca fase de edificação. Como diria o Padre Caffarel, nosso fundador, “Não há férias para o 
Amor”...
 Num acto de verdadeira generosidade, os Grupos Corais aceitaram o desafio. De facto, 
estando ambos sob a regência do Eng. António Mário Silva Rodrigues, tornou-se possível, ao 
longo deste ano, o desenvolvimento de um projecto conjunto, que prima pela qualidade técnica 
e alto valor artístico: A Missa Brevis, de Jacob de Haan.
 Tal como esclareceu o maestro à Assembleia ali reunida, a pedido do celebrante, o Padre 
Armando Esteves Domingues, no final da Eucaristia, “foi a primeira vez que os Corais inter-
pretaram a «Missa Brevis» no local onde ela se tornará ainda mais bela, ou seja durante uma 
Celebração Eucarística, uma vez que foi para esse fim que ela foi intencionalmente composta, 
aquando da celebração do milénio sobre o nascimento do Papa Leão IX”.
 Excelentemente interpretada ao órgão pelo Dr. Acácio Ferreira e na flauta transversal pela 
jovem Mariana Arêde, os Corais de Abraveses e Lopes Morago, uma vez mais, solenemente, 
cantaram e encantaram, a julgar pelo ar de apreço de todos os presentes e pelos comentários 
manifestados no momento da partida.
 A ambos os Grupos Corais o nosso sincero «bem-haja» e os votos de que a «Excelência» 
por eles ali partilhada perdure e se projecte além fronteiras, como sabemos que já tem acon-
tecido. A festa continuou pela noite dentro, numa outra refeição, desta vez no Centro Pastoral 
de Viseu, onde os cerca de 50 casais das ENS e restantes familiares marcaram encontro com o 
“velho e fiel amigo”, aproveitando para, em «comunhão», porem a conversa em dia, projectan-
do, em jeito de «missão», o novo ano que aí se avizinha.

Alexandra e Henrique Dias
Viseu

ENCONTRO EM VISEU DE SECRETARIADOS
DO MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

 Tendo como lema mobilizador “Em Comunhão para a Missão”, no passado dia 5 de De-
zembro, reuniram-se, no Centro Sócio Pastoral de Viseu, os Secretariados Paroquiais do Movi-
mento, apesar do mau tempo que se fez sentir.
 O Encontro tinha como principais objectivos: dar a conhecer o novo Secretariado Dio-
cesano, eleito no último Conselho Diocesano; apresentar propostas, de actividade apostólica, 
referentes aos diversos Sectores – crianças e adolescentes, jovens e adultos - para o próximo 



287Igreja Diocesana

ano; e saber mais sobre o: “Sínodo Diocesano – O quê? Como? Para quê?”.
 Para este último objectivo, o Assistente do Movimento, Sr. Cónego Carlos Casal, apre-
sentou uma comunicação interessante e clara, para todos os elementos presentes.
 De facto, este encontro, foi uma oportunidade única de comunhão e de esperança par-
tilhada, na qual os Mensageiros da Mensagem de Fátima se propõem viver, em espírito de 
corresponsabilidade, como membros da Igreja em Viseu.

O Secretariado

CEIA DE REIS DOS CONVÍVIOS FRATERNOS

CONVIVER E PARTILHAR, ACOLHENDO...

 É já tradição, no Movimento dos Convívios Fraternos na Diocese de Viseu, a realização 
da Ceia de Reis, um momento de partilha, de convívio, de alegria à volta de uma mesa onde 
nem sempre a refeição se torna o mais importante, mas o rever amigos, o partilhar palavras e 
sorrisos...
 O Centro Paroquial de Torredeita foi o espaço onde, este ano, no dia 08 de Janeiro, se 
cumpriu esta tradição. Após a celebração da Eucaristia, com a comunidade local, às 19 horas, 
cerca de cem convivas, de quase toda a Diocese, e uma vintena dos seus filhos sentaram-se à 
mesa para cear, entre saudações, risos e uma boa animação.
 Após a Ceia, nem mesmo o adiantado da hora esmoreceu o ânimo dos mais novos, pre-
senteados com pequenas lembranças, bem como o dos convivas, atentos aos pequenos momen-
tos de partilha trazidos por algumas das zonas da Diocese, uns mais sérios e de reflexão, outros 
mais de descontracção e de forte humor.
 Como também caracteriza o espírito conviva, grande parte do grupo não se dissolveu sem 
primeiro arrumar devidamente o espaço utilizado, não sem antes o Padre Jorge Luís, assistente 
do Movimento, comunicar algumas das próximas actividades, entre as quais o próximo Conví-
vio Fraterno, a 4, 5, 6 e 7 de Março de 2011.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ACR

 O Papa, no passado mês de Novembro, dirigindo-se aos cerca de 50 mil jovens da Acção 
Católica Italiana reunidos na Praça de S. Pedro, disse-lhes: «Não tenhais medo do “Amor au-
têntico”. A Acção Católica ensina a caminhar na estrada do “Amor autêntico”, através da par-
ticipação na vida da Igreja, da vossa comunidade cristã, no contacto com amigos do grupo da 
ACR, mas também na escola e outros ambientes. Tenham a coragem e a audácia de não deixar 
nenhum ambiente privado de Jesus».
 Como vêem, o Santo Padre continua a acarinhar e a encorajar a acção deste Movimento 
Providencial, ao qual nós temos a Graça de pertencer e continua a querer e a contar com uma 
Acção Católica bem viva e actuante nas várias realidades que fazem parte do Mundo de hoje. 
Também este seu discurso é Providencial, nomeadamente para a nossa Diocese, dado o tempo 
Sinodal (Renovação) em que nos encontramos.
 Deus quer conceder-nos a Graça de contribuirmos para que a Acção Católica continue, 
depois de nós, a ser caminho para que todos os Homens e Mulheres cheguem ao conhecimento 
e à presença d’Ele. Por isso, caros militantes, jovens e menos jovens, queremos convidar-vos 
a participar no Encontro de Formação marcado para o próximo dia 29 de Janeiro, a realizar no 
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auditório do Seminário Maior, em Viseu. Participem e, mais importante ainda, levem a partici-
par, pelo menos, dois novos elementos.
 Esperamos as respectivas inscrições até ao próximo dia 22 de Janeiro.

A Equipa Diocesana da ACR

ENS EM RETIRO COM D. MANUEL MARTINS

 Enquadrado no lema proposto para o presente ano, “Em Comunhão para a Missão, para 
Dar muito Fruto”, as Equipas de Nossa Senhora do Sector de Viseu realizaram, no último fim-
de-semana de Janeiro, em S. Pedro do Sul, o seu Retiro anual. Assim, durante dois dias, os 
cerca de 45 casais ali reunidos comungaram da «paragem no tempo» sugerida por D. Manuel 
Martins, Bispo Emérito de Setúbal e eminente orador do Retiro, para um «momento de reflexão 
e interiorização».
 Enfatizando a importância e a necessidade urgente de um espaço para o recolhimento, a 
que chamou «a nossa casa interior» ou «o fundo do nosso ser», de forma a possibilitarmos um 
verdadeiro encontro com Deus, D. Manuel Martins começou por desejar aos casais ali presen-
tes que este Retiro tivesse início na «Desinstalação», percorresse um «Caminho», permitisse o 
«Encontro» e resultasse no «Regressar Outro». Relembrando as palavras do Papa João Paulo II, 
ao afirmar que «estamos na madrugada de um novo mundo», D. Manuel fez uma retrospectiva 
dos diversos modelos de família, nos dias que correm, e esclareceu que, na realidade, teologica-
mente, o pretérito perfeito do verbo «casar» não existe, senão com a morte de um dos cônjuges, 
uma vez que é com a celebração do Sacramento do Matrimónio que uma nova etapa se inicia.
Alertou para o facto de que, se e enquanto existirem «contravalores» - em oposição aos valores 
cristãos - esta constatação deverá ser tomada como positiva, pois perigoso será quando estes 
últimos deixarem de prevalecer como ponto de referência. Relembrando que a resposta do 
Cristão ao Amor de Deus compreende três atitudes, nomeadamente «Viver na Graça de Deus», 
«Ser Coerente de Dar Testemunho» e «Estar Disponível para a Evangelização», D. Manuel 
deu por concluídos os dois dias de verdadeiro “Paraíso”, recomendando aos presentes que pro-
curassem seguir o exemplo daquela que é tida como protectora das ENS, Maria, adoptando 
uma atitude de «Espanto», perante a escolha sábia do Pai do Céu para a missão, de «Cheia de 
Graça», o ADN da nossa vida cristã, de «Disponibilidade», total e ultrapassando a fronteira 
da nossa Paróquia e Diocese, de «Solidariedade» para com o próximo, mas acima de tudo, de 
«Coragem», uma vez que esta última é apanágio daquele que se tem como Cristão completo.
 Regressados a casa totalmente Outros, os Equipistas do Sector de Viseu presentes no 
Retiro sentir-se-ão, por certo, agora mais ricos, mas também mais «corajosos» para enfrentar 
os desafios do dia-a-dia, num espírito verdadeiramente sinodal, dispostos a uma experiência de 
reflexão, de avaliação e de renovação, numa palavra, de caminho para a Santidade.

Henrique e Alexandra Dias
Sector de Viseu

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

 O Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima da Diocese de Viseu alegra-se 
pela experiência vivenciada no dia 19 de Fevereiro de 2011, pelas 15h, véspera do “Dia dos 
Pastorinhos”, na Paróquia de S. José.
 Aí se reuniram mais de 400 crianças e adolescentes, dos três centros de catequese, acom-
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panhadas pelos seus catequistas, pais e familiares, em grande número, para “Rezar com os 
Pastorinhos” pelo Sínodo Diocesano.
 Porém, para que este dia fosse vivido com serenidade e interioridade, houve uma prévia 
e cuidada preparação orientada pelos catequistas dos diferentes grupos.
 A celebração foi presidida pelo Pároco, Sr. P. Zé, iniciou-se com um cortejo de entrada e 
entrega das flores a Maria e a Jesus. De seguida houve a exposição do Santíssimo Sacramento. 
Cada mistério do terço foi recitado por três crianças dos diversos anos de catequese. Em cada 
um deles houve um cântico e uma introdução, para assim melhor viver este momento de oração 
comunitária. No final, houve a Bênção do Santíssimo Sacramento, a Consagração a Nossa Se-
nhora e um cântico entoado pelos mais pequeninos aos quais foi oferecido um terço. 
 - Que este terço seja para nós, Povo de Deus em “Comunhão para a Missão”, sinal de que 
queremos levar a sério os pedidos da Senhora na Mensagem em Fátima: “Rezem o terço todos 
os dias, para alcançarem a paz”.
 Em síntese, referimos que esta foi, por certo, uma experiência inesquecível e uma oportu-
nidade única para as crianças e adolescentes da Paróquia de S. José vivenciarem, em clima de 
alegria e festa, a oração do terço.

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
EM COLABORAÇÃO COM A CATEQUESE

 No Domingo, dia 27 de Fevereiro de 2011, no Centro Pastoral, decorreu, durante todo 
o dia, o “II Encontro de Formação de Catequistas” sobre adoração eucarística com crianças, 
promovido pelo Movimento da Mensagem de Fátima com a colaboração do Secretariado da 
Educação Cristã e orientado pela Maria Emília, do Secretariado Nacional do MMF.
 Participaram 50 crianças que, para além de viver um dia formação juvenil, tiveram a 
oportunidade de vivenciar uma adoração Eucarística com grande fé. Estiveram também cerca 
de 80 catequistas provenientes das cinco Zonas Pastorais da Diocese – Beira Alta, Besteiros, 
Dão, Lafões e Viseu – que tiveram formação específica sobre a maneira de introduzir e promo-
ver a adoração Eucarística com as crianças da catequese.
 No final do encontro, esteve connosco o Senhor Bispo, D. Ilídio Leandro que manifestou 
o seu contentamento por esta iniciativa. Cabe dizer que foi um dia do agrado dos participantes, 
tendo em conta os testemunhos recebidos e partilhados.

MDA

CONVÍVIO FRATERNO N.º 1149 - VISEU

«PORQUE VALE A PENA PENSAR EM CRISTO»

 Vindos de diversas paróquias, de diferentes zonas da Diocese, alguns jovens começaram 
estes três dias de encontro, consigo, com os outros e com Deus, na noite de sexta-feira, dia 4 de 
Março. E viveram este encontro até à noite de 7 de Março, já segunda-feira, em que partilharam 
a sua alegria com tantos outros que, nos vários anos de história deste Movimento dos Convívios 
Fraternos na Diocese de Viseu, fizeram uma similar experiência e que, em conjunto com alguns 
familiares e amigos, davam ao Auditório D. António Monteiro uma agradável moldura de ale-
gria e entusiasmo.
 E foi também com alegria, misturada muitas vezes com a própria emoção, que muitos 
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deles partilharam os sentimentos que lhes enchiam o coração, a vontade de continuar esta cami-
nhada agora nas suas casas, nas suas paróquias, na sua missão de levar esse amigo «especial», 
Jesus Cristo, aos «mundos» e caminhos de uma juventude que não teme testemunhar.
 E foi esse mesmo testemunho que lhes pediu D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, na sua 
participação no encerramento, ao lembrar-lhes que também ele e a Diocese «querem contar 
com esse entusiasmo» que faz sentir uma Igreja «viva, anunciante», lançando o desafio de «não 
deixarem de mostrar esses sorrisos» e a sua própria colaboração neste espírito de renovação e 
de reflexão que a Diocese vive, no Sínodo Diocesano.
 Encerrando com a Eucaristia, o Padre Jorge Luís Lopes, Assistente dos Convívios Frater-
nos na Diocese de Viseu, lançou vários desafios a todos os convivas, os presentes e os que não 
puderam estar, entre os quais uma dádiva de sangue, a 9 de Abril, no Hospital de São Teotónio, 
e a participação na Peregrinação Nacional a Fátima, em Setembro.
 Paulo Domingues, um dos novos convivas, dava este testemunho: «“Deus é Amor” e 
foi nesse Amor que o nosso Amigo Jesus Cristo construiu a sua Igreja (de pedras vivas que 
somos todos nós, eu, tu, ele, ela...). Nestes três dias, em cada hora, em cada minuto, em cada 
segundo, eu senti o Amor d’Ele. Na sexta e no sábado eu pensei para comigo “como eles se 
amam”, olhando para esse amor que continua hoje, em cada conviva, desde o testemunho dos 
Apóstolos. Depois de Domingo e de segunda, penso “como eu os amo”; com esse Amor quero 
recontinuar a missão como cristão, amado e amando, amando-me a mim, às pessoas que me 
rodeiam e a Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por me chamares e estares com estes irmãos aqui, na 
terra que criastes para nós.»

DIA DIOCESANO DO DOENTE

 No Domingo, dia 27 de Março, em Viseu, no Centro Pastoral, decorreu o “Dia Diocesano 
do Doente” promovido pelo Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima. Participaram 
duzentos doentes, com os seus acompanhantes, provindos de grande número de Paróquias.
 Estiveram connosco, para nos ajudar a vivenciar este dia: o Presidente Nacional, Sr. Fra-
goso; o Assistente Nacional, P. Manuel Antunes, que apresentou o tema: “As Aparições do 
Anjo”; o P. Francisco Pereira, Capelão do Santuário de Fátima, que deu a conhecer o Itinerário 
temático para os sete anos que nos separam do centenário das aparições de Fátima. Foi gratifi-
cante para todos os Mensageiros a presença do Monsenhor Agostinho Plácido, na concelebra-
ção da Eucaristia.
 Também estiveram, durante a manhã, trinta jovens, orientados pelo Sector juvenil do Mo-
vimento, que deram um “tom” festivo e alegre, pela sua presença e participação nos cânticos 
da Eucaristia e do Rosário. À tarde, realizaram um PeddyPaper sobre a Santíssima Trindade, 
procurando os seus símbolos e representações nas Igrejas da Cidade.
 Pelas 15.30 horas, esteve presente o Sr. Bispo, D. Ilídio, que ainda assistiu a uma apre-
sentação sobre o Sínodo Diocesano. De seguida, dirigiu a todos uma palavra amiga; falou da 
caminhada sinodal e de “ser Igreja, hoje”. O encontro encerrou com uma adoração Eucarística. 
Antes do regresso a casa, houve, ainda, lanche convívio. O Secretariado do MMF agradece a 
todos aqueles que tornaram possível este dia!

100 ANOS DE GUIDISMO

 Foi em Abril de 1909 que um grupo de raparigas inglesas decidiu encomendar fardas de 
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escuteiros, vesti-las e participar no Rally do Palácio de Cristal, em Londres, que era só para 
rapazes. Surpreendido, Baden Powell perguntou-lhes o que faziam ali, onde era proibida a sua 
presença. Suave, mas firmemente, pediram-lhe que criasse um Movimento semelhante para elas 
e, perante tal insistência, B.P. cria as “Girs Guides”, em Abril de 1910, pondo como Chefe sua 
irmã Agnes, que seria depois substituída por sua esposa, Lady Olave.
 Assim começa uma história que já tem 100 anos. Entre 2010 (centenário da Fundação 
do Movimento) e 2012 (centenário da sua Fundação nos EUA, onde, presentemente, as há em 
maior número), dez milhões de Guias, espalhadas por 145 Países, vão celebrar esta data, sob o 
lema: “100 anos a mudar vidas”.
 O Guidismo lançou a sua 1.ª semente em Portugal em 1926 com um grupo de guias in-
glesas e portuguesas, no Porto e em Carcavelos, germinando depois na Madeira, que, em 1931, 
recebe a visita de Lord e Lady Baden Powell. Nesse mesmo ano, funda-se em Lisboa a 1.ª Com-
panhia de Guias do Continente, espalhando-se depois por vários distritos, chegando também a 
Viseu em 1968.
 Sendo actualmente membro efectivo da WAGGGS (Associação Mundial de Guias e Es-
cuteiras), a AGP (Associação Guias de Portugal) aderiu às comemorações propostas por Mar-
garet Treloar, que sugeriu os seguintes temas: 2010 – plantar; 2011 – crescer; 2012 – partilhar, 
fazendo do dia 10 de Abril (o 100.º dia do ano), o ponto mais alto das comemorações, que 
englobam Fóruns Mundiais nos EUA e nos quatro Centros Mundiais (México, Suíça, Índia e 
Reino Unido) e muitas outras actividades a realizar nos diversos Países e Regiões.
 O Comissariado de Viseu promoveu, no passado domingo, 10 de Abril, uma concentra- 
ção no Fontelo, com a presença de um elemento do Comissariado Nacional. Depois de um 
cerimonial próprio, as Guias espalharam-se pela cidade, em diversas actividades, realizadas por 
Ramos e almoçaram os seus farnéis no Parque das Merendas.
 Às 14h, um cordão humano de 100 Guias ligou o Fontelo à rotunda da Feira semanal. 
Para esta actividade, foram convidadas antigas Guias e algumas amigas, pelo que ultrapassa-
ram em muito o número 100! Às 15h, participaram na Eucaristia, celebrada pelo Assistente 
Regional, Rev. Padre José Morujão, com momentos muito próprios da ocasião festiva. Cada 
guia levou uma fotografia de uma actividade que a tivesse marcado e ofereceu-a no momento 
do Ofertório; no fim da Missa, fez-se um enorme cartaz com essas fotografias, representando o 
n.º 100. E que interessante ver as actuais Chefes ainda Avezinhas!!! O dia terminou ao ar livre, 
com os discursos da praxe, bolo de aniversário e o cantar de Parabéns.
 As comemorações continuam: um Acampamento Regional de uma semana em Santiago 
de Cassurrães; um raid do Ramo Moinho em 17, 18 e 19 deste mês e, no próximo sábado, dia 23 
(sábado santo), às 15h, nas novas instalações do Quartel da Paz, um debate de 100 minutos, 
sob o tema “Mulheres que mudaram vidas”, no qual cinco oradoras, em breves minutos, falarão 
das suas diferentes experiências e responderão a perguntas que lhes sejam feitas pela assistên-
cia, que se espera numerosa, pois a entrada é livre.

Uma Guia das “antigas”

CPM – 41.º ENCONTRO-PEREGRINAÇÃO NACIONAL

 Realizou-se, em meados de Março, em Fátima, o 41.º Encontro-Peregrinação Nacional do 
CPM (Centros de Preparação para o Matrimónio), com a presença de cerca de 300 elementos 
pertencentes a este movimento da Igreja.
 O tema do encontro foi “A atitude do casal Cristão face ao dinheiro”,  tendo como ora-
dores o Dr. António Bagão Félix, o Padre Jorge Guarda e  os casais Graça e Carlos Fernandes 
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e  Alexandra e Dário Sá Guerreiro. Foi  realçada a importância do ‘Ser’ em detrimento do ‘Ter’ 
e o mostrar disponibilidade para os outros como forma de caridade. Também foi abordada, em 
diversas situações, a “crise de valores” como impulsionadora da “crise financeira” que atra-
vessamos. Ficou no ar a esperança de um novo amanhã baseado em valores fundamentais, tais 
como o amor, a solidariedade, a autenticidade e a amizade.
 O CPM é uma associação de fiéis, que tem por objectivo a preparação de noivos para o 
matrimónio, sempre na fidelidade à doutrina da Igreja, através de uma pedagogia e metodologia 
próprias, assentes na revisão de vida e no testemunho de vida de casais católicos, assistidos por 
sacerdotes e apoiados na reflexão e diálogo conjugais.  Está estabelecido em Viseu e na gene-
ralidade das Dioceses de Portugal e tem cerca de 300 encontros de noivos por ano. Em 2010 
frequentaram estes encontros cerca de 5.600 noivos.

O MEC EXALTA, COM E EM MARIA, A VIDA, EM MAIO

 O Movimento de Educadores Católicos (MEC-Viseu) quis exaltar, neste mês consagra- 
do à Virgem Maria, a VIDA, na sua dimensão e profundidade autenticamente humanas, ao 
sublinhar nela as marcas de solidariedade, fraternidade e espiritualidade:
 No dia 14, acolhendo o núcleo diocesano do Porto (com uma representação de trinta 
membros).
 A Eucaristia, na Sé Catedral (concelebrada pelos respectivos Assistentes, Srs. Cónegos 
António Jorge Almeida e Correia Fernandes), o almoço-convívio e o itinerário cultural através 
da cidade proporcionaram inesquecíveis momentos de elevação espiritual, convivência festiva 
e deleite estético, na alma de todos os presentes.
 No dia 21, em fervorosa peregrinação do MEC-Viseu a Fátima (num total de cerca de 
sessenta participantes), implorando a Nossa Senhora a Sua inefável protecção e auxílio, como 
Mãe e Educadora, Amorosa e Extremosa.
 A Saudação à Virgem, a Celebração Eucarística e a ‘Via Lucis’ meditada, sob a orientação 
e presidência do nosso Assistente, constituíram um eloquente testemunho de fé dos educadores, 
serenamente confiantes de que, aos pés de Maria e graças à Sua excelsa intercessão, junto de 
seu Filho, tudo farão, por uma contínua e empenhada acção formativa, centrada e sustentada 
nos valores da Verdade, do Bem e do Belo, para contribuírem no sentido do crescimento da 
pessoa humana e, com isso, de uma humanidade portadora de alegria e esperança, numa feliz 
comunhão entre os homens.

Um participante

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

 Aproxima-se o dia 1 de Julho, dia da Festa do Sagrado Coração de Jesus, e, como é hábi-
to, iremos celebrá-la a nível diocesano.
 Este ano será na Igreja de Santo António (Largo do Soldado Desconhecido), porque foi aí 
que surgiu o primeiro Centro do Apostolado da Oração na nossa Diocese.
 A celebração será às 15.00 h., e será presidida pelo Bispo da nossa Diocese, D. Ilídio 
Leandro. Porque o dia do Sagrado Coração de Jesus, foi o dia escolhido para se rezar pela san-
tificação dos sacerdotes, o Apostolado da Oração também o irá fazer. Assim, a seguir à celebra-
ção da Festa, teremos uma Hora Santa de oração pela santificação dos sacerdotes.
 Este ano, o Apostolado da Oração, não realiza/ou a sua Peregrinação Diocesana, porque 
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vamos participar na Peregrinação Nacional do Apostolado da Oração a Fátima no dia 16 de 
Outubro, onde teremos o Terço, a Eucaristia, presidida por D. Manuel Clemente, bispo do Por-
to, e de tarde procissão Eucarística. Somos convidados a levar as bandeiras ou estandartes do 
Apostolado da Oração ou do Coração de Jesus. Aproveitamos para informar que o Apostolado 
da Oração é um dos organismos que apoia a Campanha Mundial de Oração “Firmes na fé com 
Maria”, que consiste em rezar o terço todos os sábados, até à Jornada Mundial da Juventude, 
que se realiza de 16 a 21 de Agosto em Madrid. A finalidade desta Campanha é o rezarmos para 
que a Jornada Mundial da Juventude dê frutos abundantes na vida dos jovens.

FONTELO ACOLHEU A CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO CNE

 A Região de Viseu do Corpo Nacional de Escutas realizou, de 27 a 29 de Maio, a sua 
Concentração Regional, no CAEV – Centro de Actividades Escutistas Viriato (antigo parque de 
campismo), sito no Fontelo, fruto do protocolo de colaboração entre a Junta Regional de Viseu 
e a Câmara Municipal.
 Este ano, a Concentração Regional tinha um sabor especial: no dia 27 de Maio, a come-
moração do 88.º aniversário da fundação do Corpo Nacional de Escutas; e no dia 29 de Maio, a 
inauguração do CAEV – Centro de Actividades Escutistas Viriato.
 Sob o lema “Vem, torna-te a minha luz”, foram cerca de 1000 Escuteiros (Lobitos, Explo-
radores, Pioneiros, Caminheiros e Dirigentes), oriundos de 27 Agrupamentos (dos 33 existentes 
na Região), que aceitaram o desafio da Junta Regional de Viseu e participaram activamente 
nesta Actividade, cuja figura central foi Madre Teresa de Calcutá.
 Na tarde de sexta, foram muitos os Escuteiros que se dirigiram para o CAEV, fazendo 
o respectivo check-in e montagem de campo, começando a sentir-se a alegria e animação no 
campo.
 “A vida é desafio, enfrenta-o” foi o lema para o jogo de cidade, onde os Escuteiros, por 
bando, patrulha, equipa e tribo, viveram e enfrentaram alguns dos desafios da vida de Madre 
Teresa, principalmente no socorro e apoio aos doentes e pobres, representados através de jogos, 
além de conhecerem e aprenderem mais sobre a cultura de Viseu.
 O Domingo apresentava-se como um dia muito importante para a história da Região de 
Viseu: a inauguração do CAEV – Centro de Actividades Escutistas Viriato, que contaria com 
as mais altas individualidades. Foi com muito orgulho e alegria que os Escuteiros receberam 
D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu e o Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Fernando Ruas, que 
lhes dirigiram palavras de apreço e de encorajamento. Mas, o momento mais alto foi quando 
D. Ilídio Leandro e Dr. Fernando Ruas descerraram conjuntamente a placa de inauguração do 
CAEV, na presença de todos os Escuteiros presentes.
 O momento “Vem, torna-te a minha luz” (Eucaristia) foi presidido pelo Bispo de Viseu, 
D. Ilídio Leandro, que relembrou as vivências de Madre Teresa de Calcutá, lançando o desafio 
aos Escuteiros de melhor conhecerem esta figura que fundou a Ordem dos Missionários e das 
Missionárias da Caridade, esperando que se inspirem no seu exemplo de fé, alegria e caridade.
Depois do almoço e da avaliação, um dos momentos mais esperados: a divulgação da pontuação 
dos jogos! Foi emocionante ver a alegria nas expressões dos mais pequenos quando ganharam o 
1.º prémio e que foram aplaudidos, à boa maneira escutista, por todos os presentes.
 Por fim, as nossas vozes uniram- se e cantámos a Canção do Adeus, na esperança de nos 
voltarmos a reunir, em breve, numa outra Actividade.

Junta Regional de Viseu
Corpo Nacional de Escutas
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CELEBRAÇÃO JUBILAR

25 ANOS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA EM VISEU

 Neste Ano Pastoral, que se aproxima do final, a passos largos, o Sector de Viseu das Equi-
pas de Nossa Senhora preparou a sua Celebração Jubilar de 25 anos de existência, por Terras da 
Beira. A Celebração Eucarística que assinalou uma data tão importante para a expansão do Mo-
vimento, na nossa Diocese, ocorreu no passado sábado, dia 25 de Junho, na Igreja Paroquial do 
Campo e foi presidida por D. Ilídio, um dos seus grandes promotores, em 1985. Transformando 
a habitual Festa de Encerramento do Ano num evento muito especial, a Celebração Eucarística 
contou com uma forte adesão de equipistas, de responsáveis do Movimento, Conselheiros Es-
pirituais e com a presença de várias pessoas ligadas ao surgimento das primeiras duas Equipas 
de Casais, em Viseu.
 Foram belas as palavras de D. Ilídio, durante a Eucaristia, ao enfatizar a responsabilidade 
da família para o crescimento e formação globais dos jovens, insinuando mesmo, na sua douta 
e singela sabedoria, que seria bom apostar na formação dos nossos padres para que estes in-
vestissem também no surgimento de novas equipas nas suas Paróquias, uma vez que era este, 
seguramente, o caminho para uma sociedade que se pretende mais santa e participada.
 Congratulamo-nos, ainda, com a presença sempre muito viva do Casal Responsável Re-
gional, Margarida e João Paulo Mendes que, gentilmente, com eles, fizeram até nós chegar, 
também para estar presente na nossa Celebração Jubilar, a imagem de Nossa Senhora “Negra”, 
uma figura talhada em pau-preto, oferecida à Equipa da Supra Região de Portugal, pela Pro-
víncia África, que actualmente percorre o país, registando e assinalando as Eucaristias e outros 
momentos de semelhante valor, num livrinho que a acompanha e que vai fazendo História.
 Estão, também, de parabéns todos os que generosamente se puseram ao serviço, quais 
missionários para o sucesso do evento. Foi fantástica a forma como decorreu, desde a Eucaristia 
até à refeição, passando por um pequeno «grande» momento de fado. De facto, ao Dr. Jorge 
Menino (irmão de Miguel Menino, da Equipa Viseu 11) e restante equipa de fado (Jorge Me-
nino na guitarra, Sílvio Santos na viola e Rui Pereira na voz), que com tamanha generosidade 
abrilhantaram a Celebração dos 25 anos das ENS em Viseu, o nosso bem-haja pela disponibili-
dade e profissionalismo com que nos deliciaram com «aquele aperitivo», abrindo-nos a todos o 
apetite para a refeição que depois se lhe seguiu.
 O nosso bem-haja, ainda, não só a todos equipistas presentes, mas também àqueles que, 
impossibilitados de poderem participar no evento, nos asseguraram, desde logo, a sua unidade 
e orações para a concretização do mesmo. Aos Conselheiros Espirituais presentes (Pe Miguel 
Abreu e Pe António Marques Alexandre) e outros tantos ausentes, mas comungando em espírito 
da nossa festa, e equipas organizadoras, damos graças ao Pai pela alegria, a entrega, o carinho 
e o brio com que brindaram todo o evento! Estamos em crer que foi um fim de tarde muito bem 
passado, uma tarde em que, por certo, uma vez mais, nos sentimos todos em Comunhão para a 
Missão, mas, desta feita, em Família.

Alexandra e Henrique Dias
Sector de Viseu
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CAPÍTULO IX

NOTÍCIAS VÁRIAS
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CONCEPCIONISTAS DE VISEU

 O dia 1 de Setembro é Solenidade no Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, na nossa Dioce-
se. Celebra-se, neste dia, a Fundadora da Ordem da Imaculada Conceição, a que pertencem as 
Concepcionistas, membros dos 2 únicos mosteiros desta Ordem existentes em Portugal – Évora 
(Campo Maior) e Viseu. Neste ano, em Viseu, deu-se uma solenidade especial a esta celebração 
aniversária, dado ter-se iniciado a comemoração jubilar dos 500 anos da aprovação da primeira 
Regra desta Ordem Contemplativa, precisamente em 17 de Setembro de 1511. O Bispo da Dio-
cese presidiu à concelebração, na qual participaram vários Sacerdotes e fez o alegre anúncio das 
comemorações. Estas, embora sejam lideradas pelas 2 dioceses – Évora e Viseu – terão carácter 
nacional e foram assumidas como programa da Conferência Episcopal Portuguesa. Na verdade, 
trata-se da única Ordem Religiosa fundada por uma Santa Portuguesa. Brevemente se apresen-
tará todo o programa destas celebrações que decorrerão em Fátima, em Outubro do próximo 
ano.

ENTREVISTA

 No passado dia 2 de Setembro, o Bispo deu uma entrevista à Família Cristã, para ser pu-
blicada no número de Outubro.
 O tema central desta entrevista é o Sínodo Diocesano. Este começa, oficialmente, no pró-
ximo dia 10 de Outubro com uma Assembleia Diocesana, para a qual são convidados todos os 
Sacerdotes, Grupos de Corresponsabilidade das Paróquias e dos Arciprestados, Responsáveis 
dos Movimentos, Direcção da CIRP e Professores de EMRC.

NOVOS PÁROCOS

 Com uma ou outra excepção, todos os Sacerdotes que mudam de Paróquias ou iniciam 
pela primeira vez o serviço pastoral tomam posse durante o mês de Setembro, início do Ano 
Pastoral.
 O Bispo preside à Tomada de Posse dos recém-ordenados e, no último Domingo, dia 5, 
esteve nas paróquias de Sobral, Beijós, Cabanas de Viriato e Currelos, onde iniciaram activida-
de pastoral os Padres Carlos Monge e Marco Cabral.
 Assumem a responsabilidade pastoral das 4 paróquias, in solidum, e ficam a viver em 
Cabanas de Viriato.

SÍNODO DIOCESANO

 Durante toda a manhã do dia 6 de Setembro, o Bispo esteve reunido com um grupo de 
Sacerdotes que constituirão o Secretariado-geral do Sínodo Diocesano. Com a colaboração do 
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Pe. Milton, estiveram a reflectir as linhas fundamentais e programáticas do Sínodo, preparando 
a próxima reunião do Conselho Presbiteral e da Assembleia Diocesana do dia 10 de Outubro.

COMISSÃO EPISCOPAL DO ECUMENISMO

 No fim da tarde de Segunda-feira, dia 6 de Setembro, esteve reunida a Comissão Epis-
copal da Doutrina da Fé e Ecumenismo, à qual pertence o Bispo de Viseu. A reunião com os 
elementos do COPIC (representado pelas Igrejas: Lusitana, Metodista e Presbiteriana) tratou de 
vários assuntos, entre os quais a programação da próxima Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos que terá como tema o texto de Act 2, 42.

NOSSA SENHORA DOLOROSA

 Na manhã do dia 8 de Setembro, o Bispo presidiu à Festa de Nossa Senhora Dolorosa, 
em Ribeiradio, a convite do seu Pároco – Pe. José Júlio Maria de Almeida. É uma Festa à qual 
acorrem verdadeiras multidões, vindas de toda a região de Lafões.
 Decorreu com muita elevação e muito espírito de Fé e Oração. A Procissão foi uma bela 
conclusão da Festa Religiosa, com alguns milhares de pessoas a rezar, em silêncio respeitoso 
para com Maria, numa atitude de verdadeiro amor filial.

RENOVAMENTO CARISMÁTICO

 Na manhã de Sábado, dia 11 de Setembro, o Bispo recebeu o Assistente do Renovamento 
Carismático Católico da nossa Diocese, acompanhado de alguns elementos da direcção. Apre-
sentaram o programa de actividades para este ano e trocaram-se algumas palavras sobre o mo-
mento do Renovamento na nossa Diocese.

CORRESPONSABILIDADE EM VOUZELA

 Na tarde de Sábado, dia 11 de Setembro, o Bispo presidiu à Tomada de Posse dos ele-
mentos dos Grupos de Corresponsabilidade do Arciprestado de Vouzela. Estiveram presentes os 
4 Sacerdotes do Arciprestado e largas dezenas de cristãos, membros destes grupos paroquiais: 
Conselho Pastoral Paroquial e Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. A reflexão 
doutrinal e pastoral foi seguida com muito interesse, terminando-se o encontro com uma peque-
na Celebração da Palavra e com o Compromisso. Todo o encontro decorreu na Casa dos Irmãos 
Maristas, em Vouzela.

50 ANOS DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA

 Em Moure de Madalena – Paróquia do Campo de Madalena – teve lugar uma celebração 
jubilar, de 50 anos de Consagração Missionária, do Irmão Matias, natural daquela Comunidade 
Cristã. Decorreu na manhã de Domingo, dia 12 de Setembro, presidida pelo Bispo da Diocese. 
Para além do Pároco – Pe. Miguel Abreu – esteve presente o Provincial dos Missionários Com-
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bonianos e vários Sacerdotes do Instituto do Sagrado Coração de Jesus, fundado por S. Daniel 
Comboni. Parabéns ao Irmão Matias que, dentro de dias, voltará ao Brasil, onde tem trabalhado, 
como Missionário, desde há longos anos.

TOMADAS DE POSSE DO PE. LUÍS CARLOS

 Na tarde do passado Domingo, dia 12 de Setembro, o recém-ordenado Pe. Luís Carlos 
Correia de Almeida, iniciou a sua actividade paroquial, sendo apresentado nas Paróquias de 
Manhouce, S. João da Serra e Valadares. Sempre e em cada uma com uma Festa muito grande 
e muito familiar, as 3 Paróquias mostraram um excelente acolhimento e uma grande alegria, na 
“entrada” do seu novo Pastor. Em cada uma das 3 Comunidades estiveram presentes os seus 
novos Colegas, no Arciprestado de Oliveira de Frades: Pe. Eurico José – Arcipreste, Pe. Jorge 
Luís, Pe. José Júlio e Pe. Manuel Fernandes – Vigário Episcopal da Zona Pastoral de Lafões. 
Para além dos Colegas do Arciprestado, outros Sacerdotes estiveram presentes, comungando 
com o novo Pároco este momento feliz e grande da sua vida de Sacerdote de Jesus Cristo e de 
membro do Presbitério da Igreja de Viseu. O Bispo presidiu à Eucaristia e à Tomada de Posse 
nas 3 Comunidades, testemunhando esta grande alegria das 3 Paróquias, muito bem preparadas 
pelos Padres do Arciprestado.

COMISSÃO EPISCOPAL

 Na tarde de Segunda-feira, dia 13 de Setembro, o Bispo participou na reunião da Comis-
são Episcopal do Laicado e Família, da qual é membro. Trataram-se vários assuntos de interesse 
para a Família – próximas Jornadas Nacionais, em Novembro (12 a 14); próximas Jornadas 
Mundiais da Juventude, em Madrid (Agosto de 2011); Estatutos da CNAL (Conferência Nacio-
nal do Apostolado dos Leigos); Mensagem ao Povo de Deus sobre os Cursos de Cristandade, 
por ocasião dos 50 anos do 1.º Cursilho, em Portugal, etc. A reunião, como de costume, decor-
reu no Santuário de Fátima.

ANTIGOS ALUNOS DOS SEMINÁRIOS

 Decorreu, nas instalações do Seminário Maior da Diocese, mais um encontro anual dos 
Antigos Alunos dos Seminários da Diocese. Teve lugar no passado Sábado, dia 18 de Setembro 
e estiveram presentes várias dezenas de elementos. O encontro iniciou-se com a Eucaristia, à 
qual presidiu o Bispo da Diocese, concelebrada por diversos sacerdotes. Depois da Eucaristia, 
houve um tempo com diversas alternativas e opções de carácter cultural e recreativo, seguindo-
se o almoço, servido nos claustros. A seguir, realizou-se a sessão solene e tempo livre para con-
vívio e troca de impressões brotadas da saudade e da amizade que sempre se partilham nestes 
encontros.

TOMADAS DE POSSE

 O Bispo da Diocese presidiu à Tomada de Posse do novo Pároco – Pe. Jorge Miguel Ta-
vares Gomes – em 5 Paróquias do Arciprestado de Aguiar da Beira: Coruche, Gradiz, Pinheiro, 
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Sequeiros e Souto de Aguiar. Decorreu na tarde de Sábado, dia 18 de Setembro e na manhã de 
Domingo, dia 19. O recém-ordenado sacerdote, natural de Arcozelo das Maias, do Arciprestado 
de Oliveira de Frades, é, ainda, Vigário Paroquial de Aguiar da Beira. Estas 5 Paróquias esta-
vam sem pároco desde a saída do Pe. António Gomes de Matos, por motivos de saúde. Quem 
coordenou os trabalhos, durante estes meses, foi o Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia, 
Arcipreste e pároco de Aguiar da Beira, com a ajuda pastoral do Pe. Ivan, que vai continuar a 
apoiar em todo o Arciprestado.

COLÉGIO DE CONSULTORES

 Por convocatória do Bispo, reuniram os elementos do Colégio de Consultores da Dioce-
se, no Centro Sócio-Pastoral, na manhã da passada Segunda-feira, dia 20 de Setembro. Foram 
reflectidos e decididos 3 assuntos que, por Direito Canónico, são da atribuição deste Instituto 
de apoio ao Bispo Diocesano.

ROTA DAS CATEDRAIS

 No dia 21 de Setembro passado, o Bispo da Diocese, acompanhado pelo Deão do Cabido 
da Catedral e pela Directora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese, foi recebido pelo 
Secretário de Estado da Cultura, na Sede do mesmo Ministério, em Lisboa. A reunião foi mar-
cada para dialogarmos sobre o andamento do projecto que tem a ver com o restauro da nossa 
Catedral, integrado no Projecto “Rota das Catedrais”, acautelando que esteja concluído aquan-
do do final destes 5 anos sinodais e dos 500 anos da dedicação da nossa Igreja-Mãe da Diocese. 
Estando também presente o Governador Civil do nosso distrito, que tinha feito o agendamento 
do encontro, foram-nos dadas todas as garantias para estes nossos objectivos.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Na tarde de Sexta-feira, dia 24 de Setembro, reuniram, sucessivamente, a Direcção do 
Instituto Superior de Teologia com os Bispos das 4 dioceses e, de seguida, os mesmos com o 
corpo docente do mesmo Instituto. Tratou-se de reflectir alguns pontos, normais no início de 
ano, para que este decorra da melhor forma possível. Estes 2 encontros tiveram lugar no Centro 
de Viseu da UCP, estabelecimento de ensino onde decorrem as aulas dos alunos de Teologia.

IGREJA SEGURA – IGREJA ABERTA

 No fim da tarde de Sexta-feira, dia 24 de Setembro, teve lugar a abertura de exposição 
intitulada Igreja Segura – Igreja Aberta, promovida pela Polícia Judiciária e com parcerias do 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese e da Câmara Municipal de Viseu. Esta exposi-
ção está acessível às visitas dos interessados até ao próximo dia 30 de Janeiro de 2011. Muito 
bem construída e com meios muito modernos de informação e ilustração dos seus objectivos, 
destina-se a que as Igrejas possam estar abertas e, ao mesmo tempo, estejam seguros todos os 
bens – móveis e imóveis – que elas possuem. O Bispo esteve presente na abertura deste acto e 
louvou a iniciativa.
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PASTORAL FAMILIAR – COM

 Organizado pelas Equipas do CPM (centro de preparação para o matrimónio) da nossa 
Diocese, teve lugar, no último Sábado, um encontro de formação, aberto a todas as estruturas 
da pastoral familiar. Realizou-se no Auditório Municipal da Câmara de Tondela. Convidado 
para este encontro, o Bispo esteve presente durante a primeira parte, desenvolvendo o tema: “A 
Pastoral dos Casais Novos”. Estavam vários casais das Equipas do CPM dos diversos pontos 
da Diocese, bem como alguns representantes de Movimentos de Casais e o Casal Presidente do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. Parabéns pela organização deste encontro e pela 
aposta no sector da Família, hoje tão importante.

PROFESSORES EMRC

 Os professores de EMRC (educação moral e religiosa católica) da nossa Diocese estive-
ram reunidos na manhã de Sábado, dia 25 de Setembro, no Centro Pastoral Diocesano. Reflec-
tiram diversos pontos, importantes neste início de mais um ano escolar. No final da manhã, o 
Bispo presidiu à Eucaristia que terminou com o momento do Envio. O Bispo aproveitou para 
pedir a estes professores que se interessem pelas actividades do Sínodo Diocesano, convidan-
do-os, concretamente, para a participação na Assembleia do próximo dia 10 de Outubro.

GRUPOS DE CORRESPONSABILIDADE

 No projecto decidido há um ano atrás, de dar posse a todos os Grupos de Corresponsabilidade 
da Diocese, o Bispo deslocou-se, no último Sábado, ao arciprestado de Mões. Marcado, preci-
samente, para o centro desta área pastoral, ali estiveram 2 dos 3 sacerdotes párocos e algumas 
dezenas de membros leigos, comprometidos nos diversos sectores da pastoral de cada uma das 
Comunidades. Os presentes dispuseram-se a viver, com seriedade, o seu compromisso e todos 
foram convidados para estarem na abertura do Sínodo Diocesano.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã de Segunda-feira, dia 27 de Setembro, teve lugar mais uma reunião do Conse-
lho Episcopal, no Centro Sócio-Pastoral. Para além de outros assuntos importantes, a reunião 
centrou-se no Sínodo Diocesano e na Assembleia pré-Sinodal, que tem lugar no próximo dia 10 
de Outubro, no Pavilhão Multiusos da cidade de Viseu, das 15,30 às 18,00 horas.

JUBILEU DA FAMÍLIA VICENTINA

 A Congregação da Missão – Obra fundada por S. Vicente Paulo em 1626 e que começou 
em Paris, na Casa de S. Lázaro, presente em Viseu, no Monte Salvado, com a Comunidade dos 
Padres Vicentinos – celebrou o encerramento do Jubileu dos 350 anos da morte dos seus Funda-
dores. Estes são Santa Luísa de Marillac e S. Vicente de Paulo, os 2 falecidos em 1660, dando 
sentido a este jubileu.
 O centro desta celebração foi a Eucaristia no Convento de Órgens – sede da Paróquia de 
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que é Pastor um Padre Vicentino desde há muitos anos – para a qual convidaram toda a Família 
Vicentina presente na Diocese. Nesta Família incluem-se: Comunidade Religiosa dos Padres, 
Conferências de S. Vicente de Paulo e Juventude Mariana Vicentina. A Igreja estava repleta, 
com muitos paroquianos e elementos da Família Vicentina, vindos de toda a Diocese. No final, 
todos os presentes foram convidados para um lanche convívio. O Bispo presidiu à Eucaristia e 
juntou-se a esta celebração jubilar.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Depois da primeira semana de aulas, foi feita a Abertura solene do Instituto Superior de 
Teologia, na passada Sexta-feira, dia 1 de Outubro. Estiveram presentes os Bispos das Dioceses 
que constituem o Instituto (Bragança, Guarda, Lamego e Viseu), as Direcções dos 4 Seminá-
rios, todos os Alunos e alguns dos Professores. Começou com a “Aula de Sapiência”, dada pelo 
Reitor do Seminário de Lamego – Pe. Paulo Alves – leccionando sobre “A Sabedoria na Psi-
cologia Positiva”. Seguiu-se a Eucaristia – presidida por D. Jacinto Botelho, bispo de Lamego 
– terminando com o almoço de festa. Um bom ano para todos, são os nossos votos.

SECRETARIADO-GERAL DO SÍNODO

 No Sábado de manhã, dia 2 de Outubro, reuniu, pela primeira vez, o Secretariado-Geral 
do Sínodo Diocesano, a ter lugar entre 2010-2015. Para além de ser uma oportunidade para as 
pessoas se apresentarem nas diversas responsabilidades, fez-se a apresentação minuciosa da 
Assembleia pré-sinodal e do programa geral para os 5 anos. Também se tomou contacto com 
os principais elementos de divulgação, de formação e de oração, a distribuir já, na Assembleia 
Diocesana.

DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS

 Como de costume, o Bispo presidiu à concelebração das 18,30 horas, na Catedral, no 
passado dia 2 de Novembro, sufragando os Fiéis Defuntos. Estes são os que, na Fé e Esperança 
cristãs, vivem com o Senhor, pois o nosso Deus não é de Deus de mortos mas de vivos. É n’Ele 
que todos vivemos, nos movemos e existimos.

FUNDAÇÃO MARIANA SEIXAS

 Aproveitando um encontro com a Direcção da Fundação Mariana Seixas, em Ranhados, a 
pedido da Diocese, o Bispo visitou todos os serviços da Fundação, onde se encontram cerca de 
uma centena de pessoas idosas, em Lar e muitas dezenas de crianças, em creche e em jardim de 
infância. O encontro teve lugar na manhã de Quinta-feira, dia 4 de Novembro. Foi acompanha-
do pela doutora Fátima Eusébio e ali foram recebidos pela Direcção e Conselho Fiscal daquela 
Instituição Particular de Solidariedade Social.
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESPECIAL

 O Estabelecimento Prisional Especial de Viseu com sede no Campo de Madalena – An-
tigo Instituto de S. José – celebrou os 50 anos de existência, no passado Sábado, dia 6 de No-
vembro. O actual Director, Dr. Miguel Alves, promoveu um programa de comemorações, para 
o qual convidou o Bispo da Diocese. Não podendo estar noutros momentos, presidiu à Eucaris-
tia, no início da manhã, na qual concelebraram o Pároco – Cón. Miguel Abreu – e o doutor Pe. 
Ricardo Cardoso que colaborou, durante algum tempo, com o antigo Instituto de S. José.

ASSEMBLEIA EPISCOPAL

 Reuniu, na passada semana, de 8 a 11 de Novembro, a Assembleia da Conferência Epis-
copal Portuguesa, numa das duas reuniões anuais ordinárias. O Bispo de Viseu esteve presente 
em todos os trabalhos. De acordo com o Comunicado, já conhecido, foram tratadas, discutidas 
e decididas várias questões importantes da longa agenda apresentada. De todas, destacaram-se 
as relativas às respostas a dar à crise actual, tendo em conta as circunstâncias de desemprego 
e de pobreza que não cessam de aumentar. O apoio aos Centros Sociais, a criação de um Fun-
do Social Solidário e o Fundo Bem Comum da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e 
Gestores) foram algumas das iniciativas reflectidas e apoiadas. Decidiu-se, ainda, proceder a 
uma sondagem sobre a vida cristã dos portugueses (avaliação qualitativa a fazer em todas as 
dioceses) e ao recenseamento da prática dominical, habitual em cada 10 anos.

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DO COMÉRCIO

 No fim da manhã do dia 12 de Novembro, o Bispo recebeu a Direcção Distrital do Co-
mércio de Viseu que, para além de querer apresentar cumprimentos, reflectiu a sua visão pe-
rante alguns problemas do sector. Nestes, destacou-se a preocupação pela abertura das grandes 
superfícies nas tardes de Domingo, com múltiplas consequências que, no pensar desta Direcção 
Distrital, são negativas. O Bispo comungou com muitas das razões reflectidas.

JORNADAS NACIONAIS DA FAMÍLIA

 Organizadas pela Comissão Episcopal do Laicado e Família e sob a direcção do Depar-
tamento Nacional da Pastoral Familiar, realizaram-se as XXII Jornadas Nacionais da Pastoral 
Familiar, em Fátima, no último fim-de-semana – 12-14 de Novembro. Entre os cerca de 200 
participantes estavam cerca de 15 pessoas da nossa Diocese, representando o Secretariado Dio-
cesano da Pastoral Familiar, o CPM e alguns Movimentos deste sector pastoral. O Bispo da 
Diocese esteve durante a manhã de Sábado, dia 13 e dirigiu uma breve reflexão a todos os pre-
sentes, presidindo à oração da manhã e à abertura das Jornadas.

ENCONTRO MATRIMONIAL

 A pedido do Bispo da Diocese, realizou-se um encontro com Responsáveis nacionais – 
Zona Norte – do Encontro Matrimonial, um dos Movimentos de Casais existentes e a trabalhar 
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no nosso país. Foi uma oportunidade de o Bispo conhecer mais esta oferta para a pastoral fami-
liar na nossa diocese e a viabilidade de poder começar com os casais que o desejem.

MANGUALDE REUNIÃO ARCIPRESTAL

 Na passada Quinta-feira, dia 18 de Novembro, o Bispo esteve na reunião arciprestal de 
Mangualde, ultimando alguns pormenores para a Visita Pastoral a este Arciprestado. Será logo 
a seguir ao Ano Novo que têm início neste Arciprestado e, como momento muito especial da 
Pastoral da Igreja, em cada diocese, nada deve ser deixado ao imprevisto. Brevemente, o Bispo 
contactará todos os cristãos do Arciprestado de Mangualde, com uma carta que vai dirigir a 
todos, convidando-os para um sério empenhamento neste momento de graça.

SECRETARIADO DA PASTORAL FAMILIAR

 No início da tarde de Sexta-feira, dia 19 de Novembro, o Bispo recebeu alguns elemen-
tos do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar que vieram apresentar algumas iniciativas 
do seu programa. Depois de alguma reflexão conclusiva sobre a sua participação nas Jornadas 
Nacionais, em Fátima, apresentaram o programa das Jornadas Diocesanas deste sector pastoral, 
previstas para os próximos dias 12 e 13 de Fevereiro. As Jornadas Diocesanas serão uma opor-
tunidade de viver, na Diocese, o tema e o ambiente das Jornadas Nacionais.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DAS ANTAS

 Alguns elementos da Direcção do Centro Social Paroquial das Antas – Arciprestado de 
Fornos de Algodres – estiveram num encontro com o Bispo, para lhe apresentarem a situação 
deste Centro Social, agora empenhado na construção de um Lar de Idosos. Foi uma troca de 
impressões muito positiva, oportunidade para o Bispo tomar conhecimento desta realidade con-
creta, dias antes da Visita Pastoral a esta Comunidade cristã.

SOLENIDADE DE CRISTO-REI

 No último Domingo do Ano Litúrgico – dia de Cristo-Rei – e como é tradicional, o Bispo 
presidiu a esta Solenidade na Catedral. Reflectiu a mensagem deste dia – um convite a seguir-
mos Jesus Cristo que nos chama a construir o Seu Reino com os valores da Verdade, da Justiça, 
da Graça, da Santidade, da Vida, do Amor e da Paz. Nesta situação de crise de valores e de 
humanidade, os apelos de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, são os caminhos para a saída 
de todas as crises. Implantam caminhos de partilha, de fraternidade, de respeito pela dignidade 
de toda a pessoa humana – única via para a salvaguarda do bem comum.

COMANDANTE DO QUARTEL-GENERAL

 Para apresentar cumprimentos, esteve no Seminário e reuniu com o Bispo, na tarde da 
última Segunda-feira, dia 22 de Novembro, o novo Comandante do Quartel-General de Viseu. 
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Foi uma oportunidade para se trocarem impressões sobre o papel desta Instituição militar na 
formação dos jovens e a disponibilidade para colaboração mútua. A da Diocese passa, sobre-
tudo, na colaboração dos párocos em veicularem e publicitarem as informações dirigidas aos 
jovens.

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 Na manhã de Sábado, dia 27 de Novembro, o Bispo reuniu com o Ecónomo e com o Con-
selho Económico Diocesano. Pontos centrais do encontro – o Plano e o Orçamento da Diocese 
e suas principais Instituições para o ano 2011. Das Instituições estavam os representantes do 
Seminário Maior, do Colégio da Via-Sacra, do Centro Pastoral Diocesano, da Fundação D. José 
da Cruz Moreira Pinto e da Fundação Jornal da Beira.

MISERICÓRDIA DE VISEU

 A multissecular Misericórdia de Viseu celebrou no passado Domingo, dia 28 de Novem-
bro, mais um aniversário da sua existência. Para além de muitas outras iniciativas, houve cele-
bração de solene Eucaristia, na Igreja sede desta Instituição de bem-fazer. Presidiu à Eucaristia 
o Bispo da Diocese, tendo concelebrado o Capelão da Igreja – Cón. José de Albuquerque Leitão 
– e o Capelão do Lar de S. Caetano – Mons. Agostinho Plácido Gonçalves.
 Na Igreja, com muita gente de pé, estavam o Senhor Provedor – Coronel Soeiro –, os 
elementos que constituem os Corpos Gerentes e Sociais da Misericórdia e da sua Irmandade e 
muitos dos irmãos que constituem esta prestimosa Instituição da nossa Igreja diocesana.

VISITA DE TRABALHO

 O Bispo passou a manhã do dia 2 de Dezembro na Paróquia de Cabanas de Viriato. 
Reuniu com os 2 Sacerdotes que trabalham nas paróquias de Beijós, Cabanas de Viriato, Cur-
relos e Sobral e, seguidamente, com as Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, presentes no 
Arciprestado de Carregal do Sal. Também reuniu com o Senhor Vigário-Geral que, sendo o dia 
de trabalho conjunto, ali se deslocou. O trabalho terminou com um almoço familiar, na casa 
paroquial.

CONSELHO NACIONAL DA JUVENTUDE

 Sendo o Bispo delegado pela Comissão Episcopal do Laicado e Família para o acompa-
nhamento da Pastoral da Juventude, esteve em Fátima, na noite de Sexta-feira e na manhã de 
Sábado (respectivamente 3 e 4 de Dezembro), para participar no Conselho Nacional da Pastoral 
da Juventude. Estiveram presentes cerca de 50 responsáveis (dioceses, congregações religio-
sas, obras e movimentos). Para além da avaliação de actividades recentes, programaram-se a 
celebração de Fátima Jovem de 2011, o programa de actividades de 2011-2012 e, sobretudo, 
reflectiram-se muitos dos pormenores importantes da JMJ Madrid 2011.
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SOLENIDADE DA PADROEIRA

 Como é habitual, o Bispo deslocou-se à Catedral, no passado dia 8 de Dezembro, dia da 
Solenidade da Imaculada Conceição, para presidir à solene concelebração da Padroeira. Como 
Padroeira e Rainha de Portugal, Maria convida-nos a escutar a Palavra de Deus e a sermos, 
como Ela, dóceis à vontade do Salvador. Nesta atitude de escuta e obediência, Maria ensina-nos 
e ajuda-nos a viver o Advento e a preparar o Natal.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Reuniu, no passado Sábado, dia 11 de Dezembro, o Conselho Pastoral Diocesano. Convo-
cado pela primeira vez neste ano pastoral, debruçou-se a reflectir o Sínodo Diocesano. Come-
çou por analisar a Assembleia Diocesana pré-sinodal, realizada em 10 de Outubro, no pavilhão 
Multiusos da cidade e, seguidamente, avaliou todos os passos já dados neste caminho sinodal, 
dando contributos muito positivos para este Projecto Pastoral. O trabalho apresentado por todos 
– dos 17 arciprestados somente faltou 1 – tinha sido reflectido e recolhido nas diversas Assem-
bleias Arciprestais.

CONVÍVIO NO SEMINÁRIO MENOR

 No passado Domingo à noite, 12 de Dezembro, o Seminário Menor celebrou o seu con-
vívio de Natal. Participaram os Seminaristas, Pais, outros familiares e Párocos, todos acolhidos 
pelo Reitor – Pe. António Jorge dos Santos Almeida – e pelo outro Sacerdote responsável da 
formação – Pe. José Francisco Pais da Mota. Participaram, ainda, o Director Espiritual – Frei 
Eliseu Moroni – e o Bispo da Diocese. Foi uma Festa com simplicidade mas com muito espírito 
de família.

BISPOS DO CENTRO

 Realizou-se mais um encontro dos Bispos do Centro, desta vez em Coimbra, na passada 
Segunda-feira, dia 13 de Dezembro. O diálogo andou à volta do tema central deste ano – Re-
pensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal. O próximo encontro será no dia 10 de Janeiro, 
desta vez em Leiria.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

 No início da tarde de Terça-feira, dia 14 de Dezembro, o Bispo recebeu a Direcção do 
Centro Social Paroquial de Antas. Foi ocasião para informarem o Bispo sobre o projecto do 
Lar de Idosos, a construir naquela Comunidade e de o Bispo informar aquele grupo da próxima 
mudança de Pároco, a acontecer no início do ano.
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FESTA NO HOSPITAL

 Na passada Quinta-feira, dia 16 de Dezembro, realizou-se uma Festa no hospital de S. 
Teotónio, com um ambiente próprio de Natal. De manhã, foram distribuídas prendas aos vários 
doentes internados, tendo o Bispo acompanhado o grupo durante alguns momentos. De tarde, 
foi celebrada a Eucaristia, no átrio do hospital, tendo presidido o Bispo e concelebrado os 3 
capelães da instituição (Pe. José Nery, Pe. Amadeu e Pe. João Pedro).

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 A Escola Diocesana dos Cursilhos de Cristandade celebrou o encontro de Natal na pas-
sada Quinta-feira, dia 16 de Dezembro, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Iniciou com a 
Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Assistente Diocesano – Pe. Paulo Diaman-
tino – e por outros Sacerdotes colaboradores do Movimento. Seguiu-se a Ceia de Natal com a 
distribuição de mensagens natalícias, augurando-se, mutuamente, um Santo e Feliz Natal.

COLÉGIO DA VIA-SACRA

 O Colégio da Via-Sacra viveu um dos seus dias grandes, na passada Sexta-feira, dia 17 
de Dezembro. Integrou, na sua Festa de Natal, a inauguração da Escola de 1.º ciclo, a integrar 
o Colégio desde o presente ano lectivo. Com uma presença de alunos e famílias, própria dos 
grandes momentos, a Festa começou com a celebração da Eucaristia, presidida pelo Bispo, con-
celebrada pelo Director – Pe. Mário Lopes Dias – e outros Sacerdotes e animada pela assem-
bleia que enchia o grande salão. Seguiu-se o descerramento da placa de inauguração, a bênção 
das novas instalações, a visita a toda a Escola a inaugurar e a sessão comemorativa. Estiveram 
presentes várias autoridades locais que teceram os mais diversos elogios à Instituição.

CEIA DE NATAL NA CÁRITAS

 Na noite de Sexta-feira, dia 17 de Dezembro, teve lugar a Ceia de Natal da Cáritas Dio-
cesana, juntando a Direcção e todas as pessoas que colaboram nas várias áreas dos serviços 
desta Instituição. Foi oportunidade para um diálogo entre o Bispo e a Direcção, a propósito do 
Fundo Social Solidário e vários outros projectos que têm sido desenvolvidos ou estão previstos 
no programa da Cáritas.

10 MILHÕES DE ESTRELAS

 O Bispo esteve presente, mais uma vez, nas escadarias da Igreja dos Terceiros, onde teve 
lugar a iniciativa social “10 milhões de estrelas”. É uma iniciativa de âmbito nacional e que 
chama a atenção das pessoas para problemas concretos que a Cáritas procura ajudar a resolver. 
Este ano, o tema central é a pobreza, originada pelas situações de desemprego. Faz-se apelo a 
que cada pessoa compre uma vela e a acenda na noite de Natal, pondo-a à janela, iluminando 
de esperança os problemas concretos, trabalhando para a sua solução.
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COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 Na Segunda-feira, dia 20 de Dezembro, teve lugar mais uma reunião da Comissão Epis-
copal do Laicado e Família, que decorreu em Fátima, na Casa Senhora das Dores. Presentes to-
dos os elementos. Os temas foram diversos, centrando-se, sobretudo, na juventude e na família. 
Foram avaliadas actividades feitas e preparadas diversas iniciativas que terão lugar durante os 
primeiros meses do ano 2011.

COLÉGIO DA VIA-SACRA

 Com o Director do Colégio da Via-Sacra – Pe. Mário Lopes Dias – e seu Director Pedagó-
gico – Dr. Paulo Machado – o Bispo tem tido alguns encontros, reflectindo o presente e o futuro 
desta Escola Católica da Diocese, dados os problemas inerentes a dificuldades acrescidas, face 
às propostas vindas do Governo Nacional. Estando em jogo a liberdade de ensino, a escolha 
livre que os Pais podem e devem fazer para os seus filhos e dadas as ofertas existentes em Viseu, 
o Bispo e Responsáveis pelo ensino particular na Diocese questionam-se, com justa apreensão, 
face ao presente e ao futuro.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Com uma agenda preenchida por temas actuais, como o Sínodo Diocesano e as conse-
quências da actual crise económica e social, o Bispo reuniu, na manhã da passada Sexta-feira, 
os Vigários Episcopais. Para além de outros temas de interesse na nossa Diocese, foram aqueles 
dois o centro da reflexão e sobre os quais se projectaram algumas medidas a tomar proxima-
mente.

FUNDO SOLIDÁRIO DIOCESANO

 No início da tarde de Quarta-feira, dia 22 de Dezembro, o Bispo reuniu o Secretariado 
Diocesano da Pastoral Social para conversar sobre a actividade deste órgão diocesano de soli-
dariedade. Presentes – com o Presidente e Vice-Presidente do Secretariado – os responsáveis 
da Cáritas, das Conferências de S. Vicente de Paulo e da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Fa-
lou-se da situação social na Diocese, nos aumentos e diversificação dos pedidos de ajuda e nas 
capacidades de resposta. Agilizou-se, também, a constituição do Fundo Solidário Diocesano, 
em ligação com o Fundo Social Solidário, criado pela Comissão Episcopal da CEP. Decidiu-se 
que o centro deste Fundo Diocesano ficava na responsabilidade da Cáritas, com a colaboração 
das outras Instituições de solidariedade. Ao mesmo tempo, reflectiu-se a necessidade de haver 
uma relação estrutural com todas as comunidades da diocese.

NATAL NA CATEDRAL

 Como é habito, o Bispo presidiu às celebrações solenes de Natal, quer à meia-noite quer 
às 11,00 horas do dia 25 de Dezembro. Foi a celebração do nascimento de Jesus e o apelo a que 
cada um de nós seja um Presépio vivo, testemunhando na vida os valores que Jesus ensinou 
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com o Seu nascimento.

HISTÓRIA DA DIOCESE

 O projecto de escrever a História da Diocese de Viseu, juntamente com o projecto de res-
tauro da Sé – obra incluída no programa “Rota das Catedrais” – constitui uma forma de celebrar 
e marcar a realização do Sínodo da nossa Diocese de Viseu. Para a realização deste objectivo, o 
Bispo reuniu com o Prof. José Pedro Paiva (historiador da Universidade de Coimbra e natural 
de Santar) e com a Directora dos Bens Culturais da Diocese, também com doutoramento na 
área da história, para reflectir sobre os possíveis colaboradores, sobre o programa da obra e o 
calendário. Brevemente serão dadas mais informações sobre este projecto que estará pronto em 
2015-2016.

SER IGREJA NA RÁDIO SIM

 “Ser Igreja” é um programa da diocese de Viseu, feito por um grupo de pessoas volun-
tárias, coordenadas pelo Pe. António Gomes de Matos e Pe. Nuno Azevedo, transmitido pela 
Rádio SIM, às 23,00 horas de Sexta-feira. Esta rádio faz parte do Grupo R/COM – Renascença, 
Comunicação Multimédia. Iniciado há cerca de 2 anos, chegou, na passada Sexta-feira, ao nú-
mero 100. A pedido dos coordenadores, o Bispo gravou uma mensagem. O Bispo aproveita para 
louvar e agradecer o bom trabalho desta Equipa.

ROTA DAS CATEDRAIS

 Na concretização do Programa “Rota das Catedrais”, iniciado numa relação protocolar 
entre o Ministério da Cultura e as Dioceses de Portugal e aproveitando uma linha de apoios com 
patrocínios da União Europeia, esteve em Viseu – e para um encontro com o Bispo – o Director 
Regional da Cultura do Centro, Dr. António Pedro Pita. O encontro teve lugar no Seminário 
Maior, na tarde da passada Terça-feira, dia 28 de Dezembro. Este encontro foi preparatório do 
diálogo para a elaboração do protocolo que contemplará a realização das obras, a assinar breve-
mente em Viseu.

COMUNIDADE RELIGIOSA HOMENAGEADA

 A Direcção do Lar de Santo António decidiu homenagear a Comunidade Religiosa do 
Instituto Jesus Maria José que trabalha naquela Instituição. Assim, no passado dia 30 de De-
zembro, foi promovido um jantar de família – entre a Direcção e as Irmãs – para o qual foi 
convidado o Bispo da Diocese. Para além de uma prenda para utilização das Irmãs, foram 
pronunciadas palavras de agradecimento e de homenagem, louvando o serviço dedicado, gene- 
roso e de total entrega à educação dos rapazes, nas 24 horas de cada dia.
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ANO NOVO NA CATEDRAL

 Como se tem tornado habitual, o Bispo presidiu a solene concelebração na Catedral, 
no primeiro dia do ano. Formulou votos de Boas Festas e de Feliz 2011, tendo, na homilia, 
reflectido a Palavra de Deus, neste dia solene de Santa Maria Mãe de Deus. Porque também se 
celebrava o 44.º Dia Mundial da Paz, reflectiu algumas considerações sobre a Mensagem de 
Bento XVI: “Liberdade Religiosa, caminho para a Paz”.

PASTORAL JUVENIL

 O Bispo de Viseu – vogal da Comissão Episcopal do Laicado e Família para a Pastoral 
Juvenil – esteve presente numa reunião da Equipa Permanente do Departamento Nacional deste 
sector. Ainda que informalmente, foram abordados diversos pontos de interesse para o presente 
e o futuro da Pastoral da Juventude. Em cima da mesa esteve, também, a próxima Jornada Mun-
dial, a realizar em Madrid, no próximo mês de Setembro. Esta reunião extraordinária, a convite 
do seu Director – Pe. Pablo Adriano Brito Pereira Lima –, teve lugar na passada Segunda-feira, 
dia 3 de Janeiro.

CASA DE SAÚDE DE S. MATEUS

 Em vista da nomeação de novo Capelão da Casa de Saúde de S. Mateus, o Bispo reuniu 
com o actual Director desta Instituição para reflectir alguns pontos importantes no exercício 
desta missão pastoral. Este encontro aconteceu na Casa de Saúde, na manhã do passado dia 3 
de Janeiro. Foi muito importante, pois percebeu-se a necessidade e o valor deste serviço, dese-
jado por esta Direcção, para responder a dimensões de complementaridade no serviço à saúde 
das pessoas, sejam estas utentes sejam seus familiares ou acompanhantes. Na sequência deste 
encontro, foram feitas diligências para o preenchimento deste serviço.

ESPINHO DE MANGUALDE

 O Bispo recebeu o Pároco de Espinho de Mangualde – Pe. Raimundo Mundinda – acom-
panhado pelo Presidente da Junta de Freguesia e por uma Vereadora da Câmara Municipal de 
Mangualde, no fim da manhã do passado dia 4 de Janeiro. Tratou-se de conversar sobre a possi-
bilidade de cedência de terreno para o alargamento do cemitério daquela freguesia. Decidiu-se 
conhecer a realidade do pedido no local próprio.

CEIA DE REIS

 Como vem sendo hábito desde há muitos anos, o grupo que esteve ligado à Rádio 
Renascença, junta-se na ocasião dos Reis, para conviver numa Ceia de festa. Acontece, 
anualmente, na casa da família Passos e, desta vez, celebrou-se na noite de 5 de Janeiro. 
Todos disseram “presente” e celebrou-se, com alegria, o encontro anual, partilhando-se votos 
e histórias que vão enriquecendo as vidas pessoais, familiares e colectivas. O Bispo esteve 
presente, como, também, é habitual.
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ALMOÇO ESPECIAL EM TORREDEITA

 No passado dia 6 de Janeiro, o actual Pároco de Torredeita – Pe. Paulo Diamantino 
Estêvão Rodrigues – ofereceu um almoço a todos os seus antecessores. Ali estiveram todos os 
vivos, exceptuando o Pe. António José Marques Santiago, por estar em serviço em Lisboa. Pela 
ordem: Carlos Marques de Lima, Ilídio Pinto Leandro, José Henrique Correia de Almeida San- 
tos, Armando Esteves Domingues e António Carlos Carvalho da Silva. Foi um encontro muito 
particular e que todos os presentes apreciaram e louvaram muito.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

 No Governo Civil e com a presença de 2 Secretárias de Estado – da Integração e da 
Igualdade – e com muitas Instituições que assinaram o Protocolo, teve lugar um momento sig-
nificativo para a erradicação deste flagelo social. Trata-se da violência doméstica – um crime 
com muitas facetas, causas e terríveis consequências. O Bispo, convidado para o efeito, esteve 
presente nesta cerimónia que teve lugar na tarde do passado dia 6 de Janeiro.

BÊNÇÃO NO LAR DE ANTAS

 Na manhã do último Sábado, dia 8 de Janeiro, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Antas, 
concelho de Penalva do Castelo, para abençoar as obras de um Lar de Idosos, já em fase adian-
tada de construção. Destina-se a 40 utentes, numa Instituição que responde a cerca de 60 situa-
ções em Apoio Domiciliário. É Pároco de Antas e, por inerência, Presidente do Centro Social 
Paroquial, o Pe. Manuel José de Matos Clemente.

CANDIDATO PRESIDENCIAL

 De passagem por Viseu e a seu pedido, o Bispo recebeu o Candidato à Presidência da 
República – Dr. Fernando Nobre – no final da manhã do dia 10 de Janeiro. Foi oportunidade de 
uma troca de cumprimentos e uma pequena conversa sobre os princípios e os valores que são 
fundamento na política, vendo esta como serviço ao bem comum e às causas públicas.

ROTA DAS CATEDRAIS

 Na manhã de Sexta-feira, dia 14 de Janeiro, realizou-se um importante encontro para a 
concretização do projecto Rota das Catedrais. Este é um projecto que, celebrado entre o Minis-
tério da Cultura e cada uma das Catedrais do País, procura encontrar meios de realizar as obras 
necessárias em cada unidade, minimizando os custos para as mesmas.
 Neste encontro, realizado nas instalações da Sé de Viseu, intervieram o Director da Cul-
tura Regional do Centro com a sua equipa técnica – engenheira, arquitecto e arqueólogo – a 
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, o Deão do Cabido e a Directora dos Bens 
Culturais da Diocese. O bispo esteve, também, presente e presidiu ao encontro.
 Foram apresentados os trabalhos de levantamento das necessidades e das respostas a 
considerar em cada situação, prevendo-se que o diagnóstico esteja praticamente concluído. Vai, 
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de seguida, estudar-se um projecto de protocolo a assinar por ambas as partes – Ministério e 
Diocese – prevendo-se que possa acontecer durante o mês de Fevereiro.

MISERICÓRDIAS SEDIADAS NA DIOCESE DE VISEU

 Na manhã de Sábado, dia 15 de Janeiro, no Centro Sócio Pastoral Diocesano, reuniram 
os Provedores das Misericórdias sediadas na Diocese de Viseu, a convite do Bispo da Diocese. 
Das 16 actuais Santas Casas, estiveram presentes 11, na quase totalidade com os Senhores Pro-
vedores e 2 com os Vice.
 A agenda – por ser o primeiro encontro do género e pelas circunstâncias actuais de crise 
e dificuldades – era longa e não se passou do ponto 2: apresentação de cada Misericórdia com 
as suas actividades e respostas concretas. Concluiu-se pela boa oportunidade do encontro e fi-
cou agendado um outro para o início da Quaresma, abrindo-se a outras Instituições do mesmo 
género existentes na diocese, com o patrocínio do Secretariado Diocesano da Pastoral Social.

CANTARES DE JANEIRAS

 Na tarde de Domingo, dia 16 de Janeiro, esteve no Seminário Maior o Grupo de Cantares 
de Pindelo dos Milagres, freguesia natal do Bispo da diocese. Depois de terem participado na 
Festa de Janeiras, promovida pelo INATEL, os elementos deste grupo quiseram ir cantar as 
Boas Festas ao Bispo e aos que foram seus párocos e se encontram a trabalhar e a residir no 
Seminário Maior: Pe. Ricardo da Silva Ferreira e Pe. Jorge Carvalhal Pinto. Os beneficiados 
deste gesto agradeceram a simpatia e amizade, manifestadas de forma tão espontânea e feliz.

COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 Na sua reunião mensal, esteve em Fátima a Comissão Episcopal do Laicado e Família 
(CELF), na tarde da passada Sexta-feira, dia 21 de Janeiro. O Bispo de Viseu, membro desta 
Comissão, esteve presente em parte dos trabalhos. Os temas fundamentais da reunião foram os 
Estatutos de alguns Movimentos eclesiais, a Jornada Mundial da Juventude e a Pastoral Fami-
liar.

IGREJA BEATA RITA DE JESUS

 A noite do passado Sábado, dia 22 de Janeiro, foi de festa no salão do Instituto Jesus, Ma-
ria e José. Foi mais um programa festivo, organizado pelo grupo coordenador da Comunidade 
que está a dirigir as obras da Igreja. Este grupo, presidido pelo Reitor da Igreja – Pe. José Pedro 
da Costa Matos – tem sido incansável na organização de eventos, com a finalidade de angariar 
os necessários fundos para as despesas da obra e, mais ainda, para a constituição de uma verda-
deira Comunidade naquele lugar. Actuou, nesta noite de festa, o Orfeão de Viseu, com os seus 
diversos grupos musicais e culturais. O Bispo esteve presente em parte do espectáculo.
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SECRETARIADO DA PASTORAL SOCIAL

 Na manhã de Terça-feira, dia 1 de Fevereiro, o Bispo reuniu com o Presidente e o Coor-
denador – Cón. Arménio e Pe. Ricardo Cardoso, respectivamente – do Secretariado Diocesano 
da Pastoral Social. Trocaram-se impressões sobre o Secretariado, sobre algumas propostas a 
realizar em breve, tendentes a efectivar uma mais perfeita coordenação de toda a Pastoral Social 
na Diocese. Estes objectivos inserem-se, também, na concretização do Sínodo, como esforço de 
dotar a Igreja de Viseu de expressões e vida que sejam sinal e dinamismo de comunhão.

CINE CLUBE DE VISEU

 Organizado pelo Cine Clube de Viseu, em ligação com a Rede Europeia Anti-pobreza, foi 
exibido o filme “Chuva de Pedras” de Ken Loach (1993), que faz uma abordagem ao problema 
e consequências do desemprego. Situava-se, esta exibição e este tema, na continuidade do ano 
europeu de combate à pobreza e exclusão social. Para comentar este filme e num painel com 
um Sociólogo e moderado por um especialista do cine clube, foi convidado o Bispo de Viseu. O 
programa decorreu no IPJ, na noite do passado dia 1 de Fevereiro e com a participação de cerca 
de centena e meia de participantes.

NOVOS ENFERMEIROS

 Na tarde do passado Domingo, dia 6 de Fevereiro, teve lugar a Festa de Acção de Gra-
ças dos Finalistas do 16.º Curso de licenciatura dos novos enfermeiros da Escola Superior de 
Saúde, de Viseu. Presidiu à Eucaristia o Bispo da Diocese. No momento próprio receberam o 
símbolo do seu curso – a lamparina – entregue por Professores da Escola e fizeram o seu jura-
mento. Foi uma celebração muito bem preparada e bem participada, orientada pelo Presidente 
do Secretariado do Ensino Superior – Cón. António Jorge dos Santos Almeida.

VIDA CONSAGRADA

 Com a presença e participação de muitos Sacerdotes – diocesanos e religiosos – e de 
muitas Religiosas dos Institutos e Casas da nossa diocese, encerrou-se, na tarde do passado Do-
mingo – 6 de Fevereiro – a Semana dos Consagrados. O Bispo saudou e agradeceu a presença 
e o trabalho que os Consagrados têm e fazem na Diocese.
 São 12 Institutos Femininos, presentes em 15 casas de Religiosas e são 6 Institutos Mas-
culinos, presentes em outras tantas Comunidades. Estão, também, em Viseu, algumas consagra-
das de 3 Institutos Seculares.

BISPOS DO CENTRO

 Na passada Segunda-feira, dia 7 de Fevereiro, reuniram – em Viseu, no Centro Sócio 
Pastoral – os Bispos do Centro. Os trabalhos, como é habitual, decorreram de manhã e de tarde 
e o tema central do encontro foi a proposta da CEP: “Repensar juntos a Pastoral da Igreja”. 
Estiveram presentes todos os Bispos Diocesanas das 6 dioceses do Centro e os seus Eméritos, 
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à excepção de D. António Marcelino, que, por outros afazeres, não se encontrava disponível.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Na tarde de Segunda-feira, 7 de Fevereiro, reuniu a Direcção do Instituto Superior de 
Teologia de Viseu, constituída pelos Bispos das 4 dioceses que o constituem e pelo Director, 
Secretário e Reitores dos 4 Seminários Maiores.
 Tratou-se de analisar o 1.º semestre que terminou, projectar o 2.º que agora começa e 
trocar impressões sobre assuntos importantes, em ordem ao presente e ao futuro do mesmo 
Instituto, no sentido de melhorar a formação dos futuros sacerdotes.

CARITAS CHRISTI

 No final da manhã de Sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, o Bispo esteve com os elementos 
do Instituto Secular Caritas Christi, que tiveram o seu encontro mensal. Presidiu à Eucaristia e 
participou na refeição que teve lugar no Centro Sócio-Pastoral da diocese.
 O encontro justificava-se pela vontade, manifestada pelo Bispo no passado Ano Pastoral, 
de conhecer melhor cada um dos Institutos Religiosos e Seculares presentes na Diocese.

COMISSÃO EPISCOPAL

 Na última Segunda-feira, dia 14 de Fevereiro, reuniu a Comissão Episcopal do Laicado e 
Família (CELF), da qual faz parte o Bispo de Viseu. Como é costume, a reunião teve lugar na 
Casa Senhora das Dores, em Fátima. Fez-se a avaliação de algumas actividades realizadas no 
último mês e planearam-se as próximas. Os Estatutos do Renovamento Carismático Católico, 
as Jornadas Mundiais da Juventude, os Movimentos e Organismos da Conferência Nacional do 
Apostolado dos Leigos (CNAL) e a Semana da Vida tiveram tempo especial de reflexão.

CAMINHO NEOCATECUMENAL

 No início da noite de Quarta-feira, dia 16 de Fevereiro, o Bispo recebeu uma equipa do 
Caminho Neocatecumenal, vinda de Coimbra e que está a trabalhar na formação de grupos na 
nossa Diocese. Foi uma conversa que levou o Bispo a conhecer o empenhamento desta equipa 
e, ao mesmo tempo, as dificuldades de alargar a sua acção por falta de empenhamento de vo-
luntários a aderirem a esta experiência de catequese e formação cristã.

SACERDOTES DE PENALVA DO CASTELO

 Num encontro de amizade e de troca de impressões sobre o Arciprestado de Penalva do 
Castelo, o Bispo deslocou-se à sede deste Arciprestado onde almoçou com os Sacerdotes que 
aqui trabalham: Pe. Manuel Clemente – Arcipreste e Pe. César Catarino e Pe. José António. 
Aconteceu no dia 18 de Fevereiro, dia do Padroeiro da Diocese e foi um encontro muito positi-
vo, a aprofundar a comunhão presbiteral.
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VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã de Segunda-feira, dia 21 de Fevereiro, o Bispo reuniu o Conselho Episcopal, 
com vários temas em agenda. Para além da preparação próxima do Conselho Presbiteral e da 
análise ao andamento do Sínodo Diocesano, reflectiu-se o tema e a metodologia para as pró-
ximas Conferências Quaresmais, decidiu-se a orientação da Renúncia Quaresmal, definiu-se o 
calendário das próximas Visitas Pastorais, etc.

TV DE VISEU

 A TV de Viseu é um projecto que está a nascer e que agora começa a transmitir, por Cabo, 
procurando levar Viseu ao mundo, através destes meios de comunicação social. Um grupo de 
Viseenses constituiu uma Empresa que está, no meio de dificuldades óbvias e, ainda, sem ins-
talações próprias, a querer vencer barreiras e a querer dizer que Viseu tem capacidades iguais a 
todas as outras grandes cidades, desde que lhe dêem os meios que as outras têm.
 No primeiro programa, foi entrevistado o Bispo da Diocese. Aconteceu na tarde de Segun-
da-feira, dia 21 de Fevereiro, em instalações provisórias, emprestadas pelo instituto Politécnico 
de Viseu.

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS

 Por opção do Bispo, corroborada pelo Conselho Episcopal, as Conferências Quaresmais 
são feitas, neste ano, nas 5 Zonas Pastorais, significando, assim, a comunhão e a sinodalidade 
que, também desta forma, queremos viver. Concretizando este propósito e determinação, a 1.ª 
Conferência, na 1.ª semana da Quaresma, teve lugar em Oliveira de Frades, na ampla Igreja pa-
roquial, que esteve quase cheia, na noite da última Terça-feira, 15 de Março. Estando presentes 
todos os Sacerdotes do Arciprestado de Oliveira de Frades e 4 dos 5 Sacerdotes do Arciprestado 
de Vouzela, com algumas centenas de leigos, ouviram a reflexão sob o tema: Sínodo Diocesano 
e Lumen Gentium. O tema foi desenvolvido em 4 capítulos: nascimento da Igreja; elementos 
constitutivos da Igreja; Vaticano II – o Concílio da Igreja; Lumen Gentium e a Igreja. As restan-
tes Conferências terão por temas: Igreja e Reino de Deus; Igreja – Povo de Deus; Formação e 
Iniciação Cristã; Sinodalidade na Igreja.

IV SEMANA BÍBLICA

 Decorreu, no Centro Pastoral Diocesano, entre 14 e 18 de Março, e tendo por tema geral 
“A Aliança na Bíblia”, a IV Semana Bíblica que teve a participação, com muito interesse, de 
quase 300 pessoas, quase enchendo o salão do Centro. Na Quinta-feira, o Bispo esteve presente, 
escutando o tema “a promessa da comunhão e a realização do Reino – o histórico e o comuni-
tário, base da sinodalidade eclesial”, desenvolvido pelo Dr. José Pedro Angélico, da faculdade 
de Teologia da UCP – Porto.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO DO PAPA

 Na última noite da Semana Bíblica, o Bispo apresentou o livro do Papa – Jesus de Nazaré, 
II Parte – na presença do Editor, Dr. Henrique Mota, da Editorial Principia. Com muitos milha-
res de exemplares já vendidos em todo o país, Jesus de Nazaré tem constituído um best-seller, 
em Portugal e no Mundo, dado que foi editado, para já, em 14 línguas. Em Viseu e somente na 
noite da apresentação, foram vendidos cerca de 150 exemplares. O Bispo sugeriu-o como uma 
bela forma de viver a Quaresma e a Páscoa, dado que o livro relata e contempla a acção e a men-
sagem de Jesus na Semana Santa – desde a Entrada em Jerusalém à Ressurreição e Ascensão. 
Será, também, afirmou o Bispo, uma bela preparação para o Sínodo, aprofundando a missão da 
Igreja que se inicia, verdadeiramente, com a Ressurreição de Jesus e o Envio dos discípulos.

HISTÓRIA DA DIOCESE

 Na tarde do passado Sábado, dia 19 de Março, reuniu – pela 1.ª vez – o grupo dos his-
toriadores convidados para escreverem a História da Diocese de Viseu. Com a presença da 
doutora Maria de Fátima Eusébio e do Director do Instituto Superior de Teologia e, ao mesmo 
tempo, Reitor do Seminário Maior de Viseu – Pe. Mário Lopes Dias – orientou os trabalhos o 
Coordenador do projecto – Prof. Doutor José Pedro Paiva. O Bispo passou para saudar todos os 
presentes, manifestando, em nome da diocese, o seu regozijo pela concretização desta obra.

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

 Na manhã do passado dia 23 de Março, realizou-se a Abertura do III Congresso da Escola 
Superior de Saúde, integrada no Instituto Politécnico de Viseu. Este Congresso, organizado pela 
Associação de Estudantes daquela Escola e a decorrer em 2 dias, teve lugar na Aula Magna do 
IPV. Convidado para o efeito, esteve presente o Bispo da Diocese que dirigiu breves palavras 
aos presentes.

125 ANOS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

 Neste Ano Internacional do Voluntariado, a Associação humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Viseu celebrou os 125 anos de existência. Marcada a sessão solene para o Domin-
go, dia 27, quiseram comemorar o acontecimento com uma Eucaristia de acção de graças pelo 
acontecimento e de sufrágio pelos falecidos. Esta teve lugar na Catedral, na manhã de Sexta-
feira, dia 25 de Março, presidida pelo Bispo de Viseu. Concelebrou, também, o Capelão desta 
Associação Humanitária – Cón. Arménio Ferreira Lourenço.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 Na manhã do dia 25 de Março, no Seminário Maior, o Bispo recebeu 2 das 4 Religiosas 
da Congregação das Carmelitas Missionárias Teresianas, presentes na Paróquia de Currelos, no 
Arciprestado de Carregal do Sal. Tratou-se de fazer uma avaliação do trabalho que estão a fazer 
naquela zona pastoral e de pensar o futuro próximo, no melhor serviço à diocese.
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ENCONTRO COM SACERDOTES DISPENSADOS
DO MINISTÉRIO SACERDOTAL

 Como havia sido programado, D. Ilídio teve, no passado sábado, 26, mais um tempo de 
confraternização e reflexão com os sacerdotes diocesanos dispensados do exercício do ministé-
rio sacerdotal.
 Para além da vivência deste tempo quaresmal, que apela a “consagrarmo-nos aos outros”, 
D. Ilídio desafiou este grupo de fiéis ordenados da nossa diocese a serem caminhantes empe-
nhados no desafio sinodal, que, desde Outubro, interpela cada um a reflectir sobre a Igreja que 
somos, queremos e devemos ser, à luz dos desafios do Concílio Vaticano II.
 D. Ilídio considera mesmo que os sacerdotes dispensados do exercício do ministério sa-
cerdotal estão capacitados para darem um contributo válido à reflexão que se pretende exercitar, 
ao longo da realização do Sínodo. Seria uma perda a Diocese não contar com o contributo que 
eles poderão trazer a esta reflexão, partilhando o que foi e é a sua vivência em Igreja, com as 
limitações, desafios e inquietações que encontram no seu dia-a-dia, enquanto cristãos que bem 
sabem das implicações do seu Baptismo.
 Se o Sínodo é dirigido a todos, tanto aos que estão dentro, como aos que estão na “fron-
teira”, ou mesmo aos que estão distantes, por quaisquer razões que tenham, também os sacer-
dotes dispensados do exercício do ministério sacerdotal deverão ter o espaço e oportunidade de 
trazerem à partilha a sua experiência de vida de fé, numa Igreja que os “dispensou”.
 O encontro desenrolou-se ao longo do dia, reflectindo sobre as Bem-aventuranças. 

PETIÇÃO PÚBLICA

 Com convite do jornal diário «Correio da Manhã», o Bispo participou num painel, na 
última Quarta-feira, dia 23 de Fevereiro, sobre o tema – “enriquecimento ilícito dos titulares 
de cargos políticos”. Decorreu no salão de festas da Escola Superior de Educação do IPV, com 
a participação, também, de um Procurador da República – vindo de Lisboa, do Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Comba Dão e do Vice-presidente do Correio da Manhã – Eduardo 
Dâmaso. O salão estava quase cheio, sobretudo com professores e alunos daquela Escola de 
Ensino Superior.

PROGRAMA DA ACERT – TONDELA

 Na noite da última Quinta-feira, dia 24 de Fevereiro, a ACERT (Associação cultural de 
Tondela) iniciou um programa muito original, a que chama “abraços” e que tem por finalidade, 
homenagear pessoas da região de Tondela que, de forma notória, se distinguiram por feitos em 
favor da sociedade. A primeira pessoa homenageada foi o Dr. Felisberto Henriques Gomes de 
Figueiredo, natural de Caparrosinha, ex Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tondela e 
pessoa que se distingue por vários feitos em favor dos outros. O Dr. Felisberto é, hoje, o Direc-
tor do Gabinete de Informação da Diocese de Viseu e membro do Secretariado-geral do Sínodo 
Diocesano. O Bispo esteve presente e, para além de algumas palavras de amizade, a alguém que 
foi seu colega durante todo o curso de Seminário, deu-lhe, também, um afectuoso abraço.
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NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

 A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu inaugurou o seu novo 
Quartel, na tarde do passado Domingo, dia 27 de Fevereiro, presidindo o Presidente da Câmara 
Municipal – Dr. Fernando Carvalho Ruas. O Bispo, convidado para o efeito, esteve e presidiu à 
bênção das novas instalações.

MENSAGEM DE FÁTIMA E CATEQUISTAS

 No Centro Sócio Pastoral Diocesano, no passado Domingo, dia 27 de Fevereiro, decor-
reu mais um encontro organizado pelo Movimento da Mensagem de Fátima, com a colabora-
ção do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. Tratava-se de um Encontro de Formação, 
orientado pelo Secretariado Nacional do MMF e por uma experiência vivenciada de Adoração 
Eucarística com crianças e adolescentes. Convidado para o encontro, o Bispo chegou já nos 
momentos finais, dados outros afazeres neste Domingo.

PASTORAL OPERÁRIA

 Como tem acontecido nos anos anteriores, os Sacerdotes que trabalham na Pastoral Ope-
rária juntaram-se nos dias de Carnaval – Segunda e Terça-feira (neste ano, dias 7 e 8 de Março) 
– para fazerem o seu encontro anual, de formação, de avaliação e de partilha de experiências. 
Com eles, estiveram os dirigentes nacionais (leigos) da JOC, da LOC/MTC e da Pastoral Ope-
rária. O encontro decorreu em Aveiro e esteve o Bispo de Viseu, em representação da Comissão 
Episcopal do Laicado e Família.

INÍCIO DA QUARESMA

 O Bispo presidiu à Eucaristia de Quarta-feira de Cinzas, na Catedral, dando início ao 
tempo da Quaresma. Na celebração – e partindo da Palavra de Deus – frisou a importância da 
renovação a que nos convidam as leituras de todo este tempo, apelando ao empenhamento na 
realização do Sínodo Diocesano. Apontou mesmo, para além dos meios que são indicados neste 
dia – escuta da Palavra de Deus, oração, esmola e jejum – um outro: participação num grupo de 
reflexão, segundo os temas do Sínodo.

SECRETARIADO DO SÍNODO

 Na manhã da passada Quinta-feira, dia 31 de Março, o Bispo reuniu com o Secretariado-
geral do Sínodo Diocesano, na sua sede, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Foi uma ocasião 
de reflectir o andamento deste Projecto diocesano, ver a adesão que está a ter nas Comunidades, 
Movimentos e Institutos Religiosos, as iniciativas que são necessárias tomar para continuar este 
percurso e a perspectiva e programa da Assembleia Diocesana de Animadores, prevista para o 
dia 26 de Junho.



319Igreja Diocesana

3.ª CONFERÊNCIA DA QUARESMA

 No seguimento das Conferências quaresmais, este ano feitas nas diversas Zonas Pasto-
rais, o Bispo deslocou-se a Penalva do Castelo, onde, na Igreja sede da Misericórdia, proferiu a 
3.ª Conferência, intitulada “Igreja – Povo de Deus”. Teve lugar na noite da passada Sexta-feira, 
1 de Abril. A Igreja estava repleta e teve a presença de vários Sacerdotes dos Arciprestados de 
Penalva do Castelo e de Sátão.

RENOVAMENTO CARISMÁTICO

 O dia 3 de Abril foi de reflexão para o Renovamento Carismático de Viseu. Coordenado 
pelo Assistente Diocesano – Pe. António Gomes de Matos com a colaboração do Frei Pedro 
Perdigão e do Pe. Duarte Sousa Lara, de Lamego – os elementos do Movimento viveram um dia 
intenso de formação e de espiritualidade. Todos os trabalhos decorreram nas novas instalações 
da Paróquia de S. José – “Quartel da Paz”. O Bispo passou durante a tarde e dirigiu algumas 
palavras a todos os presentes que enchiam, completamente, o salão de festas.

4.ª CONFERÊNCIA DA QUARESMA

 Chegando a vez da Zona Pastoral da Beira Alta para ter a Conferência Quaresmal, o Bispo 
deslocou-se à Igreja da Senhora do Castelo, em Mangualde, para ali proferir a 4.ª Catequese 
da Quaresma. Foi depois de chegar a Via-Sacra que subiu as escadas do monte da Senhora do 
Castelo. A Via-Sacra foi presidida pelo Cón. Jorge Seixas, Pároco de Mangualde e Vigário 
Episcopal desta Zona Pastoral que foi quem organizou a reflexão quaresmal. Com a Igreja 
completamente cheia e com pessoas no exterior, o Bispo fez um enquadramento desta reflexão a 
que deu o título de “Formação e Iniciação Cristã em Igreja”. Seguidamente houve um excelen-
te concerto musical, proporcionado por um grupo do Instituto Jean Piaget, de Viseu. Estavam 
presentes, praticamente, todos os Sacerdotes do Arciprestado de Mangualde.

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO

 Concluiu, na tarde do passado Sábado, dia 9 de Abril, o 24.º Curso de formação de Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, promovido pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Li-
túrgica. Segundo o seu Presidente – Pe. José Henrique Correia de Almeida Santos – são já mais 
de 700 os existentes na nossa Diocese. Neste 24.º, terminaram e foram designados 48, vindos 
de diversos arciprestados da diocese. O serviço feito por estes cristãos é muito importante, ver-
sando 2 sectores fundamentais na acção da Igreja: pastoral litúrgica e pastoral social. O Bispo 
presidiu à Eucaristia de encerramento do curso, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, fazendo a 
distribuição dos respectivos cartões.

ENCONTRO DE ACÓLITOS

 No passado Sábado, dia 9 de Abril, realizou-se um encontro de Acólitos, organizado pelo 
Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica. Foram cerca de 100 os acólitos que participaram 
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neste encontro de formação e de convívio, vindos de muitas paróquias da diocese. O encontro 
encerrou na tarde de Sábado, com a Eucaristia presidida pelo Bispo, na qual foram designados 
os novos Ministros Extraordinários da Comunhão. Na homilia, o Bispo falou da importância 
do serviço do acólito para a beleza da Eucaristia e como proximidade junto ao altar onde, cada 
Domingo, se celebra a Páscoa do Senhor – também a Páscoa da Igreja e dos cristãos.

OBRAS NA CASA EPISCOPAL

 Na manhã de Sexta-feira, dia 15 de Abril, o Bispo visitou, pela primeira vez, as obras na 
Casa Episcopal. Foi guiado pela equipa de Arqueólogos que ali tem dirigido os trabalhos, pelo 
Pe. Armando e por elementos da Empresa que vai construir. Informou-se do estado actual das 
escavações que foi necessário fazer, das hipóteses de anteriores construções e da possibilidade 
de a obra poder avançar.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 No início da tarde de Segunda-feira, o Bispo reuniu o Conselho Episcopal, constituído 
pelo Vigário-Geral e pelos 5 Vigários de Zona. Foi feito um balanço da Quaresma e reflectiram-
se vários temas importantes que interessam à Diocese, à condução do Sínodo Diocesano e à 
vida da Diocese.

D. JANUÁRIO EM VISEU

 O Bispo do Ordinariato Castrense – D. Januário Torgal Ferreira – esteve em Viseu, na 
passada Terça-feira, dia 19 de Abril. A finalidade principal da visita foi a celebração pascal, na 
Sé de Viseu, com a presença dos militares do RI 14 e das Forças de Segurança, na qual adminis-
trou o Sacramento da Confirmação a 18 militares. Concelebraram o Pe. José Marcelino Pereira, 
Capelão do Regimento e o Capelão Chefe do Exército. No final, houve almoço de festa nas 
instalações do Regimento, no qual participou o Bispo de Viseu.

CANDIDATOS DO CDS

 No início da tarde da passada Terça-feira, dia 19 de Abril, estiveram no Seminário os Can-
didatos do CDS à Assembleia da República, pelo distrito de Viseu. Tratou- se de uma apresenta-
ção de cumprimentos e de um diálogo sobre a situação social na área da nossa diocese. O Bispo 
escutou as propostas que movem este grupo de candidatos a deputados e apresentou algumas 
das actuais preocupações com que, em tempo tão difícil, as pessoas enfrentam. As Instituições 
de Solidariedade Social e a forma como a Igreja procura responder às necessidades das pessoas 
mais frágeis foi outro dos temas reflectidos.

BOAS FESTAS PASCAIS

 O Bispo da Diocese agradece a todos quantos lhe manifestaram desejos de Boas Festas 
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Pascais e, desta forma, retribui a todos votos de Páscoa Feliz. O Tempo Pascal de cerca de 50 
dias é um convite a vivermos esta comunhão com Jesus Cristo. Ressuscitado, presente, de modo 
especial, na Comunidade Cristã. O livro dos Actos dos Apóstolos, lido na primeira leitura deste 
tempo, é uma preciosa inspiração e referência para a nossa Igreja. Em Sínodo, somos chamados 
a viver a alegria e a dar o testemunho que os Apóstolos e os primeiros cristãos vão dando com 
tanta coragem e determinação. Para isso, precisamos de sentir, em nós, a alma de toda a festa 
pascal – o Espírito Santo com os Seus dons – essencial para podermos manifestar a alegria coe-
rente do ser cristão.

ENCENAÇÃO DA VIA SACRA

 Mais uma vez o Grupo de Teatro “Ondas do Campo” da Paróquia do Campo levou à cida-
de de Viseu a encenação da Via Sacra, obra do senhor Padre João Bezerra, da Congregação dos 
Passionistas, no Domingo de Ramos. Uma verdadeira multidão acorreu à cidade e acompanhou 
os vários quadros da Via Sacra. De novo, tratou-se de uma parceria entre a Câmara Municipal 
de Viseu e a Paróquia do Campo.
 A noite estava maravilhosa, convidativa para sair de casa. Tudo começou por volta das 
21.00h, na Escadaria da igreja dos Terceiros. À frente daquele mar de gente estava o senhor Dr. 
Américo Nunes, em representação do senhor Presidente da Câmara, acompanhado pela Dra. 
Ana Paula, Vereadora da Cultura. O Senhor Bispo não pôde estar presente, devido a problemas 
de saúde. Um enorme cordão humano, formado por muitíssimos escuteiros, delimitava o palco 
da representação. Um verdadeiro cenário para um julgamento do tribunal romano.
 Decidida a condenação, segue o cortejo com os “batedores” do Centro Hípico de Viseu 
até ao Jardim das Mães, onde Jesus se vai encontrar com sua Mãe e outras mulheres, entre as 
quais a Verónica. O cortejo avança para a Praça 2 de Maio, onde se tornou difícil de entrar, de-
vido à multidão que se apinhava junto ao portão. Aí Jesus é julgado pelo povo na praça pública.
De referir que este quadro é pura imaginação do autor desta peça, mas bem reveladora do que 
acontece na sociedade. O povo bom e o povo mau, constantes ao longo da representação, bem 
evidenciavam os sentimentos contraditórios em relação a Jesus.
 E o cortejo segue calmamente ao longo da Rua do Comércio até chegar à Praça de D. 
Duarte onde o Cireneu entra em cena e acaba por levar a Cruz a Jesus. O cortejo aproxima-se 
agora da recta final: o Adro da Sé onde vão decorrer os quadros finais e que representam a cru-
cificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Que cenário melhor para estes momentos! Os dois 
ladrões já lá estavam nas suas cruzes. Assiste-se aos trabalhos da crucificação de Jesus, diante 
da crueldade dos soldados e dos Chefes. Nem aí o povo mau se acalma. Chega o momento em 
que Jesus dá o último suspiro e a natureza manifesta-se com tremenda força na trovoada e nos 
relâmpagos.
 Mas Jesus não acaba ali. Eis que o Anjo anuncia às mulheres a ressurreição de Jesus. 
Maravilhas destes dois quadros: o Anjo e Cristo Ressuscitado. Não apetecia sair dali, tal era a 
imponência, beleza e profundidade que vinha da varanda da igreja da Misericórdia, onde Jesus 
falava aos seus discípulos e aos cristãos de hoje. Verdadeira apoteose de Jesus que venceu a 
morte.
 Parabéns à belíssima representação do Grupo “Ondas do Campo”. 
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SER VOLUNTÁRIO UMA MANEIRA DE EXERCER A CIDADANIA

 Promovido pelo Professor de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Secundária 
de Emídio Navarro de Viseu – Dr. Hélio Domingues – integrado no Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas daquela Escola, iniciou-se um programa de actividades sobre o tema: “Ser 
Voluntário. Uma maneira de exercer a cidadania”. O programa, integrado no Ano Internacional 
do Voluntariado, decorre de Segunda a Quinta-feira e visa um conjunto de reflexões sobre o 
tema, nas mais diversas formas de ser voluntário, procurando incentivar os jovens a viver esta 
dimensão importante da cidadania e da formação pessoal. O Bispo esteve na sessão de Aber-
tura, no salão da Escola promotora da iniciativa e dirigiu, a todos os presentes, breves palavras 
alusivas à importância do Acontecimento.

CÂMARA MUNICIPAL E CABIDO DA SÉ ASSINARAM PROTOCOLO

 A Câmara Municipal de Viseu e o Cabido da Sé, através dos seus responsáveis directos, 
Fernando Ruas e cónego Orlando Paiva, assinaram um protocolo de manutenção, no valor de 
sete mil euros. O protocolo permite que o Museu de Arte Sacra, instalado em dependências da 
Catedral, onde decorreu a cerimónia, possa manter as actividades.

CHEQUE COM COBERTURA

 Fernando Ruas disse que conhece o trabalho realizado no Museu de Arte Sacra, com cer-
ca de 60 peças expostas, e daí disponibilidade do Município para colaborar. Ao falar na entrega 
do cheque, o presidente da Câmara Municipal disse que em tal acção deveria estar envolvido 
o Poder Central, o que continua a não acontecer. Como costuma salientar em cerimónias desta 
natureza, o autarca disse que ‘o cheque possui a garantia de ter cobertura’.

SOLIDEZ FINANCEIRA DA AUTARQUIA

 A concluir, Fernando Ruas deixou clara a solidez financeira e económica do Município, 
batendo na tecla de que ‘tudo é possível’ quando se trabalha a pensar na sustentabilidade das 
instituições, fazendo o ‘trabalho de casa’. Por isso, afirmou, ‘a crise não chegou à Câmara’.
Para o Deão do Cabido da Sé, as alterações introduzidas no Museu de Arte Sacra vão desde ‘o 
aumento do número das peças expostas, às que foram tratadas, ao nível dos paramentos e ou-
rivesaria (também enriquecidas com algumas peças), nomeadamente de D. António Monteiro, 
antigo bispo de Viseu’.

DINHEIRO DÁ PARA SEIS MESES

 Coube a monsenhor José Vieira, director do Museu, adiantar que ‘o montante disponibi-
lizado pela Câmara dá para meio ano de despesas correntes’, considerando tratar-se de verba 
‘bastante importante’, o que o sensibiliza.
 O Museu de Arte Sacra é um valioso património da Igreja que o disponibiliza à popula-
ção. E, daí, também, o reconhecimento da autarquia, na medida em que este prestimoso produto 
cultural pode ser admirado por todos os munícipes e por quem visita Viseu, inserindo-se na 
‘Rota dos Museus’ da Cidade, cada vez mais valorizada.
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COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 No passado dia 2 de Maio, reuniu a Comissão Episcopal da Família (CELF), em Fáti-
ma, antes do início da reunião da Assembleia Ordinária da Conferência Episcopal Portugue-
sa (CEP). Trataram-se diversos assuntos próprios desta Comissão, concretamente: Semana da 
Vida; Estatutos da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL) 
– designação actual do antigo Conselho Nacional dos Movimentos e Obras (CNMO); Pastoral 
da Juventude: Fátima Jovem e Jornadas Mundiais 2011, que terão lugar em Madrid, no próximo 
mês de Agosto.

BISPOS DO CENTRO

 Em Albergaria-a-Velha, na diocese de Aveiro, na passada Segunda-feira, dia 9 de Maio, 
teve lugar mais um encontro dos Bispos do Centro. Estiveram presentes os 6 Bispos diocesanos 
e alguns dos Eméritos. Os temas abordados tiveram por alguns dos assuntos reflectidos na últi-
ma Assembleia dos Bispos.

ENCONTRO DA PASTORAL SOCIAL

 Na manhã do último Sábado, dia 21 de Maio, reuniram, pela primeira vez, as Instituições 
de Solidariedade da Diocese de Viseu. Foram convidadas todas as IPSS: Centros Sociais Paro-
quiais, Misericórdias e outras Instituições que trabalham neste sector. No total são 97, não con-
tando as Conferências de S. Vicente de Paulo e grupos sócio-caritativos – grupos que actuam 
nesta área mas que não têm personalidade jurídica. Estavam presentes cerca de metade e o en-
contro foi orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Social, com a presença do Bispo 
da Diocese. Fez-se a apresentação das Instituições presentes, tendo em conta as valências em 
que trabalham e o número de funcionários e foram dadas sugestões para uma maior interajuda, 
tendo em conta as dificuldades actuais. O Secretariado Diocesano prometeu estudar todas as 
sugestões e alargar o âmbito de actuação e de cooperação, tendo em conta um maior espírito de 
comunhão e de proximidade entre todos.

147.º CURSILHO DE CRISTANDADE

 Encerrou o 147.º Cursilho de Cristandade da Diocese de Viseu, de Senhoras, na noite do 
passado Sábado, 21 de Maio. Foi uma experiência inesquecível para 14 Senhoras de várias pa-
róquias da diocese. O encerramento, que teve lugar no Centro Sócio Pastoral, onde decorreram 
todos os trabalhos, teve a participação de largas dezenas de pessoas, também cursilhistas, onde 
se destacavam os seus familiares.

BODAS DE PRATA SACERDOTAIS

 Na tarde de Domingo, dia 22 de Maio, teve lugar uma festa de louvor e de acção de graças 
pelos 25 anos de sacerdócio do Pe. José Cardoso de Almeida, natural de S. Miguel de Vila Boa. 
Com a presença de vários colegas e irmãos do Presbitério, o Bispo presidiu a solene Eucaristia 
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na Igreja Matriz de Vilar de Besteiros, completamente cheia, onde se viam os seus Pais e muitos 
dos seus familiares e amigos, vindos de muitas outras Comunidades. Na organização – e para 
além da Comunidade anfitriã – estavam as Comunidades de Mosteiro de Fráguas e de Silvares, 
as 3 paróquias das quais o Pe. José Cardoso é Pastor. Foi uma celebração cheia de muita emoção 
e de fortes sentimentos de alegria, gratidão, louvor e acção de graças – ao Padre e, por ele, ao 
Senhor Jesus Cristo, Sacerdote e Bom Pastor.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 Na tarde de Segunda-feira, dia 23 de Maio, o Bispo recebeu 2 das 4 Religiosas que vivem 
e trabalham no Arciprestado de Carregal do Sal. Dialogou-se sobre a sua experiência de pre-
sença e de trabalho na Diocese e previram-se alguns ajustamentos, necessários, em ordem ao 
futuro.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA

 Em reunião ordinária, os Bispos das dioceses que constituem a Província Eclesiástica de 
Braga tiveram um encontro, na passada Terça-feira, dia 24 de Maio, nas instalações da diocese 
de Aveiro, em Albergaria. Com a presença de quase todos os seus membros, dialogou-se sobre 
vários assuntos de interesse para todas estas dioceses. O tema que ocupa a Igreja em Portugal, 
desde a Visita ad Limina – Repensar juntos a Pastoral da Igreja em Portugal – também esteve 
presente.

CURSOS DE CRISTANDADE

 Na manhã de Quinta-feira, dia 26 de Maio, o Bispo recebeu a Equipa do Secretariado 
Diocesano dos Cursos de Cristandade. Os elementos que a constituem vieram fazer-se eco de 
algumas preocupações em ordem ao futuro deste Movimento da Igreja, fazendo algumas pro-
postas e dando algumas sugestões. O Bispo prometeu o maior empenho em acolher tudo o que 
for para dar melhores condições ao valioso e importante trabalho deste Movimento.

PLANO PASTORAL 2011-2012

 Em estreita sintonia com o Sínodo, o Plano Pastoral do próximo ano contemplará os 2 
documentos conciliares que irão ser base da reflexão sinodal – Dei Verbum e Gaudium et Spes. 
Em ordem a preparar o Conselho Presbiteral do dia 30 de Maio, onde irão ser reflectidas as li-
nhas fundamentais, o Bispo reuniu um pequeno grupo que está a reflectir algumas propostas e, 
sobretudo, a metodologia da reflexão. Este encontro teve lugar no Seminário Maior, na manhã 
de Sexta-feira, dia 27 de Maio.

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 Em reunião ordinária, reuniu, na manhã de Sábado, dia 28 de Maio, o Conselho Económi-
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co Diocesano. O objectivo era aprovar as contas das diversas Instituições da Diocese. Presentes 
todos os Conselheiros e o Ecónomo da Diocese e os Responsáveis de algumas destas Institui-
ções. O Bispo presidiu a este encontro que foi orientado pelo Pe. Armando Esteves Domingues, 
Ecónomo Diocesano.

CONCENTRAÇÃO REGIONAL DO CNE

 Decorreu, no Centro de Actividades Escutistas de Viseu (CAEV), no fim-de-semana de 
28 e 29 de Maio, a Concentração Regional do CNE. Dos 33 Agrupamentos existentes na Região 
(diocese) de Viseu, estiveram presentes 27, com cerca de 1000 elementos. O Bispo da Diocese 
presidiu à Eucaristia de Domingo, na manhã de 29. Antes da Eucaristia teve lugar a inauguração 
e bênção deste CAEV, com a presença do Presidente da Câmara, Dr. Fernando Carvalho Ruas, 
responsável pela cedência deste Campo de actividades.

SEMANA DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

 Como é hábito na Diocese, realizou-se uma conferência de imprensa por ocasião da Sema-
na das Comunicações Sociais, na celebração do 45.º Dia Mundial. Presentes alguns elementos 
do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais que intervieram na reunião que contou 
com a participação de uma dúzia de jornalistas. O Bispo resumiu os pontos mais importantes da 
Mensagem do Papa, intitulada: “Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era digital. Aí, o 
Papa fala da necessidade de se comunicar com verdade o cristianismo, dando orientações para 
que seja criado o chamado “perfil digital católico”. O Bispo falou, ainda, de alguns temas de in-
teresse, neste momento, para a diocese. Depois da reunião, seguiu-se uma refeição em conjunto.

D. ILÍDIO EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

 D. Ilídio Leandro convidou a comunicação social, para apre- sentar a Mensagem de Bento 
XVI para o 45.º Dia Mundial das Comunicações Sociais.
 Apontando para alguns riscos e perigos que as novas formas de comunicação em rede 
social podem oferecer, o Papa prefere salientar as oportunidades que essa mesma rede oferece 
para estabelecer laços de relação entre as pessoas, refere D. Ilídio.
 Segundo ele, Bento XVI realça a importância de os cristãos utilizarem a comunicação em 
rede, criando um estilo cristão de presença, um perfil digital católico, onde a universalidade das 
relações humanas ganha espaço.
 A possibilidade de intervenção pessoal na partilha de informação e no diálogo não poderá 
prejudicar a autenticidade da pessoa e dos valores que se partilham.
 D. Ilídio considera a Mensagem do Papa uma mensagem rica e desafiadora, mesmo para 
a Igreja, que não deve ter medo de usar e manter presença nas novas formas de comunicação 
social em rede.
 Confessando-se um utilizador limitado do facebook, D. Ilídio sentiu-se desafiado a entrar 
nessa forma de comunicação e sente grande prazer em responder e corresponder aos imensos 
contactos que por esse meio estabelece. “Jesus Cristo também anda por aí; vejo lá muita pre-
sença cristã e de Igreja”, disse D. Ilídio.
 Após a apresentação da Mensagem, a conversa com os jornalistas estendeu-se a outros 
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temas, como o Sínodo Diocesano, ordenações sacerdotais, visitas pastorais, dimensão social da 
diocese, obras na casa episcopal. O Pe. António Jorge, do Secretariado Diocesano das Comuni-
cações e coordenador da pastoral da juventude, falou também da Jornada Mundial da Juventu-
de, a realizar em Madrid, no próximo mês de Agosto.

SÍNODO DIOCESANO JÁ MOBILIZOU 314 GRUPOS SINODAIS

 Decorrido quase um ano sobre o lançamento do Sínodo Diocesano, estão a funcionar 84 
Núcleos Sinodais, integrando 314 grupos de reflexão sobre a realidade da Igreja diocesana, à 
luz da Constituição Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II.
 Reflectir sobre a Igreja que somos e a Igreja que deveríamos ser, para uma fidelidade 
maior à Missão que nos cabe, é o objectivo central da realização do Sínodo Diocesano.
 No próximo dia 26 de Junho, Dia da Diocese, haverá uma reunião de Animadores de 
Grupos Sinodais, no início da tarde, para partilha de experiências e balanço do trabalho desen-
volvido.
 A metodologia de trabalho dos grupos sinodais tem sido muito variada e esta será uma 
ocasião para levar a todos o conhecimento das diferentes estratégias e métodos utilizados. Des-
se conhecimento poderá surgir novo impulso para as etapas seguintes.
 Após a reunião dos Animadores, haverá, na Sé, a Eucaristia solene, assinalando o Dia da 
Diocese, durante a qual será ordenado mais um sacerdote para servir a Igreja diocesana. O Lino 
Loureiro, oriundo de Espinho (Mangualde), é um jovem teólogo, que terminou a sua formação 
teológica e tem vindo a experimentar a actividade pastoral, colaborando com a paróquia de 
Mangualde.

FUNDO SOLIDÁRIO DA DIOCESE TEM RESPONDIDO ÀS NECESSIDADES

 D. Ilídio Leandro tem promovido a cooperação entre as IPSS, Misericórdias e estruturas 
diocesanas de apoio social, buscando uma resposta melhor e mais eficaz às necessidades dos 
cidadãos em dificuldades.
 São 100 instituições que, cada uma no seu campo, podem complementar-se, servindo as 
pessoas em dificuldades.
 Para além das reuniões conjuntas com essas instituições de apoio social, para se conhece-
rem melhor e partilharem formas de intervenção, junto das comunidades humanas que servem, 
têm sido constituídos, nas paróquias, grupos informais de voluntários, que procuram estar aten-
tos às situações de pobreza, encaminhando-as para as estruturas diocesanas que podem dar-lhes 
resposta adequada.
 Segundo informou D. Ilídio, o próximo Plano Pastoral irá centrar-se na Constituição Gau-
dium et Spes, tornando as preocupações sociais da Igreja o fulcro da acção pastoral, nestes 
tempos de dificuldades acrescidas, sobretudo para os mais fracos.

FF 

IST DE VISEU

 Para pensar o futuro próximo do Instituto Superior de Teologia de Viseu e reflectir algu-
mas decisões a tomar brevemente, reuniram, em Lamego, os Bispos das 4 dioceses que frequen-
tam o Instituto: Bragança, Guarda, Lamego e Viseu. O encontro realizou-se no passado dia 3 
de Junho e debruçou-se sobre alguns pontos que terão aplicação a partir do próximo ano e que, 
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brevemente, serão tornados públicos.

PASSEIO E CONVÍVIO DE SACERDOTES

 Os Sacerdotes da Zona Pastoral de Viseu organizaram um dia de passeio e convívio na 
passada Segunda-feira, dia 6 de Junho. O local do encontro, preenchido por um tempo de ora-
ção, de reflexão e partilha, foi na Igreja e nas instalações da paróquia de S. João do Monte, no 
Caramulo. Seguiu-se o almoço que, devido ao tempo chuvoso, não foi num parque ao ar livre – 
lugar oferecido pelo Pe. Manuel Alberto, na sua terra natal de Valdasna – mas numa casa de um 
seu familiar, posta à disposição de todos. No almoço e convívio participou, também, o Pároco – 
Pe. António José de Figueiredo Marques e o Pe. António Pereira Felisberto, natural também de 
Valdasna. Estes 2 Sacerdotes, não trabalhando na Zona Pastoral de Viseu, ajudaram na logística. 
O Bispo, que presidiu à oração e orientou a reflexão, participou neste encontro. Nele estiveram 
cerca de 30 Sacerdotes dos Arciprestados de Viseu Urbano, 1.º Rural, 2.º Rural e Mões.

ENCONTRO ECUMÉNICO

 A Comissão Episcopal da Doutrina da Fé e Ecumenismo e os representantes das Igrejas 
do COPIC (Lusitana, Metodista e Presbiteriana) reuniram-se, mais uma vez, para dialogar e 
reflectir sobre temas comuns. O encontro realizou-se, como de costume, nas instalações da 
Diocese de Aveiro, em Albergaria, no fim da tarde da passada Segunda-feira, dia 6 de Junho.

INSTITUTO PIAGET

 Na tarde da passada Terça-feira, dia 7 de Junho, o Bispo esteve presente na Abertura das 
VI Jornadas de Psicologia, realizadas na sede de Viseu do Instituto Superior Piaget. Presente na 
Mesa, o Bispo dirigiu breves palavras a todos, tendo proferido uma conferência o Bastonário da 
Ordem dos Psicólogos, Dr. Telmo Mourinho Baptista.

Pe. PAULO JORGE ALVES

 No mesmo dia 7 de Junho, o Pe. Paulo Jorge Alves – Reitor do Seminário Maior de La-
mego e Professor no Instituto Superior de Teologia, em Viseu – Professor e Coordenador do 
Curso de Psicologia no Instituto Piaget, apresentou o seu livro “A Sabedoria. Definição, Multi-
dimensionalidade e Avaliação”. Este livro é a publicação da sua tese de doutoramento, há pouco 
tempo defendida na Universidade de Coimbra. Presentes, para além do Bispo de Viseu, o Bispo 
de Lamego, o Bispo de S. Tomé e Príncipe, familiares, colegas e amigos, muitos professores e 
alunos do Instituto Piaget de Viseu. Parabéns ao Autor, cuja obra foi muito apreciada e louvada 
pelos apresentadores.

HISTÓRIA DA DIOCESE

 Continua em andamento o Projecto da História da Diocese de Viseu. Na tarde da passada 
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Quarta-feira, dia 8 de Junho, o Bispo reuniu com a Directora do Departamento dos Bens Cultu-
rais, colaboradora e uma das pessoas dinamizadoras do projecto e com o Prof. José Pedro Paiva, 
coordenador dos trabalhos. Tratou-se de falar com algumas Instituições da cidade, importantes 
para a investigação, pedindo a necessária e possível colaboração.

ENCONTROS DE CRISMANDOS

 No início da noite de Quarta-feira e no início da tarde de Sexta-feira, o Bispo este-
ve, respectivamente, em Vila Maior, no Arciprestado de S. Pedro do Sul e em Treixedo, no 
Arciprestado de Santa Comba Dão, onde se encontrou com o grupo de Crismandos de um e 
outro Arciprestado, numa reunião de preparação para a celebração do sacramento da Confirma-
ção. Estavam presentes, também, os Párocos de todos estes candidatos.

ENCONTRO SINODAL

 Na noite de Quinta-feira, 9 de Junho, o Bispo deslocou-se ao centro paroquial de Tondela, 
onde se encontrou com um grupo de cerca de 60 pessoas que trabalharam, ao longo do tempo da 
Quaresma e da Páscoa, a proposta sinodal. Presentes todos os Párocos do Arciprestado. Apre-
sentou a ordem dos trabalhos o Arcipreste – Pe. João Pedro Ferreira Cardoso – e apresentou a 
síntese do trabalho feito o Pe. Manuel António Rocha, dinamizador de todos os trabalhos feitos 
neste sector. O Bispo concluiu com algumas palavras de circunstância, louvando e agradecendo 
o trabalho feito, muito importante para o Projecto do Sínodo Diocesano.

INSTITUTO MISSIONÁRIO MARISTA

 Na manhã de Sábado, os Irmãos Maristas presentes no Instituto de Vouzela – Diamantino, 
Tomé e Rui – abriram as portas da sua Casa para receberem os seus Amigos, vindos de várias 
partes do país, que encheram literalmente as instalações de Vouzela. Tratou-se de celebrar a 
solenidade do seu Fundador (Sociedade de Maria), o Beato Marcelino Champagnat. Ao meio-
dia, com a Igreja Matriz completamente cheia, celebrou-se a Eucaristia. Presidiu o Bispo da 
Diocese que, de seguida, participou no almoço de festa. Na celebração da Eucaristia foram 
enviados 3 jovens que vivem a espiritualidade Marista, membros do Movimento “Marcha” 
(Maria + Champagnat). Estes 3 jovens partirão brevemente para Moçambique, onde permane-
cerão, como Voluntários, durante mês e meio e serão acompanhados pelo Irmão Rui, também 
ele jovem.

JOVENS CRISMADOS EM VIGÍLIA

 Cerca de 120 jovens, quase todos crismados nos últimos 2 anos e outros a crismarem-se 
no Pentecostes deste ano, acompanhados pelos seus Catequistas, Animadores e alguns Párocos, 
viveram uma jornada de reflexão e de convívio, na tarde e noite do passado Sábado, dia 11 de 
Junho. Toda a jornada decorreu em Mangualde e foi orientada pelo Secretariado Diocesano 
da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior, de que é Presidente o Cónego António 
Jorge dos Santos Almeida.
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 Para presidir à Vigília com que concluíam os trabalhos, no Santuário da Senhora do Cas-
telo, deslocou-se ali o Bispo da Diocese.

PENTECOSTES E CRISMAS NA CATEDRAL

 Na Solenidade do Pentecostes, dia 12 de Junho, o Bispo deslocou-se à Igreja da Catedral, 
onde presidiu a solene pontifical. No momento próprio, foram crismados 63 cristãos, quase to-
dos jovens, vindos do Instituto Superior Politécnico, do Centro de Viseu da UCP e de algumas 
paróquias da diocese, concretamente, dos Arciprestados Urbano e 1.º Rural.

JORNADAS PASTORAIS

 Na passada semana, de Segunda a Quarta-feira, tiveram lugar as Jornadas Pastorais do 
Episcopado, na Casa de Nossa Senhora das Dores, em Fátima. De Viseu, para além do Bispo, 
estiveram dois sacerdotes: Pe. Manuel Moreira Matos e Pe. Virgílio Marques Rodrigues. O 
tema foi a continuação da reflexão sobre “Repensar Juntos a Pastoral da Igreja em Portugal”. 
Iniciou-se pela Síntese feita a partir da colaboração vinda de todas as dioceses, movimentos 
e outras estruturas da Igreja e teve, como principal contributo, 3 conferências de Mons. Rino 
Fisichella, Presidente do recém-criado Conselho Pontifício para a Nova Evangelização.
 Decidiu-se continuar este projecto, sem propostas marcadas, mas com o convite a que se 
avance, em cada Diocese, com os critérios e propostas, tendentes a concretizar planos concretos 
que realizem uma séria Nova Evangelização das nossas Comunidades.

SECRETARIADO NACIONAL DOS BENS CULTURAIS

 No passado Sábado, dia 18 de Junho, teve lugar uma primeira iniciativa no capítulo da 
conservação e restauro dos Bens Culturais da Igreja, levada a efeito pelo Secretariado Nacio-
nal. Esta iniciativa, em parceria com o Instituto dos Museus e da Conservação, teve lugar na 
Sacristia da nossa Catedral. Foi preparada e acompanhada pelo Departamento Diocesano, com 
intervenção directa da sua Directora, a Doutora Maria de Fátima Eusébio.
 As intervenções, de muito interesse nos capítulos da prevenção, da conservação e do 
restauro dos bens móveis e imóveis, tiveram a colaboração de diversos técnicos, vindos expres-
samente de Lisboa e de outras regiões do País.

INAUGURAÇÕES NO SÁTÃO

 A convite do Presidente da Câmara Municipal de Sátão, o Bispo esteve na sede daquele 
concelho para benzer o novo cemitério da vila, um muito bem arranjado aumento do anterior 
cemitério. De seguida, e junto à Igreja Paroquial, foi descerrada uma lápide e inaugurada uma 
estátua do Senhor Cónego Albano, anterior Pároco da Paróquia de Sátão durante algumas déca-
das. Falou o Senhor Presidente da Câmara e uma sobrinha do Senhor Cónego Albano.
 Estavam presentes muitas pessoas que, emocionadas, manifestaram a sua alegria por te-
rem presente a memória e por poderem, desta forma, recordar e homenagear este sacerdote que 
a todos marcou positivamente.
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INAUGURAÇÃO EM ABRUNHOSA DO MATO

 No lugar de Abrunhosa do Mato, paróquia de Cunha Baixa, teve lugar a inauguração 
de obras de beneficiação da Igreja, dedicada ao Imaculado Coração de Maria. Para o efeito, 
o Bispo presidiu à Eucaristia na manhã de Domingo, dia 19 de Junho, na qual concelebrou o 
Pároco – Pe. João Zuzarte. As obras beneficiaram a Igreja, dotando-a de salas para reuniões e 
catequese, melhorando o presbitério e o sacrário.
 Nesta celebração fez-se a Festa das crianças da catequese que terminaram as actividades 
do ano.

S. TEOTÓNIO JUBILEU DIOCESANO

 No próximo ano celebram-se os 900 anos da vinda de S. Teotónio como Prior da Sé de 
Viseu e Administrador Apostólico da diocese e os 850 anos da sua morte. A nossa Diocese está 
empenhada em celebrar, de forma condigna, este duplo jubileu. Para isso – e porque S. Teotónio 
é Padroeiro da cidade de Viseu e do Hospital Central sediado nesta cidade – propôs à Câmara e 
ao Hospital a colaboração para uma celebração conjunta. Tendo em conta a elaboração do pro-
grama, o Bispo reuniu com a Doutora Fátima Eusébio – Directora do Departamento dos Bens 
Culturais da Diocese e com a Doutora Ana Paula Santana – Vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal. O encontro foi no passado dia 2 de Junho e nele foram adiantadas algumas suges-
tões que serão ponderadas por uma Comissão mais alargada.

REUNIÃO ARCIPRESTAL EM NELAS

 Para programar as Visitas Pastorais para o próximo ano, o Bispo reuniu-se, em Nelas, 
com os Sacerdotes dos Arciprestados de Carregal do Sal e de Nelas, na manhã do passado dia 
30 de Junho. Depois de um diálogo sobre o que deve ser a Visita Pastoral na sua preparação 
próxima, na sua realização e na sequência dos seus efeitos, procedeu-se à marcação da Visita 
nas respectivas Paróquias. Decorrerão de Outubro 2011 a Abril 2012.

EDEC EM VISEU

 Para celebrar o encerramento da 3.ª edição da EDEC no Arciprestado Urbano, o Bispo 
esteve no Centro Pastoral, na noite do passado dia 30 de Junho. Estavam os responsáveis deste 
serviço de formação de Leigos – Pe. Jorge Luís e Pe. João Leão – alguns professores e quase 
todas as pessoas que frequentaram esta Escola de formação. O encerramento constou de uma 
Celebração da Palavra com entrega de certificados e de um convívio entre todos.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 O Bispo presidiu à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na tarde do dia 1 de Julho, 
na Igreja do Lar de Santo António. Concelebrou o Director Diocesano do Apostolado da Oração 
– Pe. Jorge Carvalhal – e o Director do Lar – Cón. Arménio Lourenço. A Igreja estava cheia de 
fiéis, vindos de vários núcleos do AO da Diocese, estando também presentes os elementos da 
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Direcção Diocesana.

ENCONTRO COM PROVINCIAL

 Na manhã de Quarta-feira, dia 22 de Junho, o Bispo recebeu o Provincial dos Padres Vi-
centinos – Pe. Álvaro António Esteves da Cunha, anterior Superior da Casa de Viseu. Tratou-se 
de um encontro para informar de algumas mudanças que iriam acontecer em Viseu, a partir do 
próximo ano pastoral.

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UCP–VISEU

 Na tarde da passada Quarta-feira, dia 22 de Junho, tomou posse a nova Direcção e novos 
Corpos Sociais da Associação Académica do Centro de Viseu da UCP. Estiveram presentes: o 
Presidente do Centro, o Bastonário dos Médicos Dentistas e o Bispo de Viseu. Todos desejaram 
à nova Direcção e à nova Equipa Associativa os maiores êxitos na condução das suas activida-
des.

CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL

 Reuniu o Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude, no passado Sábado e numa das 
salas do Seminário Maior, junto da sede do Secretariado Diocesano da Juventude, das Vocações 
e do Ensino Superior. Convocado e orientado pelo Presidente – Cón. António Jorge dos Santos 
Almeida – teve a presença, durante breves momentos, do Bispo da Diocese que dirigiu algumas 
palavras programáticas.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Primeiro com o Conselho Episcopal e a Direcção e depois com os Professores, houve 
reuniões do Instituto Superior de Teologia para fazer a avaliação do presente ano lectivo e para 
preparar o segundo. As reuniões tiveram lugar no Seminário Maior – sede do IST de Viseu – na 
Segunda-feira, dia 4 de Julho. Dado que chegou ao fim a direcção do triénio, algumas alterações 
vão acontecer no futuro próximo.

D. MANUEL MARTINS EM RERIZ

 Na última semana, de Segunda a Sexta (4 a 8 de Julho), o Senhor D. Manuel Martins 
– Bispo Emérito de Setúbal – esteve na sua casa, em Reriz, orientando o Retiro Espiritual de 
preparação para a ordenação sacerdotal de 3 jovens de Setúbal. O Bispo de Viseu esteve numa 
parte da manhã da Quarta-feira ali, dando um testemunho pessoal e pastoral, integrado nesta 
experiência espiritual. De seguida, almoçou com o grupo, ao qual se juntou, também, o Pároco 
– Pe. Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira.
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COMUNIDADE RELIGIOSA

 Na tarde de Quinta-feira, dia 7 de Julho, o Bispo recebeu e conversou com as Irmãs da 
Comunidade Religiosa das Carmelitas Missionárias Teresianas, até agora a residir em Currelos, 
Arciprestado de Carregal do Sal. Reflectiram-se alguns pontos importantes, no sentido do seu 
futuro trabalho e da sua presença na nossa Diocese de Viseu.

DIRECÇÃO DOS MOVIMENTOS

 Na tarde de Quinta-feira, dia 7 de Julho, o Bispo recebeu os elementos que constituem a 
Direcção Diocesana dos Movimentos Religiosos, acompanhados pelo Assistente – Pe. Miguel 
Abreu. Tratou-se de reflectir e programar algumas iniciativas para o próximo Ano Pastoral 
2011- 2012.

RETIRO DO CLERO

 Realizou-se o Retiro Espiritual do Clero da nossa Diocese, que teve lugar entre os dias 4 
e 8 de Julho, nas instalações do Seminário Maior. Foi orientador o Senhor D. Manuel da Silva 
Rodrigues Linda, Bispo Auxiliar de Braga. O Bispo de Viseu presidiu à Eucaristia de encerra-
mento, no fim da manhã de Sexta-feira, dia 8.

ANTIGOS ALUNOS DOS SEMINÁRIOS

 No final do ano e como de costume, a Associação dos Antigos Alunos dos Seminários da 
Diocese de Viseu organizaram um convívio na sua sede, junto ao Seminário Maior. Este conví-
vio, no qual participam as famílias – antigos alunos, esposas e filhos – serve para estreitar laços 
de amizade entre todos, avaliando e programando novas actividades. O Bispo, convidado para 
este convívio, passou um pouco, dando para saborear as óptimas sardinhas e não só!...

BODAS DE OURO DO Pe. ARMANDO

 A Paróquia de Campo de Besteiros vestiu-se de gala para homenagear, em acção de gra-
ças ao Senhor, o Pe. Armando de Matos da Costa, Vigário-Paroquial e – até há 2 anos – pároco 
desde Outubro de 1965. Organizada pelo Pároco – Pe. António Pereira Felisberto – e por um 
grupo alargado de paroquianos, foi uma bela festa, com a presença de mais de cerca de 2 cen-
tenas de pessoas. Esta celebração, presidida pelo Bispo e com a presença de vários Sacerdotes, 
teve lugar no dia 9 de Julho, precisamente o dia em que celebrava 50 anos de sacerdote. Para-
béns sinceros, Pe. Armando e muitos anos de vida.

BODAS DE OURO EM CARVALHAIS

 O Pároco de Carvalhais desde há 14 anos – Pe. Miguel Rodrigues Pereira – celebrou as 
suas Bodas de Ouro sacerdotais no último Domingo, dia 10 de Julho. Organizada pelos paro-
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quianos e pelos familiares, a Festa teve, como momento central, a Eucaristia presidida pelo 
Bispo e concelebrada por vários sacerdotes. A multidão de paroquianos e de amigos encheram 
literalmente a Igreja e um salão da paróquia, onde tiveram transmissão televisiva por circuito 
interno. Parabéns sinceros.

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 No seguimento dos encontros dos Sacerdotes por Zona Pastoral e com a presença do 
Bispo da Diocese, a Zona Pastoral de Lafões realizou o seu encontro de convívio e passeio no 
passado dia 11 de Julho. O destino foi a linda aldeia de Galafura, na diocese de Vila Real, no 
Alto Douro Vinhateiro. Com vistas deslumbrantes sobre o Douro e contemplando paisagens pa-
radisíacas, tivemos ali um momento de oração e de reflexão e partilha, avaliando o Ano Pastoral 
e aproveitando importantes ideias para uma renovação pastoral. Foi uma excelente experiência 
de convívio e de amizade sacerdotal.

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS

 A Zona Pastoral de Besteiros escolheu a beira-mar para o seu passeio de convívio, no pas-
sado dia 12 de Julho. Depois da celebração da Eucaristia, seguida de um tempo de reflexão, na 
Casa de Espiritualidade de Jean Gaillac, na Costa Nova, dirigimo-nos para a praia da Vagueira, 
onde almoçámos. De tarde, na Ria de Aveiro, tivemos um belo passeio de barco, fazendo uma 
hora de turismo, admirando as belezas naturais desta cidade amiga, à beira mar plantada. Foi 
um excelente dia de convívio, vivido com muita animação e fraternidade sacerdotal.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Para avaliação do ano pastoral e programação do próximo ano, reuniu o Conselho Episco-
pal, constituído pelo Bispo e seus Vigários. A reunião teve lugar na manhã do passado dia 13 de 
Julho, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. Todas as conclusões, reflectidas noutras instâncias 
diocesanas, aparecerão no plano pastoral, que brevemente será tornado público.

ANO PASTORAL AVALIAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

 Tendo em conta a avaliação do 1.º ano da caminhada sinodal que se está a fazer, o Bispo 
reuniu com o Secretariado-Geral do Sínodo, as Equipas sinodais, os Secretariados Diocesanos 
e a Direcção dos Movimentos para reflectir o caminho feito e programar o 2.º ano. Teve lugar 
no Centro Sócio-Pastoral, na manhã de Sábado, dia 16 de Julho. Orientou a reunião o Vigário 
Episcopal para a Pastoral que é, também, o Secretário do Sínodo Diocesano.

REPENSAR JUNTOS EM SÍNODO

 Para concretizar formas e propostas de realizar a Nova Evangelização na Diocese, pedida 
insistentemente pelo Papa, em vias de reflexão no Processo da CEP – “Repensar Juntos a Pasto-
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ral da Igreja em Portugal” – e a tomar corpo no desenvolvimento do Sínodo Diocesano da nossa 
Igreja de Viseu, deu-se um importante passo no passado dia 21 de Julho. O Bispo encontrou-se, 
num jantar de trabalho, com um grupo de 8 cristãos, constituído e moderado pelo Pe. José Car-
doso de Almeida, que vai iniciar um caminho tendente a apresentar algumas propostas práticas 
e concretas.

NOVA JUNTA REGIONAL DO CNE

 Eleita a Nova Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas da nossa Região de Viseu, os 
seus elementos tomaram posse no início da tarde do passado Sábado, dia 23 de Julho, no quartel 
da Paz da paróquia de S. José. Estando presentes muitos Escuteiros, nomeadamente muitos Di-
rigentes, entre os quais, Delegados das Juntas Regionais de Aveiro e de Coimbra, o novo Chefe 
Regional – Paulo Peres – e a sua Equipa iniciaram os seus trabalhos. Presidindo ao acto solene 
esteve o Bispo da Diocese.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 Tendo chegado ao fim a acção e a presença das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas 
no Arciprestado de Carregal do Sal, o Bispo reuniu com as Irmãs desta Comunidade, na tarde 
do passado Sábado, dia 23 de Julho, no Seminário Maior. O Bispo reflectiu com elas a expe-
riência feita nestes 3 anos ali passados e perspectivou a continuidade do seu trabalho e da sua 
presença noutro lugar da nossa diocese.

NOVOS ENFERMEIROS

 Na tarde de Domingo, dia 24 de Julho, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Catedral, na qual 
cerca de 50 novos Enfermeiros fizeram a sua Festa, recebendo as insígnias do Curso e fazendo 
a sua consagração no serviço da enfermagem.

SÉ DE VISEU FOI DEDICADA HÁ 495 ANOS

 Construída e dedicada há cinco séculos, a Sé Catedral constituiu-se “símbolo sagrado da 
Igreja presente nesta diocese, “edifício construído sobre o alicerce dos Apóstolos e dos Profe-
tas, que tem Cristo Jesus como pedra angular.”
 Esta ideia ficou vincada na homilia de D. Ilídio Leandro, que presidiu, com o seu Presbi-
tério, à celebração dos 495 anos passados sobre a Dedicação da Catedral de Viseu. Com, “pelo 
menos, 1439 anos de história, de acordo com o ano em que se conhece o 1.º Bispo de Viseu, a 
Diocese faz festa e aceita “o desafio de renovar a vontade de, com o Projecto do Sínodo que nos 
empenha e motiva a todos, repensarmos juntos a pastoral e fazermos uma Nova Evangelização, 
nas circunstâncias actuais”.
 “É na comunhão com o Pai, pelo Filho e no Espírito Santo que nós constituímos a Igreja 
santa que vive e tem a sua acção nesta nossa querida diocese de Viseu”, nas 209 paróquias que 
a constituem, lembrava D. Ilídio, ao mesmo tempo que pedia “para todos, o dom da fé, a per-
severança no amor e no serviço da caridade e a feliz entrega, na disponibilidade para a missão 
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sinodal da nossa Igreja”.
 Pretende o Bispo que todos se empenhem “com alegria, com vigor e com muita deter-
minação, apostando em viver o sentido da comunhão, promovendo uma conveniente organi-
zação eclesial e apostando tudo na formação, na valorização dos carismas e na feliz e solidária 
corresponsabilidade”.
 Explorando a mensagem das Leituras da Celebração, D. Ilídio vincou “a solenidade que 
deve dar-se à leitura da Palavra de Deus, desde a preparação do lugar e do leitor, à explicação 
e formação a dar ao povo, ao assentimento e respeito à sua escuta, até ao aprofundamento e 
aplicação à vida, mudando comportamentos, para a vivência da justiça, da solidariedade e da 
partilha, (...) atitudes novas de comunhão e de participação na transformação da sociedade”. O 
encontro com Jesus, Palavra Viva, fez com que Zaqueu se tornasse “palavra viva na acção” pela 
“força do anúncio e conversão, vividos no acompanhamento, na proximidade e no testemunho 
do pastor, que não julga, mas, cheio de amor, parte à procura da pessoa concreta”.
 Na mesma celebração, o Bispo, que assinalava também o 5.º aniversário da sua ordenação 
episcopal, deu os “parabéns aos sacerdotes aniversariantes. A celebrar 46 anos de ordenação, os 
padres Américo Duarte, João Dinis, Joaquim Alves, José Nery e Ricardo Ferreira. A celebrar 44 
anos, os padres João Rodrigues e Manuel Chaves. A celebrar 41 anos, os padres João Martins e 
Manuel Fernandes. E a celebrar 22 anos, o padre José António”.
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CAPÍTULO X

FALECIMENTOS
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FALECEU O PE. JOSÉ LUÍS TEIXEIRA DE AZEVEDO

 Faleceu no passado dia 25 de Janeiro, em Santa Quitéria, Felgueiras, o Pe. José Luís 
Teixeira de Azevedo, da Congregação da Missão, nascido em Varziela, Felgueiras, a 12 de Ju-
nho de 1924. Esteve vários anos na Residência dos Padres Vicentinos de Viseu, ao serviço da 
Diocese e foi Pároco de Orgens, depois do Pe. António Almeida e antes do Pe. José da Silva. O 
funeral foi no dia seguinte e teve lugar na sua paróquia de origem.
 A Diocese de Viseu reza por este irmão sacerdote, dando graças pelo seu ministério sacer-
dotal.

FALECEU O PE. JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

 Com 85 anos de idade, faleceu, no passado dia 11 de Fevereiro, no Centro Sócio-Pastoral 
de Viseu, o Pe. Joaquim Lopes dos Santos.
 Ordenado sacerdote em 2 de Março de 1949, foi pároco de Bordonhos nos primeiros cin-
co anos do seu sacerdócio, seguindo-se seis anos como pároco de Ribeiradio e quase uma vida 
(quarenta e oito anos) pároco de Cunha Baixa e Mesquitela, no arciprestado de Mangualde.
 Teve missa de notícia no Centro Pastoral, na manhã do seu passamento, e à noite na igreja 
paroquial de Cunha Baixa. No dia seguinte, pela manhã, teve exéquias presididas pelo Bispo 
da Diocese, na sua terra natal, Arcoselo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, onde ficou 
sepultado.

FALECEU  O CÓNEGO ARTUR ANTUNES

 Com 98 anos de idade, faleceu no passado dia 23 de Junho, no Centro Sócio-Pastoral da 
Diocese, o Dr. Artur Antunes.
 O Dr. Artur foi professor no Seminário Maior de Viseu, durante longos anos, tendo tam-
bém leccionado no Colégio da Via-Sacra e na então Escola Comercial e Industrial Emídio Na-
varro, de Viseu.
 Dedicou grande parte da sua vida à Direcção do Lar Escola Santo António, instituição 
diocesana de acolhimento, educação e formação de rapazes oriundos de famílias carenciadas 
ou desestruturadas. Fez desta instituição a sua casa, ali residindo, até se acolher no Centro Só-
cio-Pastoral Diocesano, para aí encontrar o apoio necessário à sua condição de idoso.
 Apesar da sua provecta idade, o Dr. Artur manteve-se lúcido e consciente da sua existên-
cia até ao último suspiro, vivendo com exemplar tranquilidade o seu dia-a-dia.
 Durante 50 anos, foi Capelão dos Bombeiros Voluntários de Viseu, por quem nutria um 
especial carinho.
 O seu corpo esteve em câmara ardente na Sé Catedral, a cujo Cabido pertencia. Teve so-
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lenes Exéquias e o funeral realizou-se para o cemitério da sua terra-natal, Castelo de Penalva.
 Nascido a 06 de Março de 1913, foi ordenado sacerdote em 04 de Julho de 1937 e serviu 
sempre a Diocese de Viseu, onde foi o impulsionador da criação da Liga Operária Católica, que 
dinamizou, ao longo de muitos anos.
 A Diocese perde um sacerdote muito zeloso e profundamente dedicado ao serviço da 
Igreja, que se manteve activo até ao limite das suas capacidades físicas.

FALECEU O PE. MÁRIO LOUREIRO

 Com 89 anos de idade, faleceu, no passado domingo de Agosto, no hospital de S. Teotó-
nio, o Pe. Mário Gomes Loureiro, que viveu os últimos anos de vida no Lar do Centro Sócio-
-Pastoral da nossa Diocese.
 Ordenado sacerdote em 15 de Agosto de 1945, o Pe. Mário Loureiro foi Pároco em Alca-
fache e Lobelhe do Mato e Capelão do Exército, tendo, posteriormente, sido também Capelão 
do Hospital de S. Teotónio, tanto nas velhas instalações, como nas actuais. Para além destas 
funções, o Pe. Mário manteve grande actividade pastoral na Diocese, enquanto as forças físi-
cas lhe foram permitindo, nomeadamente no apoio a Párocos e como Assistente Religioso de 
alguns Movimentos de Apostolado.
 O seu corpo esteve em câmara ardente no Centro Sócio-Pastoral, tendo, depois, sido 
transladado para a Capela de S. José, em Vilar Seco, sua terra natal.
 D. Ilídio Leandro presidiu às exéquias, na igreja paroquial de Vilar Seco, com missa de 
corpo presente concelebrada por muitos sacerdotes do Presbitério de Viseu. Foi a sepultar no 
cemitério paroquial de Vilar Seco.
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CAPÍTULO XI

APÊNDICES



Igreja Diocesana342



343Igreja Diocesana

1.  ANUÁRIO 2010-2011

NOTA DE ABERTURA

 Este Anuário é publicado quando começamos uma forte experiência de comunhão – o 
Sínodo da nossa Diocese de Viseu.
 Esta experiência forte de comunhão assenta na necessidade de nos conhecermos, de nos 
organizarmos, de nos sentirmos corresponsáveis e de nos abrirmos à renovação que é vontade 
de Deus Pai, de Seu Filho Jesus Cristo e do Seu Espírito Santo. Deixando-nos tocar pela graça 
divina de renovação pessoal, proclamaremos a todos, na força do Espírito Santo, a Boa Nova 
do amor de Deus e todos seremos agentes de renovação na nossa Igreja diocesana.
 Naturalmente que tudo isto nos pede que contemos, que ouçamos e que caminhemos com 
todos os baptizados da Diocese e de cada uma das comunidades – leigos e consagrados. Porém, 
a base e a condição para tudo o resto seguir o caminho da renovação, do discernimento e da 
escuta dos sinais dos tempos, atentos às mudanças e aos desafios do tempo presente, é a vida 
e a acção do Presbitério. Este é constituído por todos – Bispo e Presbíteros – em comunhão de 
vida, de projectos, de intenções e de missão.
 Tudo isto na riqueza da diversidade dos carismas e das graças de cada um que, certamen-
te, vêm do mesmo Espírito e são dados para a vida e crescimento da mesma Igreja.
 Faço votos de que este Anuário seja um instrumento que facilite conhecermo-nos melhor, 
que possibilite estarmos mais próximos uns dos outros e que ajude a rezarmos mais em comu-
nhão e uns pelos outros.
 O nosso Sínodo Diocesano acontecerá como experiência forte de comunhão, de renova-
ção e de reestruturação da nossa Igreja de Viseu, nas suas 209 Comunidades cristãs, se todos 
nós – Bispo e Presbíteros – o quisermos. Caminhemos ao ritmo que Deus quer!... Demos à 
nossa Igreja o rosto do Vaticano II!... Certamente que, connosco, caminharão os leigos, os reli-
giosos e todos os consagrados.

VISEU, 7 de Novembro de 2010 
O vosso irmão e amigo bispo – Ilídio Leandro

NOTA HISTÓRICA 

 Viseu, como Diocese, é uma das mais antigas, a remontar pelo menos ao Concílio de 
Braga de 572, data da primeira alusão documental a um Bispo desta Diocese, Remissol Epis-
copus Viseensis, que assim assina a acta respectiva. É permitido supor que o bispado já existia 
quando do primeiro Concílio em 561. A Diocese dilatava-se então “em larga área até próxi-
mo de Cidade Rodrigo, incluindo, entre o Águeda e o Côa, a notável paróquia de Calióbrica 
ou Calióbria...” (Cf. A. Lucena e Vale, em Viseu Antigo, Apostilas e rectificações históricas, 
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1976, 5-11). Depois das vicissitudes da ocupação muçulmana e da reconquista cristã, D. Afonso 
Henriques deu-lhe, em 1144, Bispo próprio na pessoa de D. Osório, o último dos priores que, 
em nome do Bispo de Coimbra, a governaram desde 1101. Nos fins do Séc. XII, era uma das 
sete Dioceses existentes nos territórios do Reino. Inicialmente sufragânea de Mérida, passou a 
depender, em 1119, da Metrópole Bracarense, por sentença de Inocêncio III que dirimiu a longa 
questão entre Braga e Compostela. 

BISPO DIOCESANO

D. ILÍDIO PINTO LEANDRO 

 Nascimento: 14 de Dezembro de 1950 em Rio de Mel, Pindelo dos Milagres, São Pedro 
do Sul. Filho de António Pinto Leandro e de Custódia do Vale. Baptizado a 06 de Janeiro de 
1951, na Igreja Paroquial de Pindelo dos Milagres, São Pedro do Sul.
 Ordenação Presbiteral: 25 de Dezembro de 1973, em Pindelo dos Milagres, São Pedro 
do Sul.
 Nomeações: Prefeito do Seminário Menor de S. José de 1974 a 1975. Assistente do Agru-
pamento de Escuteiros 102 de Viseu de 1977 a 1982. Conselheiro Espiritual das Equipas de 
Nossa Senhora, a partir de 1985. Pároco de Torredeita de 1983 a 1989. Pároco de Farminhão 
1984 a 1989. Pároco de Boa Aldeia de 1986 a 1989. Pároco de Caparrosa de 1987 a 1989. As-
sistente da ACR Juvenil de 1986 a 1989. Licenciado em Teologia Moral pela Academia Alfon-
siana - Roma, em 1992. Responsável pelo Departamento da Pastoral Universitária e do Ensino 
Superior (PESV) de 1992 a 1998. Professor de Teologia Moral no Seminário Maior de Viseu 
de 1992 a 2006. Professor de Teologia Moral no Curso de Ciências Religiosas a partir de 1992. 
Director Espiritual do Seminário Maior de Viseu a partir de 1992. Capelão do Centro Regional 
das Beiras da Universidade Católica Portuguesa, de 1993 a 1998. Presidente do Secretariado 
da Pastoral Juvenil de 1994 a 1998. Assistente Diocesano do Instituto Caritas Christi de 1996 
a 1999. Pároco de Canas de Senhorim de 1998 a 2005. Bodas de Prata Sacerdotais a 25 de De-
zembro de 1998, em Pindelo dos Milagres. Membro do Conselho Presbiteral, em vários man-
datos. Presidente do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil de 1999 a 2000. Professor no 
ISCRA - Aveiro, a partir de 2000. Presidente do Conselho Fiscal da Fraternidade Sacerdotal no 
triénio 2002-2005. Presidente do Secretariado do Clero de 2004 a 2006. Pároco de S. Salvador 
de 2005 a 2006. Nomeado Bispo da Diocese de Viseu, em 10 de Junho de 2006. 
 Ordenação Episcopal, Tomada de Posse e Entrada Solene na Diocese de Viseu: 23 de 
Julho de 2006, na Sé de Viseu. 
 Endereço: Casa Episcopal | Seminário Maior de Viseu | Largo de Santa Cristina | 3504-
517 VISEU.
 Telefone: 232 435 857
 FAX: 232 429 547
 Correio Electrónico: secretaria@diocesedeviseu.pt
 Página Web: www.diocesedeviseu.pt 

CÚRIA DIOCESANA

 Endereço: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
 Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU.
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 Telefone: 232467690; FAX: 232467691
 Correio Electrónico: secretaria@diocesedeviseu.pt 
 Horário: 2.ª a 6ª feira das 10.00h às 12.30h e das 14.30h às 16.00h.

 Vigário Geral: Mons. Alfredo Almeida Melo. 
 Conselho Episcopal: Alfredo Almeida Melo, Américo Cunha Duarte, João Martins Mar-
ques, Jorge Alberto da Silva Seixas, Manuel Antunes dos Santos Barranha, Manuel Gonçalves 
Fernandes e Manuel Moreira Matos. 
 Chancelaria / Secretaria geral 
 Endereço: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
 Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, 
 Fax 232467691, secretaria@diocesedeviseu.pt, www.diocesedeviseu.pt; Chanceler: Síl-
vio Duarte Henriques; Arquivo Secreto: Marco José Pais Cabral. 
 Gestão de recursos pessoais, patrimoniais e financeiros 
 Endereço: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Conselho diocesano para os assuntos económicos: Pe. Armando Esteves Domingues, 
Dr. Alberto Henrique Figueiredo Lopes, Dr. António João Costa Ventura; Eng.º Luís António 
de Amaral Pinheiro, Manuel António Madeira Vaz e Manuel Marques Figueiredo Sá. Ecónomo: 
Pe. Armando Esteves Domingues; Tesouraria e contabilidade: Manuel Marques Figueiredo Sá.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 

 Endereço: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, tribunal@diocesedeviseu.pt 
 Vigário Judicial: João Martins Marques; Vigário Judicial Adjunto: António da Rocha 
Freirinha; Juízes Diocesanos: Pe. Doutor Alfredo Almeida Melo, Pe. Doutor João Marques 
de Freitas Marado, Pe. Dr. João Martins Marques, Pe. Dr. António da Rocha Freirinha e Dr. 
Custódio Matos Costa; Promotor da Justiça: Pe. Dr. Nuno Filipe Sousa Santos; Defensor do 
Vínculo: Pe. Dr. Nuno Filipe Sousa Santos; Notários: Pe. Dr. Lúcio Manuel Oliveira Cunha 
Marques, Pe. Dr. César Martinho Duarte Catarino e Albano Chaves de Andrade. Advogados: 
Josué Rodrigues Pereira (Dr.), José Luís Henriques de Figueiredo (Dr.), João Paulo Cabral Ro-
drigues Pereira (Dr.), Luís Manuel Cabral Rodrigues Pereira (Dr.), Isabel Maria Pestana Gomes 
Ferreira (Dr.ª.), Elisa Maria Rodrigues de Araújo (Dr.ª), Filipe José Ribeiro Figueiredo (Dr.), 
Sofia Esteves Martins (Dr.ª), Catarina Alexandra Gomes Cardoso Silva (Dr.ª) e Célia Maria de 
Jesus Pereira (Dr.ª). 

COLÉGIO DOS CONSULTORES 

 Alfredo de Almeida Melo, António Jorge dos Santos Almeida, Armando Esteves Domin-
gues, João Martins Marques, Manuel Moreira Matos, Mário Lopes Dias, Nuno Manuel dos 
Santos Almeida. 
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CONSELHO PRESBITERAL 

 Membros Natos: Vigário Geral: Alfredo Almeida Melo; Vigário Judicial: João Martins 
Marques; Outros Vigários Episcopais: Américo Cunha Duarte (Zona Pastoral de Besteiros), 
Jorge Alberto da Silva Seixas (Zona Pastoral da Beira-Alta), Manuel Antunes dos Santos Bar-
ranha (Zona Pastoral de Viseu), Manuel Gonçalves Fernandes (Zona Pastoral de Lafões) e 
Manuel Moreira Matos (Zona Pastoral do Dão); Ecónomo da Diocese: Armando Esteves Do-
mingues; Reitor do Seminário Maior: Mário Lopes Dias; Reitor do Seminário Menor: António 
Jorge Santos Almeida; Presidente da Direcção da Fraternidade Sacerdotal: António Carlos 
Carvalho da Silva; Presidente da Direcção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu: Mi-
guel de Abreu.
 Por Eleição: REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES * Cabido da Catedral: Or-
lando Soares de Paiva; Institutos de Vida Consagrada: Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão. RE-
PRESENTANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira-Alta - Carregal do Sal: 
Álvaro Dias Arede; Fornos de Algodres: Abel Ferreira Rodrigues; Mangualde: Manuel Chaves 
de Andrade; Nelas: Nuno Filipe Sousa Santos. * Zona Pastoral de Besteiros - Besteiros: An-
tónio José de Figueiredo Marques; Santa Comba Dão: Virgílio Marques Rodrigues; Tondela: 
João Pedro Ferreira Cardoso. * Zona Pastoral do Dão - Aguiar da Beira: Paulo Alexandre Al-
buquerque Gouveia; Penalva do Castelo: Manuel José de Matos Clemente; Sátão: António José 
da Silva Boavida. * Zona Pastoral de Lafões - Oliveira de Frades: Eurico José Pereira Teixeira 
de Sousa; São Pedro do Sul: Raimundo Elias Filho; Vouzela: Lúcio Manuel Oliveira Cunha 
Marques. * Zona Pastoral de Viseu - Mões: Joaquim Carvalho Alves; Viseu Rural I: Amadeu 
Dias Ferreira; Viseu Rural II: Manuel Alberto Henriques de Figueiredo; Viseu Urbano: José 
Henrique Correia de Almeida Santos.

CABIDO 

 Presidente: Orlando Soares de Paiva; Secretário: Jorge Alberto da Silva Seixas; Deão: 
Orlando Soares de Paiva; Chantre: Arménio Ferreira Lourenço; Mestre Escola: Mário Lopes 
Dias; Arcediago: Miguel de Abreu; Tesoureiro: Carlos Martins Casal; Penitenciário: Jerónimo 
Rodrigues Coutinho; Capitulares: Orlando Soares de Paiva, Arménio Ferreira Lourenço, Mi-
guel de Abreu, Carlos Martins Casal, Mário Lopes Dias, Manuel Moreira Matos, António Jorge 
dos Santos Almeida, Jorge Alberto da Silva Seixas, José Henriques Correia de Almeida Santos 
e José de Albuquerque Leitão. Honorários: José Ribeiro dos Santos. Jubilados Eméritos: Artur 
Antunes, Sílvio Duarte Henriques, Jerónimo Rodrigues Coutinho, José Fernandes Vieira, Agos-
tinho Plácido Gonçalves, Fernando Marques Dias. 

CONSELHO PASTORAL 

 Mandato: 5 anos. 
 Membros Natos: Vigário Geral: Alfredo Almeida Melo; Outros Vigários Episcopais: 
Américo Cunha Duarte (Zona Pastoral de Besteiros), Jorge Alberto da Silva Seixas (Zona Pas-
toral da Beira-Alta), Manuel Antunes dos Santos Barranha (Zona Pastoral de Viseu), Manuel 
Gonçalves Fernandes (Zona Pastoral de Lafões) e Manuel Moreira Matos (Zona Pastoral do 
Dão); Reitor do Seminário Maior: Mário Lopes Dias. 
 Membros Eleitos: REPRESENTANTES DOS SECRETARIADOS - Educação Cristã: 
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Irmã Maria Arminda Teixeira Faustino, M. R.; Pastoral Familiar: Joaquim Cardoso Ferreira de 
Almeida e Pureza de Fátima R. Carmo de Almeida; Missões, Vocações e Clero: Pe. José Arieira 
de Carvalho; Pastoral Litúrgica: Pedro Miguel da Assunção Teixeira; Pastoral Social, Mobi-
lidade e Saúde: Pe. António Gomes de Matos; Vida Consagrada: (...); Comunicações Sociais: 
Felisberto Henriques G. Figueiredo Marques. REPRESENTANTE DOS ASSISTENTES DE 
MOVIMENTOS E ASSOCIAÇÕES: Pe. Miguel de Abreu. REPRESENTANTES DOS GRU-
POS, ASSOCIAÇÕES DE FIÉIS E MOVIMENTOS: Ana Maria Bento Queirós de Carvalho, 
Carlos Manuel Monteiro Marques e Maria da Conceição Lufinha V. P. Santos. REPRESEN-
TANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira-Alta - Carregal do Sal: Alda Ma-
ria Torres Santos Rodrigues e Anabela Gomes Alves Abrantes; Fornos de Algodres: António da 
Cunha Caetano e Fernanda Maria Santos F. Caíres Cunha; Mangualde: Cândida Faure e Dulce 
Maria Pina Venâncio da Costa; Nelas: Maria Augusta Larcher N. A. Monteiro e Maria das Do-
res P. B. Mendes Marques. * Zona Pastoral de Besteiros - Besteiros: Cristina Marília P. Gomes 
Abrantes e Mário Alexandre Matos Lino; Santa Comba Dão: Joaquim Pereira Rodrigues e 
Rosa Maria Gomes de Almeida Fonseca; Tondela: Isabel Maria Rodrigues Correia e João Ma-
nuel Soares Bastos Pinho. * Zona Pastoral do Dão - Aguiar da Beira: Bárbara da Silva Cunha e 
Jorge Manuel Santos Carvalho; Penalva do Castelo: Catarina Augusta Lemos R. Albuquerque 
e Irmã Cecília das Dores Barros; Sátão: António Fernandes da Silva e Maria de Lurdes Gomes 
de Jesus Pinto Salvador. * Zona Pastoral de Lafões - Oliveira de Frades: Cristina Maria Martins 
Costa e Vítor de Almeida Ferreira; São Pedro do Sul: António de Lima Paiva e João Francisco 
Ferreira Morais; Vouzela: Maria Eugénia Ferreira Rodrigues e Paulo Jorge Correia da Silva. 
* Zona Pastoral de Viseu - Mões: Felisberto Pereira de Almeida e Pedro de Almeida Ferreira; 
Viseu Rural I: Afonso Baptista da Costa Dias e Maria Laura Lourenço M. Lopes; Viseu Rural 
II: João Pinto de Almeida Ferreira e José da Costa Oliveira; Viseu Urbano: Armando do Carmo 
Néri e João Paulo Ferreira Silva Sousa. Comissão Permanente: Ana Maria Bento Queirós de 
Carvalho, Felisberto Henriques G. Figueiredo Marques, Manuel Moreira Matos (Pe.) e Pureza 
de Fátima R. Carmo de Almeida.

ORGANISMOS DIOCESANOS DE PASTORAL

SÍNODO DIOCESANO

 Secretariado Geral - Presidente: Bispo da Diocese; Secretário Geral: Pe. Manuel Mo-
reira Matos e Carlos Manuel Monteiro Marques; Secretário Executivo: José António Marques 
Pinto; Comunicação Social: Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo e Felisberto Henriques Go-
mes de Figueiredo. Vogais: Pastoral Orgânica: Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. Nuno Manuel 
dos Santos Almeida e CIRP; Pastoral Litúrgica: Pe. José Henrique Correia Almeida Santos, Pe. 
Jorge Alberto da Silva Seixas e Responsáveis de Movimentos; Pastoral Profética: Pe. António 
Jorge dos Santos Almeida, Pe. António Pereira Felisberto e Responsáveis de Movimentos; Pas-
toral Social: Pe. Ricardo Cardoso, Pe. João de Figueiredo Rodrigues, Custódio Matos Costa, 
Casal Presidente do Secretariado Diocesano da Família e Outros Responsáveis de Movimentos 
Familiares. 

SECRETARIADOS 

 Departamento dos Bens Culturais, Arquivos e Museu: Seminário Maior de Viseu, Lar-
go de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 963759923, Fax 232467360, bens-
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culturais@diocesedeviseu.pt, http: / / bensculturais.diocesedeviseu.pt - Coordenador: Maria 
de Fátima dos Prazeres Eusébio; Música e Liturgia / Assessoria: Pe. José Henrique Correia 
A. Santos; Acompanhamento Executivo / Assessoria: Pe. Pedro Leitão Alves; Arqueologia / 
Assessoria: Pedro Pina Nóbrega; Conservação e Restauro: Ana Carla Roçado; Secretariado / 
Apoio Técnico: Sandra Alves; Apoio à investigação e aconselhamento científico: Sara Augusto; 
Arquitectura: Carlos Chaves; Acompanhamento Executivo / Apoio Técnico: Carlos Alexandre; 
Expografia / Apoio Técnico: Margarida da Silva de Almeida.
 Secretariado Diocesano da Educação Cristã: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 918754364, Fax 
232467691, sedecviseu@gmail.com, www.centropastoral.web.pt - Director: Pe. Virgílio Mar-
ques Rodrigues; Departamento da Catequese da Infância e Adolescência: Ir. Maria Arminda 
Teixeira Faustino (924161408), Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia e Maria Natália 
de Lemos Santos; Departamento da Catequese de Adultos: Fernanda Maria Santos F. Caíres 
Cunha, Ermelinda Vilhena Santos, Ir. Glória Pacheco de Sousa, Ir. Manóli Delgado Pérez e Ana 
Teresa Fonseca; Departamento do Ensino Escolar: Davide Ferreira Costa e Fátima Gomes; 
Departamento da EDEC: Pe. João Luís Leão Zuzarte, Pe. Jorge Luís Gomes Lopes e Aurora 
Batista. 
 Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 962778610 - Direc-
tor: Pureza de Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida e Joaquim Cardoso Ferreira de 
Almeida; Assistente: Pe. José Francisco Pais da Mota. Vogais os seguintes casais: Clara Maria 
Ribeiro Martins Cardão e António Félix Martins Cardão; Maria Cecília da Silva Matos e Luís 
Filipe Rodrigues da Costa; Carla Sofia Marques Saraiva e Paulino Manuel Abrantes Marques. É 
ainda vogal a directora, em Viseu, do Instituto Secular das Cooperadoras da Família: Laurinda 
Espírito Santo Costa. 
 Secretariado Diocesano das Migrações e Mobilidade: Centro Sócio-Pastoral da Diocese 
de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: Pe. 
António Gomes de Matos; Vogais: Inocêncio Mendonça, Rosalina Mendonça e Anunciação 
Maral. 
 Secretariado Diocesano da Vida Consagrada: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: ( ); Coor-
denador: Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos e Ir. João Pedro; Assistente: Frei Angelo Eliseu 
Moroni. 
 Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 965758158, Fax 
232467691, correio@sdplviseu.web.pt, www.sdplviseu.web.pt - Director: Pe. José Henrique 
Correia de Almeida Santos; Secretário: António Pereira de Lima; Tesoureiro: Albano Cha-
ves Andrade; Departamento de Música Litúrgica: Pe. Jorge Alberto da Silva Seixas, Acácio 
Ferreira, José Luís, Rui Vilafanha, Albano Chaves e Dina Martins; Departamento dos Leitores: 
Fernanda Maria Pereira; Departamento dos Acólitos: Pedro Teixeira; Departamento da Forma-
ção e Informação Litúrgica nos “media”: Pe. Jorge Alberto da Silva Seixas; Responsável pela 
página web: Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha.
 Secretariado Diocesano da Pastoral Social: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Presidente: Cón. Arménio 
Ferreira Lourenço; Coordenador: Pe. Ricardo Cardoso; Secretário: José Fernando Pereira Bor-
ges; Tesoureiro: Messias Lopes dos Santos; Vogais: Dr. Custódio Matos Costa, Pe. José Seixas 
Nery, Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
 Secretariado Diocesano do Clero: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. 
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António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: Pe. Ricardo da Silva 
Ferreira; Membros: Pe. Abel Ferreira Rodrigues (Secretário), Cón. Carlos Martins Casal (Te-
soureiro), Pe. Raimundo Elias Filho, Pe. José dos Santos Quinteiro Lopes, Cón. Fernando Mar-
ques Dias, Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão. 
 Secretariado Diocesano da Animação Missionária: Seminário das Missões, Rua Pedro 
Álvares Cabral, 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834 / 933209911, Fax 232425913, arieira-
jose@yahoo.fr - Director: José Arieira de Carvalho, mccj. 
 Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: António 
Augusto de Almeida (Dr.); Coordenador: Amadeu Dias Ferreira; Assistente: José Seixas Nery.
Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior: Seminá-
rio Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965124444, 
Fax 232467369, ccjv.viseu@gmail.com, www.mergulha.org - Director: António Jorge dos San-
tos Almeida; Secretária: Andreia Sofia Coelho Marques; Tesoureiro: Hélio da Silva Domin-
gues; Com. Imagem: Carlos Miguel Baptista Ferreira; Vocações: Ir. Glória Pacheco de Sousa; 
Juventude: Marco José Pais Cabral; Ensino Superior: Célia dos Prazeres Ribeiro. 
Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Director: Manuel 
Gonçalves Fernandes; Gabinete de Informação: Felisberto Henriques Figueiredo (Dr.); Vogais: 
João Martins Marques, Nuno Miguel Henriques Azevedo, António Gomes de Matos, Rodrigues 
Bispo. 
Secretariado Regional da CIRP: Lar do Sagrado Coração de Maria, Av. 25 de Abril, 140, 
3510- 118 VISEU. Tel. 232428884 - Director: Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos; Coordenador: 
Ir. João Pedro; Assistente: Frei Eliseu Moroni. 

COMISSÕES 

 Departamento de Arquitectura Religiosa: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / Fax 232467691; Presiden-
te: Sílvio Duarte Henriques; Membros: José Henrique Correia de Almeida Santos (Cón.), Alber-
to Correia (Dr.), Carlos Manuel Chaves (Arq.), Fernando Ribeiro (Dr.), Pedro Costa (Eng.). 
 Comissão Diocesana Justiça e Paz: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. 
António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691. - Presidente: Cus-
tódio Matos Costa (Doutor); Assistente: Ricardo Cardoso (Pe. Dr.); Membros: Manuel Joaquim 
das Neves Botelho (Doutor), Gaspar da Costa (Dr.), Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio 
(Doutora), Ana da Luz Afonso Campos Ferreira Gomes (Dr.ª), Filipe José R. Abrantes L. Fi-
gueiredo (Dr.), Emília Susana A. Gonçalves Figueiredo (Dr.ª), José Maria Gonçalves Costa, Rui 
Cabral Rodrigues (Eng.), Andreia Isabel Mota Figueiredo (Dr.ª), José Manuel Henriques Mota 
Faria (Dr.), Isabel Maria R. Almeida Martins (Dr.ª), João de Figueiredo Rodrigues (Pe).
 Fundo Diocesano do Clero: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917608032 / 917385902 / 968036949, 
pxaves@sapo.pt / pecasal@gmail.com / abel.rodrigues@sapo.pt - Presidente: Manuel Chaves 
de Andrade; Membros: Abel Ferreira Rodrigues, Carlos Martins Casal e Manuel Chaves de 
Andrade.



Igreja Diocesana350

SEMINÁRIOS DIOCESANOS 

 Seminário de Nossa Senhora da Esperança 
 - Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360, Fax 232467369, smviseu@
gmail.com, www.seminario.diocesedeviseu.pt - Reitor: Mário Lopes Dias; Prefeito: Jorge Car-
valhal Pinto; Confessor: Fernando Marques Dias; Director Espiritual: Ricardo da Silva Ferreira 
e Nuno Filipe Sousa Santos; Ecónomo: Jorge Carvalhal Pinto.
 Seminário Menor de São José 
 - Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 
965124444, info@padretojo.net, www.seminario.diocesedeviseu.pt - Reitor: António Jorge dos 
Santos Almeida; Prefeito: José Francisco Pais da Mota; Confessor: Fernando Marques Dias; 
Director Espiritual: Eliseu Moroni. 
 Seminário em Família 
 - Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 
/ 965124444, Fax 232467369, info@padretojo.net, www.seminario.diocesedeviseu.pt - Reitor: 
António Jorge dos Santos Almeida. 

ESTRUTURAS PASTORAIS 

ARCIPRESTADOS, PARÓQUIAS E RESPECTIVO CLERO

 URBANO DE VISEU - Arcipreste: Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos.
 Abraveses (N. Sra. dos Prazeres) – Casa Paroquial, Bairro do Vale, Lote 65, 1.°, 3510-
203 ABRAVESES. Tel.232459519 (Igreja) / 966460444 – Pe António Caetano da Rocha.
 Coração de Jesus (Sagrado Coração de Jesus) - Casa Paroquial, 3510-094 VISEU. Tel. 
232437799; Fax 232421508 – Pe Milton Lopes da Encarnação.
 Orgens (Sta. Ana) – Orgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 – Pe António Ribeiro 
Teixeira.
 Ranhados (N. Sra. da Ouvida) – Casa Paroquial, 3500-622 RANHADOS. Tel. 232461530 
– Pe António Gonçalves e Pe José Pedro da Costa Matos (vigário paroquial).
 Repeses (N. Sra. da Esperança) – Rua da Capela - Repeses, 3500-705 VISEU. Tel. 
232468038 / 969070961 – Pe José Pedro da Costa Matos.
 Rio de Loba (S. Simão) – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3500-
503 VISEU. Tel. 232084511 / 232441704 – Cón. José Henriques Correia de Almeida Santos e 
pároco in solidum: Pe José Carlos Pinto de Matos.
 S. José (S. José) – Casa Paroquial de S. José, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325 - Pe José 
de Fátima Oliveira Morujão.
 S. Salvador (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial de S. Salvador, Largo da Igreja, 3510-
764 VISEU. Tel. 232448448 – Pe Nuno Manuel dos Santos Almeida e pároco in solidum: Pe 
Armando Esteves Domingues.
 Santa Maria (N. Sra. da Assunção) – Cáritas Paroquial de Sta. Maria, R. Silva Gaio, 
37-A 3500-203 VISEU. Tel. 232435092; Fax 232422984 – Cón. José de Albuquerque Leitão.
Viso (N. Sra. do Viso) – Seminário das Missões, R. Pedro Álvares Cabral, 301 - 3504-169 
VISEU. Tel. 232448448 – Pe Armando Esteves Domingues e pároco in solidum: Pe Nuno Ma-
nuel dos Santos Almeida.

 1.° RURAL DE VISEU – Arcipreste: Pe João Carlos de Almeida Carvalho.
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 Boaldeia (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-291 BOALDEIA. 
Tel. 232996146 – Pe Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
 Bodiosa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3510-303 BODIOSA. Tel. 232971252 – 
Pe António Carlos Carvalho da Silva.
 Calde (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3510-413 CALDE. Tel. 232911122 – Pe 
João Carlos de Almeida Carvalho.
 Campo de Madalena (Sta. Maria Madalena) – Casa Paroquial, Rua José de Augusto 
Seixas, 3, 3515-360 VISEU. Tel. 232459710 – Cón. Miguel Abreu.
 Couto de Baixo (Sta. Eulália) – Casa Paroquial, 3510-582 COUTO DE BAIXO - Pe 
António Carlos Carvalho da Silva. 
 Couto de Cima (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3510-602 COUTO DE CIMA – Pe An-
tónio Carlos Carvalho da Silva.
 Farminhão (N. Sra. da Luz) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510-643 FARMINHÃO 
– Pe Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
Lordosa (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3510-772 LORDOSA. Tel. 232911140 – Pe Amadeu 
Dias Ferreira.
 Ribafeita (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3515-825 RIBAFEITA. 
Tel. 232972433 – Pe Amadeu Dias Ferreira.
 S. Cipriano (S. Cipriano) – Casa Paroquial, 3510-734 S. CIPRIANO. Tel. 232412373 – 
Pe Artur Antunes Marques.
 Torredeita (N. Sra. da Anunciação) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 
TORREDEITA. Tel. 232996146 - Pe Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
 Vil de Soito (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3510-899 VIL DE SOITO. Tel. 
232411988 – Pe Artur Antunes Marques.

 2.° RURAL DE VISEU – Arcipreste: Pe Manuel Alberto Henriques de Figueiredo.
 Cavernães (S. Isidoro) – Casa Paroquial de Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel. 
232921257 – Pe José Francisco Cardoso Caldeira.
 Cepões (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3500-407 CEPÕES. Tel. 232921203 – Pe José Fran-
cisco Cardoso Caldeira.
 Côta (S. Pedro) – Casa Paroquial, Sanguinhedo, 3500-435 CÔTA. Tel. 232926129 – Pe 
António da Costa Ferreira de Carvalho.
 Fail (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-630 FAÍL - VISEU. Tel. 
232926129 – Pe Daniel Lopes dos Santos.
 Fragosela (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial de Fragosela, 3500-475 FRAGOSELA. 
Tel. e Fax 232479695 – Pe Nuno Miguel Henriques Azevedo.
 Lajeosa do Dão (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial de Lajeosa do Dão, 3460-154 
LAJEOSA DO DÃO. Tel. 232957333 – Pe Arnaldo da Cunha Pereira.
 Mundão (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial de Mundão, Largo da Igreja, 3505-627 
MUNDÃO. Tel. 232440482; Fax 232922167 – Pe José Francisco Cardoso Caldeira; Vigário 
Paroquial: Pe João Martins Marques.
 Povolide (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3505-247 POVOLIDE. Tel. 232931299 / 
232931364; Fax 232931547 – Mons. Alfredo de Almeida Melo.
 S. João de Lourosa (S. João Baptista) – Casa Paroquial de S. João de Lourosa, 3500-899 
S. JOÃO DE LOUROSA. Tel. e Fax 232461685 – Pe Francisco Alexandre Domingos.
 S. Pedro de France (S. Pedro) – Casa Paroquial, Figueiredo, 3505-347 S. PEDRO DE 
FRANCE. Tel. 232098839 – Pe Manuel Alberto Henriques de Figueiredo.
 Santos Evos (S. Isidoro) – Casa Paroquial, 3505-300 SANTOS EVOS. Tel. 232931202 
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– Pe Manuel Alberto Henriques de Figueiredo.
 Silgueiros (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros 3500-536 
SILGUEIROS. Tel. 232958558 – Pe Manuel Antunes dos Santos Barranha.
 Vila Chã de Sá (S. João Baptista) – Casa Paroquial de Vila Chã de Sá, Rua da Igreja, 
3500-931 VILA CHÃ DE SÁ. Tel. 232954600 – Pe Daniel Lopes dos Santos.

 AGUIAR DA BEIRA – Arcipreste: Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia.
 Aguiar da Beira (S. Eusébio) – Casa Paroquial, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. e 
Fax 232688122 – Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia; Vigário Paroquial: Pe Jorge Mi-
guel Tavares Gomes.
 Carapito (N. Sra. da Purificação) – Casa Paroquial, 3570-100 CARAPITO. Tel. 
232577133 – Pe Silvério Cardoso.
 Cortiçada (Espírito Santo) – Casa Paroquial, 3570-110 CORTIÇADA. Tel. 232577133 – 
Pe Silvério Cardoso.
 Coruche (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3570-120 CORUCHE. Tel. 232688122 – Pe Jorge 
Miguel Tavares Gomes e Pe Ivan Babchuk (Vigário paroquial).
 Dornelas (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-130 DORNELAS. Tel. 232577122 / 
232599916 – Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia.
 Eirado (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3570-140 EIRADO. Tel. 232577113 – 
Pe Silvério Cardoso.
 Forninhos (Sta. Marinha) – Casa Paroquial, 3570-150 FORNINHOS. Tel. 232577122 – 
Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia. 
 Gradiz (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3570-160 GRADIZ. Tel. 232688122 – Pe 
Jorge Miguel Tavares Gomes e Pe Ivan Babchuk (Vigário paroquial).
 Matança (Sta. Maria Madalena) – Casa Paroquial, 6370-353 MATANÇA. Tel. 232577122 
– Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia.
 Penaverde (N. Sra. da Purificação) – Casa Paroquial, 3570-170 PENAVERDE. Tel. 
232577122 – Pe Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia.
 Pinheiro de Aguiar (S. António) – Casa Paroquial, 3570-180 PINHEIRO. Tel. 232688122 
– Pe Jorge Miguel Tavares Gomes e Pe Ivan Babchuk (Vigário paroquial).
 Queiriz (Sta. Águeda) – Casa Paroquial, 6370-373 QUEIRIZ. Tel. 232577122 – Pe Paulo 
Alexandre Albuquerque Gouveia.
 Sequeiros (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-192 SEQUEIROS. Tel. 232688122 – Pe 
Jorge Miguel Tavares Gomes e Pe Ivan Babchuk (Vigário paroquial).
 Souto de Aguiar (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-200 SOUTO DE AGIAR DA 
BEIRA. Tel. 232688992 – Pe Jorge Miguel Tavares Gomes e Pe Ivan Babchuk (Vigário paro-
quial). 
 Valverde (S. Pedro de Verona) – Casa Paroquial, 3570-212 VALVERDE. Tel. 232577113 
– Pe Silvério Cardoso.

 BESTEIROS – Arcipreste: Pe António José de Figueiredo Marques.
 Barreiro de Besteiros (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3465-012 BARREIRO 
DE BESTEIROS. Tel. 232848111 - Pe Alcides Fernandes Tavares Vilarinho.
 Campo de Besteiros (Sta. Eulália) – Casa Paroquial, Rua do Passal, 300, 3465-058 
CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851379 – Pe António Pereira Felisberto e Pe Armando de 
Matos da Costa (Vigário Paroquial).
 Caparrosa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3465-101 CAPARRO-
SA. Tel. 232851379 – Pe António Pereira Felisberto.
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 Castelões (S. Salvador) – Casa Paroquial, 3465-121 CASTELÕES. Tel. 232851425 / 
232861276 – Pe Alcides Fernandes Tavares Vilarinho.
 Espírito Santo de Arca (Espírito Santo) – Casa Paroquial, 3475-010 ARCA. Tel. 
232751270 – Pe António José de Figueiredo Marques.
 Guardão (Sta. Maria) – Casa Paroquial do Guardão, 3475-035 CARAMULO. Tel. 
232861276 – Pe António Ferreira Duarte.
 Mosteirinho (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3475-060 MOSTEIRINHO. Tel. 
232866133 – Pe António José de Figueiredo Marques.
 Mosteiro de Fráguas (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, 3460-302 MOSTEIRO 
DE FRÁGUAS. Tel. 232848111 – Pe José Cardoso de Almeida.
 S. João do Monte (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3475-072 S. JOÃO DO MONTE. 
Tel. 232866133 – Pe António José de Figueiredo Marques.
 Santiago de Besteiros (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEI-
ROS. Tel. 232851721 – Pe Eugénio Duarte Henriques de Sousa.
 Silvares (Sta. Maria) – Casa Paroquial, 3465-180 SILVARES. Tel. 232848111 – Pe José 
Cardoso de Almeida.
 Tourigo (S. Amaro) – Casa Paroquial, 3465-195 TOURIGO. Tel. 232871120 – Pe Alci-
des Fernandes Tavares Vilarinho.
 Varzielas (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3475-020 VARZIELAS. Tel. 232751270 / 
232861276 – Pe António Ferreira Duarte.
 Vilar de Besteiros (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3465-190 VILAR DE BESTEI-
ROS. Tel. 232848111 – Pe José Cardoso de Almeida.

 CARREGAL DO SAL – Arcipreste: Pe. Álvaro Dias Arede.
 Beijós (S. João Baptista) – Casa Paroquial, Rua Afonso Costa, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 
232691123 – In solidum: Pe Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe Marco José Pais Cabral; 
Moderador: Pe Marco José Pais Cabral.
 Cabanas de Viriato (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3430-630 CABANAS DE VIRIA-
TO. Tel. e Fax 232698008 – In solidum: Pe Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe Marco 
José Pais Cabral; Moderador: Pe Marco José Pais Cabral.
 Currelos (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Currelos, 3430 CARREGAL DO SAL. Tel. 
232891313 – In solidum: Pe Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe Marco José Pais Cabral; 
Moderador: Pe Marco José Pais Cabral.
 Oliveira do Conde (Cadeira de S. Pedro) – Casa Paroquial de Oliveira do Conde, 3430-
341 CARREGAL DO SAL. Tel. e Fax 232968272 – Pe Álvaro Dias Arede.
 Papízios (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 
232968296 – Pe Ramiro Dias Ribeiro.
 Parada (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3430-745 PARADA. Tel. 232968230 / 
232968266 – Pe Ramiro Dias Ribeiro.
 Sobral de Papízios (N. Sra. das Boas Novas) – Casa Paroquial, 3430-781 SOBRAL. Tel. 
232817126 – In solidum: Pe Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe Marco José Pais Cabral; 
Moderador: Pe Marco José Pais Cabral.

 FORNOS DE ALGODRES – Arcipreste: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Algodres (Sta. Maria Maior) – Casa Paroquial, 6370-011 ALGODRES FAG. Tel. 
271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Mo-
derador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Casal Vasco (S. António) – Casa Paroquial, 6370-021 CASAL VASCO. Tel. 271708189 
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– In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe 
Abel Ferreira Rodrigues.
 Cortiçô (S. Pelágio) – Casa Paroquial, 6370-031 CORTIÇÔ. Tel. 271708189 – In so-
lidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe Abel 
Ferreira Rodrigues.
 Figueiró da Granja (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 6370-041 FIGUEIRÓ DA 
GRANJA. Tel. 271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos San-
tos Bento; Moderador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Fornos de Algodres (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, E.N. 16, 6370-213 FORNOS 
DE ALGODRES. Tel. 271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos 
dos Santos Bento; Moderador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Fuinhas (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial – 6370-311 FUINHAS. Tel. 271708189 – In 
solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe Abel 
Ferreira Rodrigues.
 Infias (S. Pedro) – Casa Paroquial, 6370-321 INFIAS FAG. Tel. 271708189 – In solidum: 
Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe Abel Ferreira 
Rodrigues.
 Maceira (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 6370-341 MACEIRA. Tel. 271708189 – In 
solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe Abel 
Ferreira Rodrigues.
 Muxagata (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 6370-361 MUXAGATA. Tel. 
271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Mo-
derador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Sobral Pichorro (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 6370-382 SOBRAL PICHORRO. 
Tel. 271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; 
Moderador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.
 Vila Chã (N. Sra. das Boas Novas) – Casa Paroquial, 6370-391 VILA CHÃ FAG. Tel. 
271708189 – In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Mo-
derador: Pe Abel Ferreira Rodrigues.

 MANGUALDE – Arcipreste: Pe Manuel Chaves Andrade.
 Abrunhosa-a-Velha (Sta. Cecília) – Casa Paroquial, 3530-010 ABRUNHOSA-A-VE-
LHA. Tel. e Fax 232651158 – Pe António Gonçalves da Cunha.
 Alcafache (S. Vicente) – Casa Paroquial, 3530-020 ALCAFACHE. Tel. 232479695 – Pe 
Nuno Miguel Henriques Azevedo.
 Chãs de Tavares (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3530-031 CHÃS DE TAVA-
RES. Tel. 232651155, Fax 232651995 – Pe Geraldo Kanjala Mário.
 Cunha Alta (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3530-040 CUNHA ALTA. Tel. 232622523 – Pe 
Gabriel da Paz Ulumdo.
 Cunha Baixa (S. Tomé) – Casa Paroquial, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232085463 
– Pe João Luís Leão Zuzarte.
 Espinho (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3530-061 ESPINHO. Tel. 232610760 – Pe Rai-
mundo Jacinto Mundinda.
 Fornos de Maceira Dão (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3530-071 FORNOS DE 
MACEIRA DÃO. Tel. 232612628 – Pe Manuel Chaves de Andrade.
 Freixiosa (Sta. Luzia) – Casa Paroquial, 3530-080 FREIXIOSA. Tel. 232651155 – Pe 
Gabriel da Paz Ulumdo.
 Lobelhe do Mato (S. Paulo) – Casa Paroquial, 3530-090 LOBELHE DO MATO. Tel. 
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232479695 – Pe Nuno Miguel Henriques Azevedo.
 Mangualde (S. Julião) – Complexo Paroquial – Lg. da Misericórdia, 3530-131 MAN-
GUALDE. Tel. 232085463 / 232619440 – Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas.
 Mesquitela (S. Mamede) – Casa Paroquial, 3530-301 MESQUITELA. Tel. 232085463 – 
Pe João Luís Leão Zuzarte.
 Moimenta de Maceira Dão (N. Sra. das Neves) – Igreja Paroquial, 3530-310 MOIMEN-
TA DE MACEIRA DÃO – Pe Manuel Chaves de Andrade.
Póvoa de Cervães (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3530-320 PÓVOA DE CERVÃES. Tel. 
232614789, Fax 232614185 – Pe Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
 Quintela de Azurara (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3530-334 QUINTELA DE 
AZURARA. Tel. 232622964 – Pe Gabriel da Paz Ulumdo.
 Santiago da Cassurrães (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3530-349 SANTIAGO DE CAS-
SURRÃES. Tel. 232614224; Fax 232614185 – Pe Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
 S. João da Fresta (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3535-360 SÃO JOÃO DA FRES-
TA – Pe Geraldo Kanjala Mário.
 Travanca de Tavares (S. Salvador) - Casa Paroquial, 3530-370 TRAVANCA DE TAVA-
RES. Tel. 232651155 – Pe Gabriel da Paz Ulundo.
 Várzea de Tavares (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3530-380 VÁRZEA DE TAVARES. 
Tel. 232651158 – Pe António Gonçalves da Cunha.

 MÕES – Arcipreste: Pe Joaquim Carvalho Alves.
 Alva (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3600-021 ALVA – Pe Ricardo Alexandre de Albu-
querque Oliveira.
 Gafanhão (N. Sra. do Pranto) – Casa Paroquial, 3600-345 GAFANHÃO – Pe Carlos 
Alberto Ramos de Sousa.
 Mamouros (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Termas de Carvalhal, 3600-398 MA-
MOUROS. Tel. 232315051 – Pe Joaquim Carvalho Alves.
 Mões (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3600-430 MÕES. Tel. 232315051 – Pe António Ma-
nuel Sobral.
 Moledo (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3600-460 MOLEDO. Tel. 232304109 – Pe Joa-
quim Carvalho Alves.
 Pepim (N. Sra. da Anunciação) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3600-525 PEPIM – Pe 
Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira.
 Reriz (S. Martinho) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3600-598 RERIZ. Tel. 232315051 
– Pe Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira.
 Ribolhos (S. André) – Casa Paroquial, 3600-623 RIBOLHOS. Tel. 232315051 – Pe An-
tónio Manuel Sobral.

 NELAS – Arcipreste: Pe Nuno Filipe Sousa Santos.
 Canas de Senhorim (SS. Salvador) – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros Voluntários, 
104, 3525-001 CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671256 – Pe Nuno Filipe Sousa Santos.
 Carvalhal Redondo (S. João Evangelista) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-404 
CARVALHAL REDONDO. Tel. 232949331 – In solidum: Pe Delfim Dias Cardoso e Pe Antó-
nio Lopes Leitão; Moderador: Pe Delfim Dias Cardoso.
 Nelas (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, Largo de S. Miguel, 3520-072 NELAS. 
Tel. 232945021 / 232945022; Fax 232945023 - In solidum: Pe Delfim Dias Cardoso e Pe Antó-
nio Lopes Leitão; Moderador: Pe Delfim Dias Cardoso.
 Santar (S. Pedro) – Casa Paroquial – Av. Viscondessa de Taveiro, 31, 3520-147 SAN-
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TAR. Tel. 232942388 – Pe Nuno Filipe Sousa Santos.
 Senhorim (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3520-216 SENHORIM. Tel. 
232944305 – Pe Raimundo Jacinto Mundinda.
 Vilar Seco (N. Sra. da Esperança) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-225 VILAR 
SECO NLS. Tel. 232942041 / 232945021 – In solidum: Pe Delfim Dias Cardoso e Pe António 
Lopes Leitão; Moderador: Pe Delfim Dias Cardoso.

 OLIVEIRA DE FRADES – Arcipreste: Pe Eurico José Pereira Teixeira de Sousa.
 Arcozelo das Maias (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3680-011 ARCOZELO DAS MAIAS. 
Tel. 232761260 – Pe José Júlio Maria de Almeida.
 Arões (S. Simão) – Casa Paroquial, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856 – Pe Eurico José 
Pereira Teixeira de Sousa.
 Destriz (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3680-042 DESTRIZ. Tel. 232761152 – 
Pe Jorge Luís Gomes Lopes.
 Junqueira (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3730-170 JUNQUEIRA. Tel. 
256402432 – Pe Eurico José Pereira Teixeira de Sousa.
 Manhouce (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3660-144 MANHOUCE. Tel. 232798319 / 
256402856 – Pe Luís Carlos Correia de Almeida.
 Oliveira de Frades (S. Pelágio) – Casa Paroquial, Av. Dr. Arménio Maia, 3680 OLIVEI-
RA DE FRADES. Tel. e Fax 232761260 – Pe Manuel Gonçalves Fernandes.
 Pinheiro de Lafões (Santa Maria) – Casa Paroquial de Pinheiro de Lafões, 3680-176 
PINHEIRO DE LAFÕES OFR. Tel. 232761152 – Pe Jorge Luís Gomes Lopes.
 Reigoso (S. Lourenço) – Casa Paroquial, 3680-192 REIGOSO. Tel. 232761152 – Pe Jor-
ge Luís Gomes Lopes.
 Ribeiradio (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3680-220 RIBEIRADIO – Pe José 
Júlio Maria de Almeida.
 S. João da Serra (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3680-264 S. JOÃO DA SERRA – 
Pe Luís Carlos Correia de Almeida.
 S. Vicente de Lafões (S. Vicente) – Casa Paroquial, Corredora, 3680-262 S. VICENTE 
DE LAFÕES. Tel. 232761260– Pe Manuel Gonçalves Fernandes.
 Sejães (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3680-302 SEJÃES. Tel. 232181673 – Pe Jorge 
Luís Gomes Lopes. 
 Souto de Lafões (S. João Baptista) – Casa Paroquial, CORREDORA 3680-262 SOUTO 
DE LAFÕES. Tel. 232761260 – Pe Manuel Gonçalves Fernandes.
 Valadares (N. Sra. da Expectação) – Casa Paroquial, 3660-673 VALADARES. Tel. 
232798319 – Pe Luís Carlos Correia de Almeida.

 PENALVA DO CASTELO – Arcipreste: Pe Manuel José de Matos Clemente.
 Antas (S. Vicente) – Casa Paroquial, Largo de S. Vicente, 6, 3550-011 ANTAS. Tel. e Fax 
271709230 – Pe Manuel José Matos Clemente.
 Castelo de Penalva (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3550-039 CASTELO DE PENALVA. 
Tel. 232643022 – Pe Manuel José de Matos Clemente.
 Esmolfe (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3550-071 ESMOLFE. 968920752 – Pe 
José António Marques de Almeida. 
 Germil (S. Cosme e S. Damião) – Casa Paroquial, 3550-093 GERMIL. Tel. 232641114 
– Pe César Martinho Duarte Catarino.
 Ínsua (S. Genésio) – Casa Paroquial – Rua Alexandre Herculano, 3550-137 PENALVA 
DO CASTELO. Tel. 232641517 – Pe José António Marques de Almeida.
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 Luzinde (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3550-182 LUZINDE. Tel. 232984423 
– Pe César Martinho Duarte Catarino.
 Matela (S. Nicolau) – Casa Paroquial, 3550-221 MATELA – Pe. Manuel José de Matos 
Clemente. 
 Mareco (S. Domingos) – Casa Paroquial, 3550-200 MARECO. Tel. 232651155 – Pe 
César Martinho Duarte Catarino.
 Pindo (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114, Fax 232641517 
– Pe César Martinho Duarte Catarino.
 Real (S. Paulo) – Casa Paroquial, 3550-271 REAL. Tel. e Fax 232641517 – Pe Manuel 
José de Matos Clemente.
 Sezures (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 3550-310 SEZURES PCT. Tel. e Fax. 
232641517 - Pe José António Marques de Almeida.
 Trancozelos (SS. Salvador) – Casa Paroquial, 3550-335 TRANCOZELOS. Tel. 
232641517 – Pe José António Marques de Almeida.
 Vila Cova do Covelo (N. Sra. da Esperança) – Casa Paroquial, 3550-350 VILA COVA 
DO COVELO. Tel. e Fax. 232646032 – Pe Manuel José de Matos Clemente.

 SANTA COMBA DÃO – Arcipreste: Pe Virgílio Marques Rodrigues.
 Couto do Mosteiro (Sta. Columba) – Casa Paroquial, 3440-126 COUTO DO MOSTEI-
RO. Tel. 232881600 / 232881240; Fax 232881240 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe 
Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins 
Casal.
 Nagozela (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3550-646 NAGOZELA. Tel. e Fax 
232890420 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro 
Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 Óvoa (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3440-012 ÓVOA. Tel. e Fax 232881279 – In soli-
dum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro Manuel Leitão Alves; 
Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 Pinheiro de Ázere (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3440-202 PINHEIRO DE 
ÁZERE. Tel. e Fax 232881279 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 S. Joaninho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-073 S. JOANINHO. Tel. e Fax 
232881279 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro 
Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 S. João de Areias (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-465 S. JOÃO DE AREIAS. 
Tel. 232891313, Fax 232892633 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 Santa Comba Dão (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3440-333 SANTA COMBA 
DÃO. Tel. e Fax 232881279 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodri-
gues e Pe Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 Treixedo (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3440-532 TREIXEDO. Tel. e Fax 
232881279 – In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro 
Manuel Leitão Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.
 Vimieiro (Santa Cruz) – Casa Paroquial, 3440-613 VIMIEIRO. Tel. e Fax 232881279 – 
In solidum: Pe Carlos Martins Casal, Pe Virgílio Marques Rodrigues e Pe Pedro Manuel Leitão 
Alves; Moderador: Pe Carlos Martins Casal.

 S. PEDRO DO SUL – Arcipreste: Pe Raimundo Elias Filho.
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 Baiões (Sta. Eulália) – Casa Paroquial, 3660-012 BAIÕES. Tel. 232724070 – Pe Álvaro 
Ferreira Diogo.
 Bordonhos (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3660-032 BORDONHOS. Tel. 232711511 
– Pe Álvaro Ferreira Diogo.
 Candal (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3660-042 CANDAL. Tel. 232708152 
– Pe Raimundo Elias Filho.
 Carvalhais (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3660-055 CARVALHAIS. Tel. 232799150 – Pe 
Miguel Rodrigues Pereira.
 Covas do Rio (S. Facundo) – Casa Paroquial, 3660-094 COVAS DO RIO – Pe Carlos 
Alberto Ramos de Sousa.
 Covelo de Paivô (S. Pedro) – Casa Paroquial, 4540-281 COVELO DE PAIVÔ – Pe Car-
los Alberto Ramos de Sousa.
 Figueiredo de Alva (Transfiguração de Nosso Senhor) – Casa Paroquial, 3660-114 FI-
GUEIREDO DE ALVA. Tel. 232315051 – Pe António Manuel Sobral e Pe Ricardo Alexandre 
de Albuquerque Oliveira.
 Pindelo dos Milagres (N. Sra. dos Milagres) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3660-173 
PINDELO DOS MILAGRES. Tel. 232315051 – Pe João Carlos de Almeida Carvalho.
 Pinho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3660-223 PINHO – Pe António Marques Ale-
xandre.
 Santa Cruz da Trapa (S. Mamede) – Casa Paroquial de S. Mamede, Av. D. João Pecu-
liar, n.º 16, 3660-252 SANTA CRUZ DA TRAPA. Tel.232708152 – Pe Raimundo Elias Filho. 
 S. Cristóvão de Lafões (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3660-286 S. CRISTÓVÃO DE 
LAFÕES – Pe Raimundo Elias Filho.
 S. Félix (S. Félix) – Casa Paroquial, 3660-312 S. FÉLIX. Tel. 232971076 – Pe António 
Marques Alexandre.
 S. Martinho das Moitas (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3660-328 S. MARTINHO DAS 
MOITAS – Pe Carlos Alberto Ramos de Sousa.
 S. Pedro do Sul (S. Pedro) – Casa Paroquial – Largo de S. Martinho, 3660-440 S. PEDRO 
DO SUL. Tel. e Fax 232724075 – Pe Carlos Augusto Ferreira e Cunha.
 Serrazes (SS. Salvador) – Casa Paroquial, 3660-606 SERRAZES. Tel. 232711511 – Pe 
Álvaro Ferreira Diogo.
 Sul (S. Adrião) – Casa Paroquial, 3660-645 SUL. Tel. 232436111 – Pe Ermelindo Cardo-
so Ramos.
 Várzea de Lafões (N. Sra. da Expectação) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, nº 331, 3660-
694 VÁRZEA SPS. Tel. 232724070 – Pe Carlos Augusto Ferreira e Cunha.
 Vila Maior (N. Sra. da Purificação) – Casa Paroquial, 3660-727 VILA MAIOR. Tel. 
232315051 – Pe António Marques Alexandre.

 SÁTÃO – Arcipreste: Pe António José da Silva Ramos Boavida.
 Águas Boas (Espírito Santo) – Casa Paroquial, 3560-010 ÁGUAS BOAS. Tel. 232665129 
– Pe Aníbal de Almeida Nunes.
 Avelal (S. José) – Casa Paroquial, 3560-020 AVELAL. Tel. 232546775 – Pe António José 
Almeida Rodrigues.
 Barreiros (Sta. Marinha) – Casa Paroquial, 3505-103 BARREIROS VIS. Tel. e Fax 
232981173 – Pe Augusto Gomes.
 Decermilo (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3560-030 DECERMILO. Tel. 232546775 – Pe 
António José Almeida Rodrigues.
 Ferreira de Aves (S. André) – Casa Paroquial, 3560-044 FERREIRA DE AVES. Tel. e 
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Fax 232665129 – Pe Nuno da Gama Osório Amador.
 Forles (Sta. Luzia) – Casa Paroquial, 3560-070 FORLES. Tel. e Fax 232607028 – Pe 
Aníbal de Almeida Nunes.
 Mioma (S. Pedro) - Casa Paroquial, 3560-085 MIOMA. Tel. 232981132 – Pe António 
José da Silva Ramos Boavida.
Queiriga (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3650-051 QUEIRIGA. Tel. 232981173 – Pe Augus-
to  Gomes.
 Rio de Moinhos (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3560-102 RIO DE MOINHOS. 
Tel. 232985159 – Pe António José da Silva Ramos Boavida.
 Romãs (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3560-114 ROMÃS. Tel. 232546775 – Pe 
António José Almeida Rodrigues.
 S. Miguel de Vila Boa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3560-121 S. MIGUEL DE 
VILA BOA. Tel. 232984237 – Pe Augusto Gomes.
 Sátão (N. Sra. da Graça) – Rua Augusto Xavier de Sá, 3560-227 SÁTÃO. Tel. 232981146 
– Cón. Manuel Moreira de Matos.
 Silvã de Baixo (S. Jerónimo) – Casa Paroquial de Silvã de Baixo, 3560-115 SILVÃ DE 
BAIXO. Tel. 232984476 – Pe José dos Santos Quinteiro Lopes.
 Silvã de Cima (S. Silvestre) – Casa Paroquial, 3560-217 SILVÃ DE CIMA. Tel. 
232984476 – Pe José dos Santos Quinteiro Lopes.
 Vila Longa (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 3560-220 VILA LONGA. Tel. 232546775 
– Pe António José Almeida Rodrigues.

 TONDELA – Arcipreste: Pe João Pedro Ferreira Cardoso.
 Canas de Santa Maria (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial de Canas de Santa Ma-
ria, 3460-012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. e Fax 232841132 – Pe João Dinis Lopes de 
Figueiredo.
 Dardavaz (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Dardavaz, Rua S. José, 53, Outeiro de Cima, 
3460-063 DARDAVAZ TND. Tel. 232816900 – Pe António Soares Flor.
 Ferreirós do Dão (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3460-101 FERREIRÓS DO DÃO. 
Tel. 232817126 – in solidum: Pe Carlos Miguel Nunes Pereira Monge e Pe Marco José Pais 
Cabral; Moderador: Pe Marco.
 Lobão da Beira (S. Julião) – Casa Paroquial de Lobão da Beira, 3460-203 LOBÃO DA 
BEIRA. Tel. 232822558 / 232816369 – Pe João Pedro Ferreira Cardoso.
 Molelos (S. Pedro) – Casa Paroquial de Molelos, 3460-256 MOLELOS TND. Tel. 
232822166; Fax 232813748 – Pe Américo da Cunha Duarte.
 Mouraz (S. Pedro) - Casa Paroquial de Mouraz, 3460-330 MOURAZ Tel. 232816369 – 
Pe António Soares Flor.
 Nandufe (S. João Baptista) – Casa Paroquial, Travessa da Igreja, 3460-355 NANDUFE. 
Tel. 232822166 – Pe Américo da Cunha Duarte.
 Parada de Gonta (Sta. Ana) – Casa Paroquial, 34650-395 PARADA DE GONTA. Tel. 
232841132 – Pe João Dinis Lopes de Figueiredo.
 S. Miguel do Outeiro (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua do Cabo, 3460-456 S. 
MIGUEL DO OUTEIRO – Pe José Carlos da Silva Maia.
 Sabugosa (N. Sra. do Pranto) – Casa Paroquial, Av. da Igreja Paroquial, 3460-433 SA-
BUGOSA – Pe José Carlos da Silva Maia.
 Tonda (SS. Salvador) – Casa Paroquial de Tonda, 3460-471 TONDA. Tel. 232816291 – 
Pe João Pedro Ferreira Cardoso.
 Tondela (Santa Maria) – Casa Paroquial – Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, 145, 
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3460-534 TONDELA. Tel. 232822240 / 232822981 – Pe Manuel António da Rocha Fontes 
Santos.
 Vila Nova da Rainha (SS. Nome de Jesus) – Casa Paroquial, Rua de S. José, 53, Outeiro 
de Cima, 3460-055 TONDELA. Tel. 232816369 – Pe António Soares Flor.

 VOUZELA – Arcipreste: Pe Lúcio Manuel Oliveira Cunha Marques.
 Alcofra (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3670-015 ALCOFRA. Tel. 232751270 
/ 232751102 – Pe Cláudio Correia Ferreira.
 Cambra (S. Julião) – Casa Paroquial, 3670-046 CAMBRA. Tel. 232778014 – Pe José 
Marcelino Pereira.
 Campia (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3670-056 CAMPIA. Tel. 232751102 – Pe 
Cláudio Correia Ferreira.
 Carvalhal de Vermilhas (S. Simão) – Casa Paroquial, 3670-080 CARVALHAL DE 
VERMILHAS. Tel. 232751270 – Pe José Marcelino Pereira.
 Fataunços (S. Carlos Borromeu) – Casa Paroquial, 3670-095 FATAUNÇOS VZL. Tel. 
232771240 – Pe Francisco da Cunha Marques.
 Figueiredo das Donas (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3670-102 FIGUEIREDO 
DAS DONAS. Tel. 232771240 – Pe Francisco da Cunha Marques.
 Fornelo do Monte (S. Estêvão) – Casa Paroquial, 3670-131 FORNELO DO MONTE. 
Tel. 232771610 – Pe António de Sousa Fernandes.
 Paços de Vilharigues (Sta. Marinha) – Casa Paroquial, 3670-151 PAÇOS DE VILHARI-
GUES. Tel. 232771610 – Pe António de Sousa Fernandes.
 Queirã (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163 – Pe 
Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques.
 S. Miguel do Mato (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Moçâmedes, 3670-193 S. MI-
GUEL DO MATO. Tel. 232774163 – Pe Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques.
 Ventosa (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3670-223 VENTOSA. Tel. 232771610 
– Pe António de Sousa Fernandes.
 Vouzela (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3670-231 VOUZELA. Tel. 232772432 
– Pe José Marcelino Pereira.

CLERO

 Abel Ferreira Rodrigues - 23-03-1971 – 24-09-1995 
 – Casa Paroquial, E. N. 16 - Fornos de Algodres, 6370-147 FORNOS DE ALGODRES. 
Tel. 271708189 / 968036949, abel.rodrigues@sapo.pt – Pároco “in solidum” das paróquias: Al-
godres, Casal Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, Fuinhas, Infias, Maceira, 
Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Arcipreste de Fornos de Algodres; Membro do Conselho 
Presbiteral, do Fundo Diocesano do Clero e do Secretariado Diocesano do Clero.
 Agostinho de Sousa Fernandes - 30-05-1940 – 02-08-1964 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Agostinho Plácido Gonçalves - 05-10-1929 – 05-06-1953 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 963613014 – Confessor no Seminário Maior e Capelão do Lar Vis-
condessa de S. Caetano.
 Alcides Fernandes Tavares Vilarinho - 15-09-1971 – 28-07-1996 
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 – Casa Paroquial de Barreiro de Besteiros, 3465-012 BARREIRO DE BESTEIROS. Tel. 
232861276 / 965061441, alcidesvilarinho@sapo.pt – Pároco de Castelões, Barreiro de Bestei-
ros e Tourigo.
 Alfredo de Almeida Melo - 15-11-1937 – 26-06-1960 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 231467690 / 232931299 / 232931364 / 963054432, Fax 232931547, alfredome-
lo49@gmail.com – Pároco de Povolide; Vigário Geral; Membro do Colégio dos Consultores, 
do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Juiz do Tribunal Eclesiástico.
 Álvaro Dias Arede - 13-09-1940 – 04-08-1963 
 – Casa Paroquial de Oliveira do Conde, 3430-341 OLIVEIRA DO CONDE. Tel. 
232968272 / 962873464, Fax 232968272, alvaro.arede@mail.telepac.pt – Pároco de Oliveira 
do Conde; Arcipreste de Carregal do Sal.
 Álvaro Ferreira Diogo - 03-03-1935 – 26-06-1960 
 – Casa Paroquial, Rua da Igreja n.º 17 - Serrazes, 3660-606 SERRAZES SPS. Tel. 
232711511 / 919684083 – Pároco de Baiões, Bordonhos e Serrazes.
 Amadeu Dias Ferreira - 02-05-1951 – 01-11-1976 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 232431086 (Igreja) / 962482200 – Pároco de Ribafeita e de Lordosa; 
Pastoral dos Ciganos; Capelão do Hospital; Pastoral Diocesana da Saúde. Arcipreste de Viseu 
Rural I.
 Américo da Cunha Duarte - 20-09-1942 – 23-07-1965 
 – Casa Paroquial de Molelos, Rua do Fidalgo, n.º 532, 3460-256 MOLELOS - TDL. Tel. 
232822166 / 968531697, Fax 232813748, americocunhaduarte@gmail.com – Pároco de Mole-
los e Nandufe; Pároco Consultor; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Besteiros. 
 Angelo Eliseo Moroni - 20-11-1947 – 16-04-1977 
 – Igreja dos Terceiros - Praça da República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 
926473718, aeliseu@gmail.com - Director Espiritual do Seminário Menor e Assistente do Se-
cretariado Regional da CIRP. Franciscano Conventual.
 Aníbal de Almeida Nunes - 04-05-1932 – 31-07-1955 
 – Bairro das Mesuras, Bloco 7 - 1.º Esq. Retag. 3500-001 VISEU. Tel. 232088583 / 
917836207 – Pároco de Forles e Águas Boas.
 António Ângelo Marques Loureiro - 12-02-1923 – 19-05-1946 
 – Prova, 3680-179 PINHEIRO DE LAFÕES. Tel. 918623077 – Auxiliar do Pároco. 
 António Baptista Lopes - 20-08-1938 – 04-08-1963 
 – R. Gil Vicente, 112, r / c Dt. 4400-166 VILA NOVA DE GAIA – Professor.
 António Caetano da Rocha - 18-02-1935 – 29-06-1959 
 – Urbanização Vila Jardim, Lt 21 - Orgens, 3510-674 VISEU. Tel. 232459519 (Igreja) / 
966460444 – Pároco de Abraveses.
  António Carlos Carvalho da Silva - 13-06-1959 – 08-12-1982 
 – Casa Paroquial de Torredeita, Rua da Igreja n.º 1, 3510 - 854 TORREDEITA. Tel. 
232996146 / 963611700, acsilva1@sapo.pt – Pároco de Bodiosa, Couto de Baixo e Couto de 
Cima; Presidente da Direcção da Fraternidade Sacerdotal; Membro do Conselho Presbiteral. 
 António da Costa - 26-06-1916 – 14-07-1940 
 – R. Eng. Lino Moreira Rodrigues, Lt 9, 1.º - Post D, 3510-084 VISEU. Tel. 232432410.
 António da Costa Ferreira de Carvalho - 30-06-1938 – 04-08-1963 
 – Casa Paroquial, Sanguinhedo, Côta, 3500-435 CÔTA. Tel. 232926129 / 939528974 – 
Pároco de Côta. 
 António da Rocha Freirinha - 14-11-1931 – 25-03-1956 
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 – Urbanização Marzovelos, R. Dr. Álvaro Monteiro, L 30 - 2.° F, 3510 VISEU. Tel. 
232416466 / 963746848 – Vigário Judicial Adjunto. 
 António de Sousa Fernandes - 23-01-1938 – 04-08-1963 
 – Casa Paroquial de Ventosa, 3670-223 VENTOSA VZL. Tel. 232771610 / 967017443 – 
Pároco de Ventosa, Fornelo do Monte e Paços de Vilharigues.
 António dos Aidos Ferreira - 08-08-1933 – 25-03-1956 
 – Rua Ribeiro Cardoso, 47 3670-257 VOUZELA - Tel. 962667853.
 António Ferreira Duarte - 14-01-1951 – 25-12-1975 
 – Casa Paroquial de Vilar de Besteiros, 3465-190 VILAR DE BESTEIROS. Tel. 
232890420 / 962629178, Fax 232890420 – Pároco de Guardão e Varzielas.
 António Gomes de Matos - 20-07-1935 – 26-06-1960 
 – Bairro de Santa Eugénia, Lote 17 - B, 1.° Esq., 3500-034 VISEU. Tel. 232421378 / 
933605038 – Secretariado Migrações; Assistente Diocesano da Acção Católica Rural e do Mo-
vimento do Renovamento Carismático; Membro do Conselho Pastoral Diocesano; Colaborador 
do Jornal da Beira.
 António Gonçalves - 15-11-1925 – 22-08-1948 
 – Casa Paroquial de Ranhados, 3500-622 VISEU. Tel. 232461530 – Pároco de Ranhados.
 António Gonçalves da Cunha - 17-04-1959 – 02-08-1987 
 – Casa Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, 3530-010 ABRUNHOSA-A-VELHA. Tel. 
232651158 / 961642802 / 919760848, cspabrunhosaavelha@sapo.pt – Pároco de Abrunhosa-a-
Velha e de Várzea de Tavares.
 António Henrique Ribeiro de Sousa - 02-04-1982 – 05-08-2007 
 – Pontifício Collegio Portoghese, Via Nicolò V, 3 - Roma, 00165 Roma - ITALIA. 
963347530, pe.antoniohenrique@gmail.com – Membro da Direcção da Fraternidade Sacerdo-
tal.
 António Ino - 25-06-1930 – 29-06-1959 
 – Seminário das Missões - R. Pedro Álvares Cabral, 301, 3504-521 VISEU. Tel. 
232422834. Missionário Comboniano.
 António João da Silva Neves - 20-06-1931 – 31-07-1955 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 965427420, olivneves@hotmail.com 
 António Joaquim de Almeida - 01-01-1937 – 13-06-1968 
 – Outeiro, Arrifana, 3700-212 S. JOÃO DA MADEIRA.
 António Jorge dos Santos Almeida - 28-05-1973 – 21-06-1998 
 – Seminário Maior de Viseu, Lgo. de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 
/ 965124444, Fax 232467369, info@padretojo.net, www.padretojo.net – Reitor do Seminário 
Menor de S. José; Secretário do Instituto Superior de Teologia; Presidente do Secretariado 
Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior e do Seminário em Família; 
Membro do Colégio dos Consultores, do Cabido e do Conselho Presbiteral. Capelão do Centro 
de Viseu da UCP. Secretariado do Sínodo.
 António José Almeida Rodrigues - 25-10-1964 – 11-06-2006 
 – Casa Paroquial de Romãs, 3560-114 ROMÃS. Tel. 232546775 / 919912916, padreto-
ze@hotmail.com – Pároco de Avelal, Decermilo, Romãs e Vila Longa.
 António José da Silva Ramos Boavida - 23-05-1959 – 26-07-1987 
 – Casa Paroquial de Rio de Moinhos, 3560-102 RIO DE MOINHOS SAT. Tel. 232985159 
/ 963013393, prq.rm.dv.@sapo.pt – Pároco de Rio de Moinhos e de Mioma; Arcipreste do Sá-
tão; Membro do Conselho Presbiteral.
 António José de Figueiredo Marques - 05-04-1944 – 13-07-1969 



363Igreja Diocesana

 – Casa Paroquial de S. João do Monte, 3475-072 S. JOÃO DO MONTE. Tel. 232866133 
/ 969064212 – Pároco de S. João do Monte, Espírito Santo de Arca e Mosteirinho; Arcipreste 
de Besteiros.
 António José Marques Santiago - 13-04-1977 – 11-06-2006 
 – Casa Paroquial de Torredeita, Rua da Igreja n.º 1, 3510-854 TORREDEITA. Tel. 
232966146 / 927863463, Fax 232996031, sancti.ago@gmail.com – Capelão Militar.
 António Lopes da Encarnação - 10-09-1936 – 29-06-1959 
 – Lgo. de Santa Bárbara - Casa Dois - Minas - Queiriga, 3650-049 VILA NOVA DE PAI-
VA. Tel. 232981163 / 917502525.
 António Lopes Leitão - 07-12-1944 – 13-07-1969 
 – Casa Paroquial de Nelas, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 963945418, Fax 
232945023 – Pároco “in solidum” de Nelas, Carvalhal Redondo e Vilar Seco.
 António Lopes da Silva - 22-08-1928 - 08-12-1964 
 - Av. Dr. António José de Almeida, 84, 2.° - Tondela, 3460-519 TONDELA. Tel. 
964283941, a.lopessilva@hotmail.com Missionários Claretianos.
 António Manuel Sobral - 13-06-1978 – 09-01-2005 
 – Casa Paroquial de Mamouros, 3600 - 398 MAMOUROS. Tel. 232315051 / 968920752 
– Pároco, no arciprestado de Mões, das paróquias: Mões e Ribolhos. Pároco “in solidum”, no 
arciprestado de S. Pedro do Sul, da paróquia de Figueiredo de Alva.
 António Marques Alexandre - 09-01-1947 – 25-01-1970 
 – Rua da Lufinha, n.º 35 - Gumiei, 3515-789 RIBAFEITA. Tel. 232971076 / 938090575, 
antoniomarques.alexandre@gmail.com, www.padrealexandre.web.pt – Pároco de Pinho, S. Fé-
lix e Vila Maior. 
 António Martins Correia - 18-04-1937 – 15-08-1963 
 – Casa S. Vicente de Paulo, Monte Salvado - Orgens, 3510-673 VISEU. Tel. 232414690 
/ 965879723, amartinscorreia37@gmail.com – Pregação. Vicentinos Lazaristas, Província Por-
tuguesa da Congregação da Missão.
 António Pereira Felisberto - 30-12-1965 – 28-07-1991 
 – Casa Paroquial, Rua do Passal, 300 - Campo de Besteiros, 3465-058 CAMPO DE BES-
TEIROS. Tel. 232851379 / 969086656, afelisb@gmail.com – Pároco de Campo de Besteiros e 
de Caparrosa. Secretariado do Sínodo.
 António Ribeiro Teixeira - 25-02-1941 – 15-08-1966 
 – Casa S. Vicente de Paulo, Monte Salvado - Orgens, 3510-673 VISEU. Tel. 232414690 / 
966174809, arteixeira3@gmail.com – Pároco de Orgens. Vicentinos Lazaristas, Província Por-
tuguesa da Congregação da Missão.
 António Soares Flor - 01-11-1950 – 01-11-1977 
 – Casa Paroquial, Rua S. José, 53 - Outeiro de Cima - Dardavaz, 3460-063 TONDELA. 
Tel. 232816900 / 965558541 – Pároco de Dardavaz, Mouraz, Vila Nova da Rainha; Capelão do 
Hospital de Tondela.
 Armando de Matos da Costa - 04-03-1937 – 09-07-1961 
 – Casa Paroquial, Rua do Passal, 300 - Campo de Besteiros, 3465-058 CAMPO DE BES-
TEIROS. Tel. 232851379 – Vigário Paroquial de Campo de Besteiros.
 Armando Esteves Domingues - 10-03-1957 – 03-01-1982 
 – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3505-503 RIO DE LOBA. Tel. 
232084511 / 967420010, armesteves@mail.telepac.pt – Pároco “in solidum” de S. Salvador e 
Viso; Ecónomo da Diocese; Membro da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto, do Colégio 
dos Consultores, do Conselho Presbiteral e do Conselho para os Assuntos Económicos.
 Arménio Ferreira Lourenço - 21-02-1939 – 02-08-1964 
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 – Lar-Escola de Santo António, 3500-160 VISEU. Tel. 232480360 / 232424850 (Igreja) 
/ 967053462 – Presidente do Secretariado da Pastoral Social; Director do Lar-Escola de Santo 
António; Membro do Cabido (Chantre).
 Arnaldo da Cunha Pereira - 09-02-1945 – 16-07-2000 
 – Casa Paroquial de Lajeosa do Dão, 3460-154 LAJEOSA TND. Tel. 232957333 / 
964354228, padrearnaldo@sapo.pt – Pároco de Lajeosa do Dão.
 Artur Antunes - 06-03-1913 – 04-07-1937 
 – Lar-Escola de St. António, 3500-160 VISEU. Tel. 232436229.
 Artur Antunes Marques - 02-10-1931 – 25-03-1956 – Casa Paroquial de S. Cipriano, 
3510-734 S. CIPRIANO VIS. Tel. 232412373 – Pároco de S. Cipriano e de Vil de Soito.
 Augusto Gomes - 02-07-1932 – 31-07-1955 
 – Casa Paroquial de Barreiros, 3505-103 BARREIROS VIS. Tel. 232981173 / 936913717 
– Pároco de Barreiros, de Queiriga e de S. Miguel de Vila Boa.
 Bruno José Pinheiro da Cunha - 29-03-1983 – 12-07-2009 
 - Casa S. Vicente de Paulo, Monte Salvado - Órgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 
/ 967188126, brunopicunha@hotmail.com – Pregação e missões populares. Vicentinos Lazaris-
tas, Província Portuguesa da Congregação da Missão.
 Carlos Alberto Ramos de Sousa - 25-12-1967 – 27-07-1996 
 – Rua Prof. Dr. Elísio de Moura, n.º 8 - Mozelos, 3515-297 MOZELOS. Tel. 232281034 
/ 962087865, carexsousa@gmail.com – Pároco de Covas do Rio, Covelo de Paivô, S. Martinho 
das Moitas e Gafanhão.
 Carlos Augusto Ferreira e Cunha - 02-05-1959 – 25-11-1984 
 – Rua da Igreja, 331 - Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA SPS. Tel. 232724075 / 
927377408, padre@carloscunha.net, www.carloscunha.net – Pároco de São Pedro do Sul e 
Várzea de Lafões; Membro do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica.
 Carlos Marques de Lima - 04-03-1927 – 17-06-1951 
 – Casa Paroquial de Couto de Baixo, 3510-582 COUTO DE BAIXO. Tel. 232996266. 
 Carlos Marques Quintão - 05-04-1926 – 16-07-1950 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Carlos Martins Casal - 31-01-1956 – 14-10-1979 
 – Casa Paroquial, Largo Alves Mateus, 3440-333 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232881279 
/ 917385902, Fax 232881279, pecasal@gmail.com – Pároco “in solidum” de: Couto do Mos-
teiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro de Ázere, S. Joaninho, S. João de Areias, Santa Comba Dão, 
Treixedo e Vimieiro; Membro do Cabido, do Fundo Diocesano do Clero e do Secretariado do 
Clero; Assistente do Movimento da Mensagem de Fátima.
 Carlos Miguel Nunes Pereira Monge - 17 / 09 / 1985 - 27-06-2010 
 - Casa Paroquial, 3430-630 CABANAS DE VIRIATO, Tel. 232691123 / 966291961; Fax 
232691123, mongecarlos786@gmail.com - Pároco “in solidum” de Beijós, Cabanas de Viriato, 
Currelos, Sobral e Ferreirós do Dão.
 Celestino Correia Rodrigues Ferreira - 20-10-1938 – 09-07-1961 
 – Casa Paroquial de Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES. 
Tel. 232614224 / 917621614, Fax 232614185, pcassurraes@sapo.pt – Pároco de Santiago de 
Cassurrães e de Póvoa de Cervães.
 César Martinho Duarte Catarino - 12-09-1980 – 04-09-2005 
 – Casa Paroquial de Pindo, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114 / 964869851, cesarmarti-
nho@sapo.pt – Pároco de Pindo, Germil, Luzinde e Mareco; Notário do Tribunal Eclesiástico.
 Cláudio Correia Ferreira - 23-08-1952 – 07-11-1976 
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 – Casa Paroquial de Campia, 3670-056 CAMPIA. Tel. 966052428, claudioferreira-ccf@
gmail.com – Pároco de Campia e Alcofra.
 Custódio de Almeida Rocha - 07-12-1927 – 23-09-1950 – Covelas, 3660-602 SERRA-
ZES. Tel. 232798392 / 966731767.
 Daniel Lopes dos Santos - 11-04-1927 – 17-06-1951 
 – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-931 VILA CHÃ DE SÁ. Tel. 232954600 / 
916514337, Fax 232452737 – Pároco de Vila Chã de Sá e Faíl.
 Delfim Dias Cardoso - 11-06-1952 – 01-01-1976 
 – Casa Paroquial de Nelas, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 969076908, Fax 
232845023 pedelfimcardoso@sapo.pt – Pároco “in solidum” de Nelas, Carvalhal Redondo e 
Vilar Seco.
 Ermelindo Cardoso Ramos - 02-07-1954 – 22-01-1989 
 – Casa Paroquial, 3660-645 SUL Tel. 232436111 / 933325638, permelindo@gmail.com 
– Pároco de Sul; Director do Serviço de Peregrinações.
 Eugénio Duarte Henriques de Sousa - 11-03-1931 – 19-12-1954 
 – Casa Paroquial de Santiago de Besteiros, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 
232851721 – Pároco de Santiago de Besteiros.
 Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 12-06-1972 – 05-07-1998 
 – Casa Paroquial de Arões, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856 / 962670453, Fax 
256402856, paroqaroes@sapo.pt; tsousa@live.com.pt – Pároco de Arões e Junqueira; Arci-
preste de Oliveira de Frades; Membro do Conselho Presbiteral; Professor de EMRC.
 Fernando Correia Marques - 13-10-1926 – 02-04-1949 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 917598171, Fax 232467691.
 Fernando da Rocha Santos - 02-02-1924 – 06-10-1946 
 – Casa Paroquial de Santar, Av. Viscondessa de Taveiro, 31, 3520-147 SANTAR NLS. 
Tel. 232942388 / 964489210.
 Fernando Marques Dias - 29-12-1930 – 19-12-1954 
 – Seminário Maior de Viseu, Lgo. Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 
912108720, Fax 232425737 – Confessor no Seminário.
 Florentino Mendes Pereira - 01-10-1929 - 20-06-1954 
 - Av. Dr. António José de Almeida, 84, 2.º - Tondela, 3460-519 TONDELA. Tel. 232822981 
/ 938589398. Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos).
 Francisco Alexandre Domingos - 22-10-1965 – 28-04-1996 
 – Casa Paroquial de S. João de Lourosa, 3500-899 S. JOÃO DE LOUROSA. Tel. 
232461685 / 966233894, alfradomingos@sapo.pt – Pároco de S. João de Lourosa. 
 Francisco da Cunha Marques - 26-10-1930 – 05-07-1953 
 – Casa Paroquial de Fataúnços, 3670-095 FATAÚNÇOS. Tel. 232771240 / 966107472 – 
Pároco de Fataúnços e de Figueiredo das Donas.
 Gabriel da Paz Ulumdo - 03-04-1975 – 04-07-1999 
 – Casa Paroquial de Quintela de Azurara, Rua Pe. Arlindo Tavares, n.º 2 3530-334 QUIN-
TELA DE AZURARA. Tel. 964983011 – Pároco de Cunha Alta, Freixiosa e Quintela de Azu-
rara.
 Geraldo de Fátima Morujão - 13-10-1930 – 18-09-1954 
 – Casa Paroquial de S. José, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325 / 966891198, gmorujao@
yahoo.com – Assistente Regional C.N.E. e da UNER; Professor do Instituto Superior de Teolo-
gia.
 Geraldo Kanjala Mário - 22-07-1973 – 06-08-2000 
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 – Casa Paroquial de Chãs de Tavares - Largo das Carvalhas, 3530-031 CHÃS DE TAVA-
RES. Tel. 232651155 / 967851458, Fax 232651995, geralmario@sapo.pt – Pároco de Chãs de 
Tavares, Travanca de Tavares e S. João da Fresta.
 Giovanni Sartori - 02-05-1947 – 22-05-1993 
 – Igreja dos Terceiros - Praça da República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 
966007356, sargiovanni@gmail.com – Igreja dos Terceiros. Franciscano Conventual.
 Ivan Babchuk - 19-02-1959 – 06-01-1993 
 – Casa Paroquial de Aguiar da Beira, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 
965682112 – Padre Ucraniano Diocesano Católico de Rito Bizantino residente em Viseu, as-
sistente dos emigrantes de Leste em Viseu, São Pedro do Sul e Águeda. Pároco in solidum de: 
Coruche, Gradiz, Pinheiro de Aguiar, Sequeiros, Souto de Aguiar; vigário paroquial de Aguiar 
da Beira.
 Jerónimo Rodrigues Coutinho - 17-12-1928 – 05-07-1953 
 – Rua da Balsa, 91 - Viseu, 3510-051 VISEU. Tel. 232414657 / 966082770, jeronimo-
cout@gmail.com – Cónego Penitenciário.
 João Carlos de Almeida Carvalho - 17-04-1971 – 14-07-1996 
 – Rua Eng. Manuel Amorim, Lt 39, 3.º Esq.º Post., 3500-223 VISEU. Tel. 965414809, 
pe.joca@hotmail.com – Pároco de Calde e Pindelo dos Milagres; Assistente dos Cursilhos de 
Cristandade; Director Diocesano do Departamento das Irmandades.
 João de Figueiredo Rodrigues - 06-03-1944 – 23-07-1967 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 936404199 – Capelão da Misericórdia de S. Pedro do Sul; colabora-
dor da Pastoral Social e da Pastoral Penitenciária. Secretariado do Sínodo.
 João Dinis Lopes de Figueiredo - 29-05-1942 – 23-07-1965 
 – Casa Paroquial - Av. Dr. Henriques da Silva, n.º 77, 3460-012 CANAS DE SANTA 
MARIA. Tel. 232841132 / 964485352, Fax 232841132, joaofigueiredo42@sapo.pt – Pároco de 
Canas de Santa Maria e de Parada de Gonta.
 João Luís Leão Zuzarte - 02-07-1982 – 28-06-2009 
 – Complexo Paroquial - Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463 
/ 967622762, jozarte@gmail.com – Pároco de Cunha Baixa e Mesquitela; Assistente Diocesano 
da Acção Católica Rural.
 João Marques de Freitas Marado - 11-04-1932 – 31-07-1955 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 – Juiz do Tribunal Eclesiástico.
 João Martins Marques - 22-05-1947 – 23-07-1970 
 – Urb. Q.ta do Seminário - Rua D. António Monteiro, Lote 13 - 3.º O, 3500-040 VISEU. 
Tel. 965404699, jomarmar@netcabo.pt – Vigário Paroquial de Mundão; Vigário Judicial; Di-
rector do Jornal da Beira; Membro do Colégio de Consultores e do Conselho Presbiteral. 
 João Pedro Ferreira Cardoso - 27-09-1970 – 06-07-1996 
 – Casa Paroquial de Lobão da Beira, 3460-203 TONDELA. Tel. 232822558 / 232816369 
(Igreja) / 962511164, joaopadre@gmail.com – Pároco de Lobão da Beira e de Tonda; Capelão 
do Hospital de S. Teotónio; Arcipreste de Tondela; Membro do Conselho Presbiteral.
 João Rodrigues dos Santos - 16-04-1926 – 16-07-1950 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Joaquim Álvaro de Bastos - 23-08-1938 – 29-07-1962 
 – Rua 31 de Janeiro, 34 - Guarda, 6300-769 GUARDA. Tel. 271215998 / 917297671, Fax 
271215919 – Capelão do Hospital.



367Igreja Diocesana

 Joaquim Carvalho Alves - 16-10-1942 – 23-07-1965 
 – Casa Paroquial de Mamouros, Termas do Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 
232304109 / 934618241 – Pároco de Mamouros, Moledo e Pindelo dos Milagres; Arcipreste de 
Mões; Membro do Conselho Presbiteral.
 Joaquim Lopes dos Santos - 01-09-1925 – 02-04-1949 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Jorge Alberto da Silva Seixas - 27-10-1967 – 08-11-1992 
 – Complexo Paroquial, Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463 
/ 966070417, pe_jorgeseixas@yahoo.com; paroquiademangualde@netvisao.pt – Pároco de 
Mangualde; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral da Beira Alta; Delegado Diocesano da Mú-
sica Litúrgica; Professor do Seminário Maior de Viseu; Membro do Secretariado Diocesano da 
Pastoral Litúrgica, do Departamento de Bens Culturais, do Cabido, do Conselho Episcopal, do 
Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano. Secretariado do Sínodo.
 Jorge Carvalhal Pinto - 11-11-1971 – 21-07-1996 
 – Seminário Maior de Viseu - Lgo. de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 
/ 967037260, Fax 232467369, padrejcp@gmail.com – Ecónomo e Prefeito do Seminário Maior 
de Viseu; Director Diocesano do Apostolado da Oração.
 Jorge Luís Gomes Lopes - 28-04-1971 – 13-10-2002 
 – Casa Paroquial de Pinheiro de Lafões, 3680-176 PINHEIRO OFR. Tel. 232761152 / 
934645325 – Pároco de Destriz, Pinheiro de Lafões, Reigoso e Sejães; Membro do Secretariado 
Diocesano de Educação Cristã; Assistente dos Convívios Fraternos.
 Jorge Miguel Tavares Gomes - 27-01-1980 - 27-06-2010 
 - Casa Paroquial, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122; Fax 232688122, jm-
tgomes@hotmail.com - Pároco de Coruche, Gradiz, Pinheiro de Aguiar, Sequeiros, Souto de 
Aguiar; Vigário paroquial de Aguiar da Beira.
 José António Marques de Almeida - 19-04-1965 – 23-07-1989 
 – Casa Paroquial, Rua Alexandre Herculano, 3550-137 PENALVA DO CASTELO. Tel. 
232651517 / 966796419, padrejama@gmail.com – Pároco de Esmolfe, Ínsua, Sezures e Tran-
coselos; Membro do Conselho Presbiteral.
 José Arieira de Carvalho - 11-12-1947 – 01-12-1974 
 – Seminário das Missões, Rua Pedro Álvares Cabral, 301, 3504-521 VISEU. Tel. 
232422834 / 933209911, Fax 232425913, arieirajose@yahoo.fr – Presidente do Secretariado 
Diocesano da Animação Missionária; Membro do Conselho Pastoral Diocesano. Capelão da 
Casa de Saúde de S. Mateus. Missionário Comboniano.
 José Cardoso de Almeida - 25-08-1961 – 18-05-1986 
 – Casa Paroquial de Vilar de Besteiros, Lgo. da Igreja, 3465-190 VILAR DE BESTEI-
ROS. Tel. 232848111 / 967078644, j.ca@iol.pt – Pároco de Vilar de Besteiros, Mosteiro de 
Fráguas e Silvares. Secretariado do Sínodo.
 José Carlos da Silva Maia - 15-01-1945 – 19-04-1970 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 961078923 – Pároco de Sabugosa e S. Miguel do Outeiro.
 José Carlos dos Santos Bento - 13-08-1984 – 28-06-2009 
 – Casa Paroquial, E. N. 16 - Fornos de Algodres, 6370-147 FORNOS DE ALGODRES. 
Tel. 271708189 / 910226148, bento45@hotmail.com – Pároco “in solidum” de Algodres, Casal 
Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, 
Sobral Pichorro e Vila Chã.
 José Carlos Pinto de Matos - 12-12-1936 – 29-07-1962 
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 – Quinta da Ramalhosa, 49 - Rio de Loba, 3500-820 VISEU. Tel. 232461810 / 232437626 
(Igreja), jopimatos@netvisao.pt – Pároco “in solidum” de Rio de Loba.
 José de Albuquerque Leitão - 09-08-1932 – 31-07-1955 
 – Cáritas Paroquial de Santa Maria, R. Silva Gaio, 37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 232435092 
/ 232422984 – Pároco de Santa Maria (Sé); Membro do Cabido.
 José de Fátima Oliveira Morujão - 09-06-1938 – 29-07-1962 
 – Casa Paroquial de S. José, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325 / 917118675 – Pároco de 
S. José; Assistente Guias de Portugal.
 José de Seixas Nery - 29-06-1940 – 23-07-1965 
 – Hospital de S. Teotónio, Av. Rei D. Duarte 3504-509 VISEU. Tel. 232420500 / 
969054335 – Capelão do Hospital de S. Teotónio; Assistente do Secretariado Diocesano da 
Pastoral da Saúde; Assistente da Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais da Saúde; 
Assistente dos Médicos Católicos.
 José dos Santos Quinteiro Lopes - 25-02-1937 – 14-07-1963 
 – Rua da Fonte Velha – Pedrosas, 3560-141 SÁTÃO. Tel. 938636981 – Pároco de Silvã 
de Baixo e Silvã de Cima; Membro do Secretariado Diocesano do Clero.
 José Esteves Duarte - 03-02-1934 – 13-07-1958 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 José Fernandes Vieira - 04-07-1930 – 05-07-1953 
 – Av. D. Nuno Álvares Pereira, Bl. A - 1- 4.º C, 3510-096 VISEU. Tel. 969947107, jose_
vieira@netvisao.pt – Director da Fundação Jornal da Beira.
 José Fernando Pinto da Silva - 26-08-1970 – 09-07-2000 
 – Tel. 927738662, josefernandops7@gmail.com
 José Francisco Cardoso Caldeira - 09-09-1965 – 11-07-1993 
 – Casa Paroquial de Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel. 232921257 / 966065224, 
caldeirajose@gmail.com – Pároco de Cavernães, Cepões e Mundão; Professor de EMRC; 
Membro do Secretariado Diocesano da Animação Missionária.
 José Francisco Pais da Mota - 24-11-1960 – 19-05-1985 
 – Seminário Maior de Viseu - Lgo. de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 
/ 961254601, josefpmota@gmail.com – Prefeito do Seminário Menor; Capelão da Igreja do 
Carmo; Assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar.
 José Henrique Correia de Almeida Santos - 06-08-1962 – 19-10-1986 
 – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3505-503 VISEU. Tel. 231084511 
/ 965758158, jhcasantos@gmail.com – Pároco “in solidum” de Rio de Loba; Professor Seminá-
rio Maior; Presidente Secretariado Diocesano Pastoral Litúrgica; Arcipreste de Viseu Urbano; 
Membro do Cabido, do Departamento dos Bens Culturais da Igreja e do Conselho Presbiteral. 
Secretariado do Sínodo.
 José Júlio Maria de Almeida - 16-11-1979 – 04-09-2005 
 – Casa Paroquial de Oliveira de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 
232761260 / 967566533, pe.josejulio@gmail.com – Pároco de Arcozelo das Maias e de Ribei-
radio; Professor de EMRC.
 José Júlio Martins Marques - 04-05-1951 – 13-08-1978 
 – Seminário das Missões, Rua Pedro Álvares Cabral, 301, 3504 - 521 VISEU. Tel. 
232422834 / 962125648, Fax 232425913, josejuliomarques@yahoo.com.br – Seminário das 
Missões.
 José Marcelino Pereira - 15-07-1964 – 30-07-1989 
 – Casa Paroquial de Cambra, 3670-046 CAMBRA. Tel. 232778014 / 964485255, marce-
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lino-pereira@sapo.pt – Pároco de Cambra, Carvalhal de Vermilhas e Vouzela; Capelão Militar.
 José Pedro da Costa Matos - 29-06-1957 – 10-06-1984 
 – Rua de Sto. António, 11 R / C - Gumirães, 3500-024 VISEU. Tel. 232468038 / 
969070961, josepcm@gmail.com – Pároco de Repeses e vigário paroquial de Ranhados; Pro-
fessor de EMRC; Pároco Consultor; Animador do Seminário em Família para a Zona Pastoral 
de Viseu.
 José Ribeiro dos Santos - 14-02-1915 – 15-08-1939 
 – Campo de Besteiros, 3465-058 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232852722.
 José Rodrigues Mariano - 19-03-1931 – 18-09-1954 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Júlio Homem de Almeida - 29-01-1927 – 30-07-1949 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 966333284, juliohomem@mail.telepac.pt 
 Júlio Rodrigues Pereira - 07-02-1920 – 19-05-1946 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques - 26-05-1966 – 24-07-1994 
 – Casa Paroquial de Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163 / 963013049 – Pároco 
de Queirã e de S. Miguel do Mato; Notário do Tribunal Eclesiástico; Arcipreste de Vouzela; 
Membro do Conselho Presbiteral.
 Luís Carlos Correia de Almeida - 09 / 10 / 1985 - 27 / 06 / 2010 
 - Casa Paroquial de Oliveira de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 
232761260 / 916099957, peluis2@hotmail.com - Pároco de Manhouce, S. João da Serra e Va-
ladares.
 Luís Miguel Figueira da Costa - 02-07-1975 – 26-03-2000 
 – Pontifício Collegio Portoghese, Via Nicolò V, 3 - Roma, 00165 Roma - ITALIA. Tel. 
965825858, pluisdacosta@gmail.com
 Manuel Alberto Henriques de Figueiredo - 13-02-1957 – 11-07-1982 
 – Casa Paroquial de Santos Evos, 3505-301 SANTOS EVOS. Tel. 232931209 (Igreja) / 
919445689, Fax 232452737 – Pároco de São Pedro de France e de Santos Evos; arcipreste de 
Viseu Rural II.
 Manuel António da Rocha Fontes Santos - 07-07-1961 – 08-07-1990 
 – Av. Dr. António José de Almeida, 84, 2.° - Tondela, 3460-519 TONDELA. Tel. 
232822981 / 916060125 / 967118086, mrochasantoscmf@hotmail.com – Pároco de Tondela. 
Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos).
 Manuel Antunes dos Santos Barranha - 24-01-1938 – 29-07-1962 
 – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros, 3500-536 SILGUEIROS. Tel. 232958558 / 
966161578, pebarranha@gmail.com – Pároco de Silgueiros; Pároco Consultor; Vigário Epis-
copal; Membro do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Dioce-
sano.
 Manuel Cardoso Júnior - 27-08-1938 – 04-08-1963 
 – Our Lady of Fátima, 4635, Elk Lake Drive, VICTORIA, B.C. V8Z5M2, CANADÁ. – 
Emigração.
 Manuel Chaves de Andrade - 28-03-1944 – 23-07-1967 
 – Urb. Q.ta do Seminário, Rua D. António Monteiro, Lote 13, 3.º O, 3500-040 VISEU. 
Tel. 917608032, pxaves@sapo.pt – Pároco de Fornos de Maceira Dão e de Moimenta de Ma-
ceira Dão; Prof. do Instituto Superior de Teologia; Arcipreste de Mangualde; Membro do Con-
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selho Presbiteral e do Fundo Diocesano do Clero.
 Manuel Ferreira Dinis - 24-12-1921 – 15-08-1945 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Manuel Ferreira Tavares - 30-09-1926 – 17-06-1951 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690.
 Manuel Gonçalves Coimbra - 09-03-1933 – 29-06-1959 
 – R. S. Filipe de Nery, 80, 1250-227 LISBOA.
 Manuel Gonçalves Fernandes - 23-08-1946 – 23-07-1970 
 – Casa Paroquial - Av. Dr. Arménio Maia, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 
232761260 / 965368244, Fax 232761260, aidalem@gmail.com – Pároco de Oliveira de Fra-
des, S. Vicente de Lafões e de Souto de Lafões; Vigário Episcopal; Director do Secretariado 
Diocesano das Comunicações Sociais; Membro do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral 
Diocesano.
 Manuel Henriques da Silva - 08-03-1930 - 20-03-1955 
 - Casa S. Vicente de Paulo, Monte Salvado - Órgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 
/ 962782285, silvamanuel35@gmail.com - Pregação. Vicentinos Lazaristas, Província Portu-
guesa da Congregação da Missão.
 Manuel José de Matos Clemente - 25-04-1960 – 14-04-1991 
 – Casa Paroquial de Vila Cova do Covelo, 3550-350 VILA COVA DO COVELO. Tel. 
232643032 / 965630931, cspvccovelo1@sapo.pt – Pároco de Castelo de Penalva, Vila Cova do 
Covelo, Matela, Real e Antas; Arcipreste de Penalva do Castelo; Membro do Conselho Presbi-
teral.
 Manuel Moreira de Matos - 15-06-1963 – 24-07-1988 
 – Rua Dr. Hilário Almeida Pereira, s / n - 2.º Dto., 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146 / 
917540023, mm-matos@clix.pt – Pároco do Sátão; Vigário Episcopal para a Pastoral; Profes-
sor do Instituto Superior de Teologia de Viseu; Membro do Cabido, do Colégio de Consultores, 
do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano. Secretaria-
do do Sínodo.
 Marco José Pais Cabral - 28-12-1977 - 27-06-2010 
 - Casa Paroquial, 3430-630 CABANAS DE VIRIATO, Tel. 232691123 / 963081404; 
Fax 232691123, marcojpcabral@gmail.com - Pároco de Beijós, Cabanas de Viriato, Currelos, 
Sobral e Ferreirós do Dão. Membro do Secretariado das Vovações, Juventude e Ensino Superior 
(Juventude).
 Mário Gomes de Loureiro - 02-08-1922 – 15-08-1945 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232467690 / 966352413.
 Mário Lopes Dias - 18-09-1962 – 10-04-1988 
 – Seminário Maior, Lgo. de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 936969390, 
Fax 232467369, mldias@iol.pt – Reitor do Seminário Maior; Professor e Director do Instituto 
Superior de Teologia; Membro do Cabido, do Conselho Presbiteral, do Colégio de Consultores 
e do Conselho Pastoral Diocesano; Director do Colégio da Via-Sacra.
 Mário Marques Marcelino - 29-03-1933 – 25-03-1956 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232423338 / 964537433, Fax 232429547.
 Miguel de Abreu - 17-08-1953 – 06-11-1977 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
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VISEU. Tel. 232467690 / 968313929, Fax 232467691, miguelabreu@netvisao.pt – Pároco do 
Campo de Madalena; Presidente da Direcção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu; 
Membro do Cabido, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Conselheiro 
Espiritual do Sector de Viseu das Equipas de Nossa Senhora.
 Miguel Rodrigues Pereira - 07-09-1935 – 09-07-1961 
 – Bairro de Sta. Eugénia, 122-B, 1.º Dto. - Viseu, 3500-034 VISEU. Tel. 232425529 / 
232799150 (Igreja) / 967788303 – Pároco de Carvalhais; Assistente da Cáritas Diocesana.
 Milton Lopes Encarnação – 21-02-1939 – 29-07-1962 
 – Paróquia do Coração de Jesus, Av. Nossa Senhora de Fátima - Viseu, 3510-094 VISEU. 
Tel. 232437799 / 917822782, Fax 232424389, milton.le@sapo.pt – Pároco do Coração de Je-
sus; Prof. do Instituto Superior de Teologia de Viseu e do Instituto PIAGET; Membro do Con-
selho Presbiteral.
 Nuno da Gama Osório Amador - 03-06-1935 – 13-07-1958 
 – Casa Paroquial de Ferreira de Aves, 3560-010 FERREIRA DE AVES. Tel. 232665129 / 
934488681 – Pároco de Ferreira de Aves.
 Nuno Filipe Sousa Santos - 07-10-1979 – 11-09-2005 
 – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros Voluntários, 104 - Canas de Senhorim, 3525-019 
CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671863 / 965557041, p.nsantus@gmail.com – Pároco de 
Canas de Senhorim e de Santar; Director Espiritual Adjunto do Seminário Maior de Viseu; De-
fensor do Vínculo e Promotor de Justiça da Diocese.
 Nuno Manuel dos Santos Almeida - 01-08-1962 – 19-10-1986 
 – Casa Paroquial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3505-503 VISEU. Tel. 232084511 
/ 962351616, nunomsalmeida@gmail.com – Pároco “in solidum” do Viso e de S. Salvador; 
Membro do Colégio dos Consultores. - Secretariado do Sínodo.
 Nuno Miguel Henriques Azevedo - 07-02-1977 – 26-08-2001 
 – Casa Paroquial de Fragosela, 3500-472 VISEU. Tel. 232479695 / 925248006, nunmi-
gaz@sapo.pt – Pároco de Fragosela, Alcafache e Lobelhe do Mato; Sub-Director do Jornal da 
Beira. - Secretariado do Sínodo.
 Orlando Soares de Paiva - 14-10-1938 – 23-12-1962 
 – Av. Santa Beatriz da Silva, n.º 50 - Viso Norte, 3505-550 VISEU. Tel. 232436111 / 
936390047, p.orlando@crb.ucp.pt – Deão do Cabido; Assistente Diocesano do CPM; Assis-
tente Diocesano do MLC; Prof. do Instituto Superior de Teologia; Representante da Diocese na 
UCP-Centro das Beiras; Membro do Conselho Presbiteral. 
 Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia - 17-09-1980 – 22-07-2007
 – Casa Paroquial de Aguiar da Beira, 3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 
964775295, Fax 232688122, p.paulogouveia@gmail.com – Pároco de Aguiar da Beira, Dor-
nelas, Forninhos, Matança, Penaverde e Queiriz; Arcipreste de Aguiar da Beira; Membro do 
Conselho Presbiteral e do Secretariado Diocesano de Educação Cristã.
 Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - 05-04-1970 – 28-04-1996 
 – Casa Paroquial, 3510-854 TORREDEITA. Tel. 232996146 / 967670016, pauldia@
sapo.pt - Pároco de Boaldeia, Farminhão e Torredeita; Assistente dos Cursos de Cristandade.
 Pedro Manuel Pinto Perdigão - 04-10-1969 – 07-05-2005 
 – Igreja dos Terceiros, Praça da República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 964157221, 
fmcpedro@gmail.com – Pregação; Membro do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventu-
de e Ensino Superior; Superior da Comunidade de Franciscanos Conventuais.
 Pedro Manuel Leitão Alves - 15-02-1982 – 28-06-2009 
 – Casa Paroquial, Lgo Alves Mateus 3440-333 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232881279 / 
962895599, Fax 232881279, leitaoalves@gmail.com – Pároco “in solidum” de Couto do Mos-
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teiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro de Ázere, S. Joaninho, S. João de Areias, Santa Comba Dão, 
Treixedo e Vimieiro; Departamento dos Bens Culturais; Animador do Seminário em Família 
para a Zona de Besteiros.
 Pedro Regojo Velasco - 24-02-1962 - 24.05.2008 
 - R. Quinta De Baixo, 8 Marzovelos 3510-014 VISEU. Tel. 232 410 230 / 969 908 110, 
pedroregojo@gmail.com - Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei. 
 Raimundo Elias Filho - 20-09-1963 – 18-12-1988 
 – Casa Paroquial de S. Mamede, Av. D. João Peculiar, n.º 16, 3660-252 SANTA CRUZ 
DA TRAPA. Tel. 232708152 / 926334091, eliascrato@yahoo.com.br – Pároco de Candal, San-
ta Cruz da Trapa e S. Cristóvão de Lafões; Arcipreste de S. Pedro do Sul; Membro do Conselho 
Presbiteral e do Secretariado Diocesano do Clero.
 Raimundo Jacinto Mundinda - 18-06-1974 – 04-07-1999 
 – Casa Paroquial de Espinho, 3530-061 ESPINHO MGL. Tel. 232944305 / 963985272, 
jacintomundinda@sapo.pt – Pároco de Senhorim e Espinho.
 Ramiro Dias Ribeiro - 02-09-1936 – 29-07-1962 
 – Largo Dr. José Cabral, n.º 5, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, rami-
ro.ribeiro@mail.telepac.pt – Pároco de Papízios e de Parada.
 Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira - 15-07-1981 – 29-07-2007 
 – Casa Paroquial de Mamouros, Termas do Carvalhal, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 
232315051 / 964686558, raaoliveira@gmail.com – Pároco de Reriz, Pepim e Alva; Pároco “in 
solidum” de Figueiredo de Alva.
 Ricardo Cardoso - 19-03-1932 – 21-07-1957 
 – Rua Alexandre Herculano, 453, 3.° Esq. - Viseu, 3510-039 VISEU. Tel. 232437305 / 
965548593, rcrdcrds@hotmail.com - Coordenador do Secretariado da Pastoral Social; Secreta-
riado do Sínodo.
 Ricardo da Silva Ferreira - 25-11-1941 – 23-07-1965 
 – Seminário Maior de Viseu - Lgo. de Sta. Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 
965869267, Fax 232467369 – Director Espiritual do Seminário Maior de Viseu; Presidente do 
Secretariado Diocesano do Clero; Chefe do Gabinete Episcopal.
 Rodrigo Pina Lynce de Faria - 09-05-1971 – 06-10-2001 
 – Rua Quinta de Baixo, 8 - Viseu, 3510-014 VISEU. Tel. 232410230, rlyncefaria@gmail.
com – Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei.
 Silvério Cardoso - 01-09-1937 – 29-07-1962 
 – Casa Paroquial de Carapito, 3570-100 CARAPITO. Tel. 232577113 / 963187690 – Pá-
roco de Carapito, Cortiçada, Eirado e Valverde; Pároco Consultor.
 Sílvio Duarte Henriques - 26-03-1929 – 30-09-1951 
 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 
VISEU. Tel. 232423338 / 232467690 / 232841179 / 917530338 – Chanceler e Moderador da 
Cúria; Capelão do Colégio da Imaculada Conceição; Membro da Comissão de Arte Sacra.
 Valdemiro Pereira Coelho - 17-07-1921 – 15-08-1944 
 – Ribeiradio, 3680 RIBEIRADIO. Tel. 232781733. 
 Valmor Marcolin - 12-05-1968 – 13-12-1997 
 Virgílio Marques Rodrigues - 10-10-1968 – 25-07-1993 
 – Casa Paroquial, Lgo. Alves Mateus - Santa Comba Dão, 3440-333 SANTA COMBA 
DÃO. Tel. 232881279 / 918754364, Fax 232881279, pevirgilio@sapo.pt – Pároco “in solidum” 
de Couto do Mosteiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro de Ázere, S. Joaninho, S. João de Areias, San-
ta Comba Dão, Treixedo e Vimieiro; Presidente do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. 
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PRELATURA PESSOAL 

 Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei - Quinta de Baixo, 8 - Marzovelos, 3510-014 
VISEU. Tel. 232410230. 

ASSOCIAÇÕES E OBRAS PARA SACERDOTES 

 Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Miguel de Abreu – Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 
232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
Fraternidade Sacerdotal – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Mon-
teiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 União Apostólica do Clero - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. 
União Missionária do Clero - Director: José Francisco Cardoso Caldeira – Casa Paroquial de 
Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel. 232921257 / 966065224. 

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 

INSTITUTOS RELIGIOSOS MASCULINOS 

 Frades Menores Conventuais – O.F.M. Conv. - Convento São Francisco - Superior: Frei 
Pedro Manuel Pinto Perdigão - Membros: Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, Frei Angelo Eli-
seo Moroni e Frei Giovanni Sartori. — Igreja dos Terceiros, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 
(casa) / 232435937(Igreja), Fax 232431986, ubideus@mail.telepac.pt / viseu@ppfmc.it
 Maristas – F.M.S. - Instituto Missionário Marista - Superior: Ir. Diamantino Martins 
Duque - Membros: Ir. Diamantino Martins Duque, Ir. Albertino José Jorge, Ir. António Au-
gusto Tomé, Ir. Rui Manuel Alves Rua. - Rua Sidónio Pais, n.º 23, 3670-254 VOUZELA. Tel. 
232772441 supvouzela@maristascompostela.org 
 Missionários Claretianos – C.M.F. - Missionários do Coração de Maria - Tondela - 
Superior: P. Manuel António da Rocha Fontes Santos; Membros: P. Manuel António da Rocha 
Fontes Santos, P. Florentino Mendes Pereira e P. António Lopes da Silva. - Av. Dr. António José 
de Almeida, n.º 84, 2.º - Apart. 95, 3460-519 TONDELA. Tel. 232822981. 
 Missionários Combonianos – M.C.C.J. - Viseu - Superior: José Arieira de Carvalho; 
Membros: Pe. José Arieira de Carvalho, Pe. Antonio Ino, Pe. José Júlio Martins Marques, Ir. 
Artur Fernandes Pinto e Ir. Humberto Silva Rua. - Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 
VISEU. Tel. 232422834, Fax 232425913, viseu@combonianos.pt 
 Padres Vicentinos – C.M. - Orgens - Superior: Pe. Manuel Henriques da Silva; Mem-
bros: Pe. António Martins Correia, Pe. António Ribeiro Teixeira e Pe. Bruno José Pinheiro da 
Cunha, Pe. Manuel Henriques da Silva - Casa de S. Vicente de Paulo, Monte Salvado - Orgens, 
3510-673 VISEU. Tel. 232414690. 

INSTITUTOS RELIGIOSOS FEMININOS

 Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Sta. Beatriz da Silva - Viso - Viseu - Su-
periora: Maria Isabel da Santíssima Trindade; Membros: Maria Isabel da Silva Bernardes, Ma-
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ria Deolinda Tavares Alves, Margarida Maria do Sagrado Coração, Inês Tavares Alves, Maria 
Assumpta da Eucaristia, Maria Manuela do Santíssimo Sacramento, Maria Albina da Concei-
ção Pereira, Maria do Sameiro Santos Graça, Maria dos Prazeres Carvalho Ferreira, Maria Au-
gusta Tavares Pereira Sequeira, Maria Helena Martins Alexandre, Esmeralda Osalda António 
da Costa. - Av. Santa Beatriz - Viso Norte, 3500-917 VISEU. Tel. 232437229, oicviseu@clix.pt 
 Carmelitas Missionárias Teresianas - Carregal do Sal - Superiora: Maria Delgado Pé-
rez; Membros: Maria Delgado Pérez, Rosa Maria Ajuriagogeascoa, Glória Pacheco de Sousa. 
- Casa Paroquial - Currelos, CARREGAL DO SAL. 
 Congregação da Divina Providência e Sagrada Família – DPSF - Seminário Maior - 
Superiora: Alexandrina da Silva Rodrigues; Membros: Alexandrina da Silva Rodrigues, Maria 
Elisa Pinto Queiroga, Rosa Silva - Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-
517 VISEU. Tel. 232467360 / 934868454, Fax 232467369. 
 Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - CON-
FHIC - Centro de Deficientes de Santo Estêvão - Superiora: Maria da Assunção Henriques 
Pedro - Membros: Maria da Assunção Henriques Pedro, Maria da Conceição de Sousa Durão, 
Celina de Jesus Soeiro Coelho, Fernanda Morais Afonso, Margarida Meirim Afonso. - Centro 
de Deficientes de Santo Estêvão, Apartado 4040, 3515-101 VISEU. Tel. 232410580. 
 Doroteias (ou Irmãs Doroteias) - Província do Norte - Colégio da Imaculada Concei-
ção - Viseu - Superiora: Maria da Conceição Alves Paiva - Membros: Maria da Conceição Al-
ves Paiva, Adélia Rodrigues, Alzira Gonçalves Ribeiro Russinho, Celeste dos Santos Cardoso, 
Conceição de Oliveira Leal, Custódia Maria Vieira, Emília de Jesus Lourenço, Eugénia Au-
gusto Lage, Eulália Félix Medeiros, Fernanda Lopes Barros, Flora Leite, Lucília Moreira Pin-
to, Maria Alcina Monteiro, Maria da Anunciação Tavares, Maria Celeste da Silva Gonçalves, 
Maria Emília Coelho de Melo, Maria Helena Almeida Santos, Maria Helena de Jesus Ferreira, 
Maria José Agostinho, Maria de Lourdes Dias Ferreira, Maria Madalena Branco Alves, Maria 
do Rosário Caetano, Rosária da Encarnação, Teresa de Jesus Príncipe Santos. — Rua Nossa 
Senhora de Fátima, 3510-094 VISEU. Tel. 232480320.
 Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria – I.M.F.C.M. - Canas de Santa Ma-
ria - Superiora: Teresa Reig Montpart - Membros: Teresa Reig Montpart, Soledad Frago, Rosa 
Coutinho, Gabriela Luciana. - Centro Paroquial de Canas de Santa Maria, 3460-012 TONDE-
LA. Tel. 232841542. 
 Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria – I.M.F.C.M. - Centro Pastoral - Su-
periora: Maria José Jiménez - Membros: Maria José Jiménez, Mirem Orbgozo, Francisca de 
Fátima, Teresa Pérez. - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Filhas do Coração de Maria – F.C.M. - Canas de Senhorim - Superiora: Maria de Be-
lém Pinto Soeiro - Membros: Maria de Belém Pinto Soeiro, Maria Filomena Valente Correia, 
Maria de Lurdes Pereira Cardoso, Maria Rosa Pereira Cardoso, Maria Rosa Baltar. - Centro 
Social Paroquial de Canas de Senhorim, 3525- CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 
232671486. 
 Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora – F.M.N.S. - Vouzela - Superiora: Albina 
da Rocha Ferreira - Membros: Albina da Rocha Ferreira, Margarida Gonçalves, Maria Cordei-
ro, Maria Rosário Neves. - Rua Ribeiro Cardoso, 3670-257 VOUZELA. Tel. 232772077. 
Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - RSCM - Viseu - Superiora: Maria 
Alice Ribeiro dos Santos - Membros: Maria Alice Ribeiro dos Santos, Maria Dolorosa Cabral, 
Cecília da Conceição Sousa Cruz, Maria da Graça Neves de Matos, Maria da Conceição de 
Sousa Pereira, Vitória dos Prazeres. - Lar Sagrado Coração de Maria, Av. 25 de Abril, 140, 
3510-118 VISEU. Tel. 232428884, Fax 232426780. 



375Igreja Diocesana

 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - RSCM - Viseu - Superiora: 
Irmã Maria Cândida Valente - Membros: 5 Irmãs - Residência do Sagrado Coração de Maria, 
Av. 25 de Abril, 142, 3510-118 VISEU. Tel. 232429831. 
 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - RSCM - Viseu - Superiora: 
Rosa Baptista Peixoto - Membros: Rosa Baptista Peixoto, Maria Claudina Silva da Cunha, Pal-
mira da Conceição Dias, Iria Gonçalves Rodrigues, Constança Borges da Silva. - Internato de 
Santa Teresinha, Rua Serpa Pinto, 43, 3510-112 VISEU. Tel. 232182098. 
 Instituto Jesus Maria José - Viseu - Superiora: Maria da Conceição Ferreira Rodrigues 
- Membros: Maria Leitão da Silva, Serafina Almeida Martelo, Maria de Lurdes Oliveira, Ma-
ria da Rocha Bernardes, Maria de Fátima Pereira de Jesus, Maria do Céu Rouxinol, Maria do 
Carmo Martins Lino, Maria Salete Lourenço Pereira, Maria da Conceição Ferreira Rodrigues, 
Margarida Hostilina da Costa Cardos - Quinta dos Ciprestes, 3500- VISEU. Tel. 232461134. 
 Instituto Jesus Maria José - Viseu - Superiora: Belém Gonçalves - Membros: Ana Ma-
ria Ferreira da Silva, Luzia Abreu, Belém Gonçalves. - Lar Escola de Santo António, Largo 
Mouzinho de Albuquerque, 3500-160 VISEU. Tel. 232480360. 
 Irmãs de São João Baptista e de Maria Rainha - Viseu - Superiora: Isabel Afonso 
Sanches Salgueira - Membros: Isabel Afonso Sanches Salgueira, Maria do Céu. - R. Senhora do 
Postigo, Edifício S. Lázaro, 1.º Esq., 3500-200 VISEU. Tel. 232426421. 
 Irmãs Missionárias Combonianas - Viseu - Superiora: Dorinda Lopes da Cunha - Mem-
bros: Dorinda Lopes da Cunha, Maria Natália Lopes de Almeida, Laurinda Martins de Pinho 
Pinhal, Armandina Lopes Fonseca, Irene Duarte. - Rua Daniel Comboni, n.º 122 - Bairro de 
Santa Eugénia, 3500-031 VISEU. Tel. 232424502. 
 Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus – M.R. - Viseu - Superiora: 
( ) - Membros: Arminda Rosa Mourão, Rosa Fernandes Rodrigues, Maria Arminda Teixeira 
Faustino. - Rua Alexandre Herculano, 475, 2.º Dto. T, 3510-039 VISEU. Tel. 232425146. 

INSTITUTOS SECULARES 

 Caritas Christi – C.C. - Viseu - Responsável: Mariana dos Anjos Vaz - Centro Sócio-Pas-
toral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690. 
 Cooperadoras da Família - Viseu - Responsável: Laurinda do Espírito Santo Costa - 
Rua Paulo Emílio, n.º 19, 3510-098 VISEU. Tel. 232423057. 

CENTROS DE VIDA CRISTÃ 
 
 Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Miguel de Abreu - Propriedade: 
Diocese de Viseu - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 

ASSOCIAÇÕES, MOVIMENTOS E OBRAS LAICAIS
 
 Acção Católica Rural - Presidente: Maria da Conceição Lufinha de Vasconcelos Pereira 
dos Santos - Assistente: António Gomes de Matos / João Luís Leão Zuzarte - Centro Sócio-Pas-
toral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 
/ 918334900, Fax 232467691, saolufinha@gmail.com, www.centropastoral.web.pt 
 Apostolado da Oração - Presidente: Maria Cândida Dias Lopes Soares de Moura - As-
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sistente: Jorge Carvalhal Pinto - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.
pt 
 Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde - Aceps - Presidente: 
Maria de Deus Queijo Barroco Correia - Assistente: José Seixas Nery - Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 
232467691, www.cebtropastoral.web.pt 
 Associação das Guias de Portugal - Presidente: Maria Faustino Marques Luzerna Pais - 
Assistente: José de Fátima Oliveira Morujão - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua 
D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centro-
pastoral.web.pt 
 Associação dos Médicos Católicos - Presidente: Ovídio da Cruz Loureiro (Dr.) - Assis-
tente: José Seixas Nery - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Cáritas Diocesana de Viseu - Presidente: José Fernando Pereira Borges - Assistente: 
Miguel Rodrigues Pereira - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 1.º Dto, 3510-039 VISEU. Tel. 
232420340, Fax 232420349, viseu@caritas.pt 
 Centro de Preparação para o Matrimónio - Presidente: Carlos Manuel Monteiro Mar-
ques e Ema Monteiro Marques - Assistente: Orlando Soares de Paiva - Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 
936390047, Fax 232467691, p.orlando@crb.ucp.pt, www.centropastoral.web.pt 
Conferências Vicentinas - Presidente: Messias Lopes dos Santos - Assistente: António Ri-
beiro Teixeira - Casa São Vicente de Paulo, Monte Salvado - Orgens, 3510-673 VISEU. Tel. 
232414690. 
 Congresso Eucarístico Internacional - Presidente: Geraldo de Fátima Morujão - Paró-
quia de S. José, Casa Paroquial, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325. 
 Convívios Fraternos - Presidente: António da Rocha Freirinha - Assistente: Jorge Luís 
Gomes Lopes - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Corpo Nacional de Escutas - Presidente: António Rodrigues - Assistente: Geraldo 
de Fátima Morujão, António José Marques Santiago - Apartado 347, 3501-903 VISEU. Tel. 
232426225, www.viseu.cne-escutismo.pt 
 Cursos de Cristandade - Presidente: Augusto dos Santos Antunes - Assistente: António 
Carlos Carvalho da Silva / João Carlos Almeida Carvalho - Centro Sócio-Pastoral da Diocese 
de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, 
www.centropastoral.web.pt 
 Equipas de Casais de Nossa Senhora - Presidente: Joaquim Cardoso - Teresa Cardo-
so - Assistente: Armando Esteves Domingues - Quinta dos Areais, Lt A - Viso Sul, 3500-605 
VISEU. 
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Presidente: Paulo José Machado Ferreira 
- Assistente: Armando Esteves Domingues - Estrada Nacional n.º 2, Moure de Madalena, 3510-
512 VISEU. 
 Grupo de Apoio à Liga dos Amigos da Rádio Renascença - Presidente: Augusto Pas-
sos - Assistente: José Fernandes Vieira - Rádio Renascença, Quinta do Seminário, 3500-181 
VISEU. 
 Legião de Maria - Presidente: Orlando Lopes Vieira Leite - Assistente: José de Albu-
querque Leitão - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
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 Liga Operária Católica - Presidente: Maria Luísa Fernandes Alves - Assistente: António 
Gomes de Matos - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Montanhistas de Santa Maria - Presidente: José António Marques Pinto - Cláudia Sofia 
Rodrigues Baptista - Assistente - ( ) Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.
pt 
 Movimento da Mensagem de Fátima - Presidente: Ana Maria Carvalho - Assistente: 
Carlos Martins Casal - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt
 Movimento de Dinamização Bíblica - Presidente: Palmira Henriqueta Fraga Frutuoso 
Vaz - Assistente: Manuel Pires Ferreira - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. 
António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropas-
toral.web.pt 
 Movimento dos Educadores Católicos (MEC) - Presidente: Luciano Jorge Baptista - 
Assistente: António Jorge dos Santos Almeida - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.
centropastoral.web.pt 
 Movimento dos Focolares / Obra de Maria - Presidente: Orlando Carvalho - Teresa 
Carvalho - Assistente: ( ) - Rua Amor de Perdição, Lote 12 B / C, Viso Sul, 3500-608 VISEU, 
fdiascarvalho@sapo.pt, www.centropastoral.web.pt 
 Movimento Esperança e Vida - Presidente: Lucinda de Figueiredo e Silva de Aguiar 
Cabral Ferreira - Assistente: António Ino - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. 
António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropas-
toral.web.pt 
 Movimento por um Lar Cristão - Presidente: Laurinda do Espírito Santo Costa - Assis-
tente: Orlando Soares de Paiva - Rua Paulo Emílio, n.º 19, 3510-098 VISEU. Tel. 232423057 / 
93639007, p.orlando@crb.ucp.pt 
 Movimento Vida Ascendente - Presidente: Maria do Carmo Lisboa Mendes - Assisten-
te: José de Seixas Néry - Praça Miguel Ponces, 6 A - 2.º, 3510-091 VISEU. Tel. 232429663 / 
966648440. 
 Obra de Santa Zita - Presidente: Casa de Santa Zita - Assistente: ( ) - Rua Paulo Emílio, 
n.º 19, 3510-108 VISEU. Tel. 232423057. 
 Oficinas de Oração e Vida - Presidente: Custódia da Costa Santos - Assistente: Agosti-
nho Plácido Gonçalves - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 
 Ordem Franciscana Secular - Presidente: José Manuel Ferreira da Silva - Assistente: ( 
) - Igreja dos Terceiros, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985. 
 União Eucarística Reparadora - Presidente: Maria do Céu Almeida - Assistente: Geral-
do de Fátima Morujão - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt 

OBRAS DE ACÇÃO SÓCIO-CARITATIVA 

 Cáritas Diocesana de Viseu - Director: José Fernando Pereira Borges - Propriedade: 
Cáritas Diocesana - R. Alexandre Herculano 475 - 1.º, 3510-039 VISEU. Tel. 232420340, Fax 
232423349, viseu@caritas.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro Comunitário.
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 Cáritas da Paróquia de Queiriga - Director: Augusto Gomes - Propriedade: Paró-
quia de Queiriga - Av. Cimo do Souto - Queiriga, 3650-051 QUEIRIGA. Tel. 232609040, Fax 
232609040, caritasparoquialqueiriga@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Cen-
tro de Dia; Lar para Idosos.
 Cáritas Paroquial de Beijós - Director: Marco José Pais Cabral - Propriedade: Paróquia 
de Beijós - Rua Abade Pais Pinto, 145, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232672047 / 969800653, Fax 
232673262, caritasparoquialbeijos@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; 
Centro de Dia.
 Cáritas Paroquial de Mioma - Director: António José da Silva Ramos Boavida - Pro-
priedade: Paróquia de Mioma - Mioma, 3560-085 MIOMA. Tel. 232982658, Fax 232982658, 
caritas.mioma@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Lar; Centro de Dia; Apoio domiciliário.
 Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde - Director: Álvaro Dias Arede - Proprieda-
de: Paróquia de Oliveira do Conde - Largo de S. Pedro, 4 , 3430-351 CARREGAL DO SAL. 
Tel. 232968272, caritas.oliveiraconde@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; 
Apoio Domiciliário Integrado.
 Cáritas Paroquial de Parada - Director: Ramiro Dias Ribeiro - Propriedade: Paróquia 
de Parada - Parada, 3430-753 CARREGAL DO SAL. Tel. 232968060. VALÊNCIAS: Serviço 
Apoio Domiciliário; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Cáritas Paroquial de Santa Maria de Viseu - Director: José de Albuquerque Leitão 
- Propriedade: Paróquia de Santa Maria - Rua Silva Gaio, 37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 232 
435 092, Fax 232 422 984, caritas.santamaria.viseu@clix.pt VALÊNCIAS: Centro Alojamento 
Temporário; Centro Atendimento e Acompanhamento Social.
 Cáritas Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Carlos Augusto Ferreira e Cunha - 
Propriedade: Paróquia de Várzea de Lafões - VÁRZEA 3660-694 S. PEDRO DO SUL.
 Centro Paroquial Bem-Estar Social Vimieiro - Director: Pedro Manuel Leitão Alves 
- Propriedade: Paróquia de Vimieiro - Rua Padre Tomás de Aquino - Rojão Grande 3440-607 
VIMIEIRO SCD. Tel. 232 891 374 VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director: Miguel Rodrigues Pereira - Pro-
priedade: Paróquia de Carvalhais - Carvalhais, 3660 - 061 CARVALHAIS. Tel. 232700040, 
Fax 232700049, cps_carvalhais@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro de Promoção Social S. Martinho de Pindo - Director: César Martinho Duarte 
Catarino - Propriedade: Paróquia de Pindo - Pindo, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114, cen-
tropsocialpindo@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Alcafache - Director: Nuno Miguel Henriques Azevedo - Proprie-
dade: Paróquia de Alcafache - Alcafache, 3530-020 ALCAFACHE. Tel. 232478305. VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Canas de Santa Maria - Director: João Dinis Lopes de Figueiredo 
- Propriedade: Paróquia de Canas de S. Maria - Largo de S. Pedro - Canas de S. Maria, 3460-
012 CANAS DE S. MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@hotmail.
com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
Centro Paroquial de Cunha Baixa - Director: João Luís Leão Zuzarte; Propriedade: Paróquia 
de Cunha Baixa - Adro da Igreja, 3530-051 CUNHA BAIXA MG. Tel. 232 621 155, Fax 232 
617 337, centro.cunhabaixa@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de 
Dia. 
 Centro Paroquial de Nelas - Director: Delfim Dias Cardoso - Propriedade: Paróquia 
de Nelas - Av. António Monteiro, 3520-036 NELAS. Tel. 232944963, Fax 232944554, cparo-
quialnelas@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos. 
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 Centro Paroquial de Povolide - Director: Alfredo Almeida Melo - Propriedade: Paró-
quia de Povolide - Lugar da Igreja - Povolide, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.po-
volide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Centro de Dia; Lar para Idosos; 
Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de S. João do Monte - Director: António José de Figueiredo Mar-
ques - Propriedade: Paróquia de S. João do Monte - Rua Pe. Adelino Arede - S. João do Monte, 
3475-072 CARAMULO. Tel. 969064214. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Vilar Seco - Director: Delfim Dias Cardoso - Propriedade: Paró-
quia de Vilar Seco - Largo da Igreja 3520-225 VILAR SECO NL. Tel. 232942041. VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Centro Social Cultural da Paróquia de Mangualde - Director: Jorge Alberto da Silva 
Seixas - Propriedade: Paróquia de Mangualde - Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUAL-
DE. Tel. 23261440 / 232612389, Fax 232619449, paroquiademangualde@netvisao.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia.
 Centro Social e Cultural Daniel Comboni - Director: Manuel Alves Pinheiro de Car-
valho - Propriedade: Congregação - R. Pedro Álvares Cabral, 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232 
422 834, viseu@combonianos.pt 
 Centro Social da Paróquia de Boa Aldeia - Director: Paulo Diamantino Estêvão Rodri-
gues  - Propriedade: Paróquia de Boaldeia - R. Reguengo - Boaldeia, 3510-291 BOALDEIA. 
Tel. 232997341, cspboaldeia@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de 
Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social da Paróquia de Mões - Director: António Manuel Sobral - Propriedade: 
Paróquia de Mões - Rua da Torre, 3600-430 MÕES. Tel. 232304039, Fax 232304039, centro-
socialmoes@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social da Paróquia de Mundão - Director: José Francisco Cardoso Caldeira 
- Propriedade: Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUN-
DÃO. Tel. 232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação 
Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de Reriz - Director: Ricardo Alexandre Albuquerque Olivei-
ra - Propriedade: Paróquia de Reriz - Largo da Igreja, 3600-598 CASTRO DAIRE. cspreriz@
iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de S. Martinho das Moitas - Director: Carlos Alberto Ra-
mos de Sousa - Propriedade: Paróquia de S. Martinho das Moitas - S. Martinho das Moitas 
3660-328 S. MARTINHO DAS MOITAS SPS. Tel. 232357649 csp.smmoitas@sapo.pt VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director: Armando Esteves Domingues - 
Propriedade: Paróquia de S. Salvador - Rua da Igreja - S. Salvador, 3510-764 S. SALVADOR 
VIS. Tel. 232418740, Fax 232418741, cspsalvador@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Serviço 
Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social da Paróquia de Torredeita - Director: Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA 
VIS. Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro 
Atend. Acomp. Social.
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Milton Lopes da Encar-
nação - Propriedade: Paróquia do Coração de Jesus - Rua N. S. Fátima - Igreja do Coração de 
Jesus, 3510-094 VISEU. Tel. 232421508. VALÊNCIAS: CATL; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Jesus Maria José de Jugueiros - Director: Ir. Inês Dias Quental - Pro-
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priedade: Congregação - Jugueiros, 3500-606 RANHADOS VIS. Tel. 232461134. VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs - Director: António José Almeida 
Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Romãs - Largo da Igreja, 7 - Romãs, 3560-114 ROMÃS. 
Tel. 232546775, csp.romas@gmail.com. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director: António Gonçalves Cunha 
- Propriedade: Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Q.ta do Viso, 9, 3530-010 ABRUNHOSA-
-A-VELHA MG, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Escolar; Serviço 
Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Águas Boas - Director: Aníbal de Almeida Nunes - Pro-
priedade: Paróquia de Águas Boas - Rua do Talhinho - Águas Boas, 3560-010 SÁTÃO. Tel. 
232609800, Fax 232609805. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Antas - Director: Manuel José de Matos Clemente - Proprie-
dade: Paróquia das Antas - Largo de S. Vicente, nº 7, 3550 - 011 ANTAS PCT. Tel. 271701164. 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Campo - Director: Miguel de Abreu - Propriedade: Paró-
quia de Campo - R. José Augusto Seixas, 3 - Campo, 3510 - 542 CAMPO. Tel. 232459710. 
VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Director: Nuno Filipe Sousa Santos - 
Propriedade: Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 CANAS 
DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Comple-
mento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Carapito - Director: Silvério Cardoso - Propriedade: Paró-
quia da Carapito - Cortiçada, 3570-100 CARAPITO. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva - Director: Manuel José de Matos Cle-
mente - Propriedade: Paróquia de Castelo de Penalva - Castelo de Penalva 3550-039 CASTE-
LO DE PENALVA PCT. VALÊNCIAS: Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares - Director: Geraldo Kanjala Mário - Pro-
priedade: Paróquia de Chãs de Tavares - Chãs de Tavares, 3530-031 CHÃS DE TAVARES. Tel. 
232651995, Fax 232651995, centrochastavares@sapo.pt. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domi-
ciliário.
 Centro Social Paroquial de Cortiçada - Director: Silvério Cardoso - Propriedade: Pa-
róquia da Cortiçada - Cortiçada, 3570-110 CORTIÇADA. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domi-
ciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Couto de Mosteiro - Director: Carlos Martins Casal - Pro-
priedade: Paróquia de Couto do Mosteiro - Av. Santa Columba, 3440-126 COUTO DO MOS-
TEIRO. Tel. 232881600, censoc-mosteiro@clix.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; 
Centro de Dia; Apoio Domiciliário Integrado.
 Centro Social Paroquial de Dornelas - Director: Paulo Alexandre Albuquerque Oli-
veira - Propriedade: Paróquia de Dornelas - Rua P. António Andrade Lope, nº 1, 3570-130 
DORNELAS AB. Tel. 232598010, Fax 232598019, larsantoantonio1@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Centro de Dia; Lar de Idosos; Centro de Actividades Ocupacionais; Comunidade de Inserção.
 Centro Social Paroquial de Forninhos - Director: Paulo Alexandre Albuquerque Oli-
veira - Propriedade: Paróquia da Forninhos - Forninhos, 3570-150 FORNINHOS. VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Fornos de Maceira Dão - Director: Manuel Chaves de 
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Andrade - Propriedade: Paróquia de Fornos de Maceira Dão - Fornos de Maceira Dão, 3530-
071 FORNOS DE MACEIRA DÃO. Tel. 232612628, centrofornosdao@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia. 
 Centro Social Paroquial de Mamouros - Director: Joaquim Carvalho Alves - Proprie-
dade: Paróquia de Mamouros - Mamouros, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232315819, centros-
pm@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Molelos - Director: Américo da Cunha Duarte - Proprie-
dade: Paróquia de Molelos - Rua da Várzea - Molelos, 3460-203 TONDELA. Tel. 232813748, 
cspmolelos@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Penaverde - Director: Paulo Alexandre Albuquerque Gou-
veia - Propriedade: Paróquia de Penaverde - Penaverde, 3570-170 PENAVERDE. VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Aguiar - Director: Paulo Alexandre Albuquer-
que Gouveia - Propriedade: Paróquia de Pinheiro de Aguiar - Pinheiro de Aguiar, 3570-180 
PINHEIRO. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Queirã - Director: Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Mar-
ques - Propriedade: Paróquia de Queirã - Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163, centro-
socialparoquialqueira@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director: José Carlos Pinto de Matos - Pro-
priedade: Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal - Rio de Loba, 3500-810 VISEU. Tel. 
232440141. VALÊNCIAS: CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Rio de Moinhos - Director: António José da Silva Ramos 
Boavida - Propriedade: Paróquia de Rio de Moinhos - Rio de Moinhos, 3560-102 RIO DE 
MOINHOS. Tel. 232985006 / 232983054, Fax 232984082, lar-saojose@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de S. João de Areias - Director: Pedro Manuel Leitão Alves 
- Propriedade: Paróquia de S. João de Areias - R. Prof. Senra - S. João de Areias, 3440-465 S. 
JOÃO DE AREIAS. Tel. 232899050 / 966796418, Fax 232899059, saojoaoareiasipss@sapo.pt 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos ; Apoio Domiciliá-
rio Integrado; Unidade Vida Protegida; Fórum Sócio-Ocupacional.
 Centro Social Paroquial de S. Joaninho - Director: Virgílio Marques Rodrigues - 
Propriedade: Paróquia de S. Joaninho - Rua Direita, n.º 20 3440-080 S. JOANINHO. Tel. 
232899090, Fax 232899099, cspsjoaninho@sapo.pt VALÊNCIAS: Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de S. José - Director: José de Fátima Oliveira Morujão - Pro-
priedade: Paróquia de S. José - Calç. S. Mateus, 3500-192 VISEU. Tel. 232422639, centro.
jose@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domi-
ciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Besteiros - Director: Eugénio Duarte Henriques 
de Sousa - Propriedade: Paróquia de Santiago de Besteiros - R. Padre José J. Sousa Júnior, 688, 
3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 232852613, Fax 232852376. VALÊNCIAS: Ser-
viço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director: Celestino Correia 
Ferreira - Propriedade: Paróquia de Santiago de Cassurrães - Santiago de Cassurrães, 3530-
349 MANGUALDE. Tel. 232614789, Fax 232614224, pcassurraes@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para 
Idosos. 
 Centro Social Paroquial de Sezures - Director: José António Marques de Almeida - 
Propriedade: Paróquia de Sezures - R. N. Sª. da Graça - Sezures, 3550-312 SEZURES. Tel. 
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232641517, centro.sezures@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Do-
miciliário.
 Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Director: José dos Santos Quinteiro Lopes 
- Propriedade: Paróquia de Silvã de Cima - Rua da Torre - Silvã de Cima, 3560-217 SILVÃ DE 
CIMA. Tel. 232546231. VALÊNCIAS: Centro Convívio.
 Centro Social Paroquial de Treixedo - Director: Virgílio Marques Rodrigues - Pro-
priedade: Paróquia de Treixedo - Treixedo, 3440-532 TREIXEDO. Tel. 232881600, centroso-
cialpt@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Vila Cova do Covelo - Director: Manuel José de Matos 
Clemente - Propriedade: Paróquia de Vila Cova do Covelo - 3550-350 VILA COVA DO CO-
VELO. Tel. 232646137, cspvccovelo1@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; 
Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Vila Longa - Director: António José Almeida Rodrigues - 
Propriedade: Paróquia de Vila Longa - Vila Longa, 3560-220 VILA LONGA. Tel. 232546775. 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial Irmãos Braz de Vilar de Besteiros - Director: José Cardoso 
de Almeida - Propriedade: Paróquia de Vilar de Besteiros - Vilar de Besteiros, 3465-190 CAM-
PO DE BESTEIROS. Tel. 232841213. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial P.e Filinto Elísio S. Ramalho - Director: Francisco da Cunha 
Marques - Propriedade: Paróquia de Fataunços - Fataunços, 3670-095 VOUZELA. Tel. 
232771240, Fax 232771240. VALÊNCIAS: Centro Convívio. 
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director: Paulo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - Propriedade: Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar, 40, 
3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonseca@iol.pt 
VALÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu - Director: Miguel de Abreu - Proprieda-
de: Diocese de Viseu - Rua D. António Monteiro, 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 
232467691, viseu@centropastoral.web.pt VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Complemento para 
Lares de Idosos.
 Confraria de S. Eulália - Director: Américo Eusébio - Propriedade: Irmandade - Rua 
do Fojo, nº 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeulalia@gmail.com 
VALÊNCIAS: Creche; CATL ; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; Serviço 
Apoio Domiciliário.
Confraria de S. António de Viseu - Director: Isidro Simões Pereira - Propriedade: Confraria 
- Lg. Mouzinho Albuquerque 3500-160 VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368, lesaviseu@
sapo.pt VALÊNCIAS: Lar de Jovens.
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Director: Paulo José Machado Ferreira - 
Propriedade: Fundação - Estr. Principal - Moure Madalena - Ap. 1120, 3510-516 CAMPO VIS. 
Tel. 232451508, fdjcmp@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Irmandade da Misericórdia de N. S. dos Milagres - Director: Serafim Oliveira Soa-
res - Propriedade: Santa Casa - Rua Coronel Neves, 3680-119 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 
232760330, Fax 232760331, misofrades@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação 
Pré-Escolar; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos.
 Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira - Director: Prof. Au-
gusto Fernando Andrade - Propriedade: Santa Casa - Av. dos Combatentes do Ultramar, 54 / 
56, 3570-014 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232680170, Fax 232687190, misericordia.agbeira@
tugmail.com VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Apoio Domiciliário; Centro Juvenil.
 Obra de Santa Zita - Director: Maria Conceição Rodrigues Brites - Propriedade: Obra 
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de S. Zita - Lg. Tenente Miguel Ponces, 11, 3510-091 VISEU. Tel. 232419350, Fax 232431742, 
osz.viseu@ntvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal - Director: José Manuel Lopes Flórido - Pro-
priedade: Santa Casa - Quinta da Alagoa 3430-134 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, 
Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director: Cor. Fernando Manuel Morais 
d’Almeida - Propriedade: Santa Casa - Av. Gen. Humberto Delgado - Apartado 90, 3530 MAN-
GUALDE. Tel. 232622577, Fax 232622577, santacasa.mangualde@netvisao.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos.
 Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Director: Joaquim Pinto Ferreira 
da Slva - Propriedade: Santa Casa - Rua do Lar, 3550-144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 
232642533, irmandade. penalva@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Intervenção Precoce; 
Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Complemento para Lares de Idosos; Centro de 
Noite; Lar para Idosos.
 Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Director: Rui Manuel Prata dos 
Santos - Propriedade: Santa Casa - R. Mouzinho de Albuquerque, nº 30, 3440-387 S. COMBA 
DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação 
Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Complemen-
to para Lares de Idosos; Apoio Domiciliário Integrado.
 Santa Casa da Misericórdia de Santar - Director: Maria Infância Alves Pamplona 
Francisco - Propriedade: Santa Casa - Largo Visconde de Taveiro - Santar, 3520-000 NELAS. 
Tel. 232942558, Fax 232942558, scmsantar@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Do-
miciliário; Centro de Dia.
 Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Director: Eng. Carlos Manuel Cortês 
Henriques Cunha - Propriedade: Santa Casa - Av. Visconde de Tondela, 3460-526 TONDELA. 
Tel. 232814190, Fax 232814199, misericordia-tondela@mail.pt VALÊNCIAS: Creche; Educa-
ção Pré-Escolar; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; Serviço Apoio Domici-
liário; Centro de Dia.
 Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director: Cor. António Magalhães Soeiro - Pro-
priedade: Santa Casa - Largo Major Teles, 1, 3500-212 VISEU. Tel. 232470770, geral@scm-
viseu.com VALÊNCIAS: Jardim Infância de Nª Sª De Fátima; Jardim Infância de S. Sebastião; 
Centro de Dia de Santa Maria; Centro de Dia da Sagrada Família; Lar Viscondessa de S. Cae-
tano; Centro de Acolhimento Temporário.
 Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Director: Eugénio Lopes Silva Lobo - Pro-
priedade: Santa Casa - Rua Ribeiro Cardoso, 47, 3670-257 VOUZELA. Tel. 232704400 / 405 / 
407, Fax 232704406, scmvouzela@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Esco-
lar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Director: Fernando Almeida Fontes 
Menezes - Propriedade: Santa Casa - Ladeira - Castelões, 3465-129 CAMPO DE BESTEIROS. 
Tel. 232851878, Fax 232852621, misericordiavalebesteiros@hotmail.com VALÊNCIAS: Cre-
che; Educação Pré-Escolar; Lar de Jovens; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar 
para Idosos.
 Santa Casa da Misericórdia S. António de S. Pedro do Sul - Director: Manuel Paiva - 
Propriedade: Santa Casa - Rua da Misericórdia, 3660-474 S. PEDRO DO SUL. Tel. 232720460, 
Fax 232720465, geral@mspsul.com.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; 
Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos.
 União das Misericórdias Portuguesas - Director: Lucílio Fernando Assunção Teixei-
ra - Propriedade: União - Apartado 4040 - Abraveses 3515-101 VISEU. Tel. 232410580, Fax 
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232410588, csestevao@ump.pt VALÊNCIAS: Lar Residencial; Centro Actividades Ocupacio-
nais.

OUTROS CENTROS SOCIAIS PAROQUIAIS

 Centro Paroquial de Espinho - Director: Raimundo Jacinto Mundinda - Propriedade: 
Paróquia de Espinho - Espinho, 3530-062 ESPINHO. Tel. 232610760. 
 Centro Paroquial de Tondela - Director: Manuel António da Rocha Fontes Santos - 
Propriedade: Paróquia de Tondela - Lg. Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, 145 C, 3460-534 
TONDELA, paroquia_tondela@sapo.pt
 Centro Social da Paróquia de Manhouce - Director: Luís Carlos Correia de Almeida - 
Propriedade: Paróquia de Manhouce - 3660-144 MANHOUCE SPS.
 Centro Social da Paróquia de S. Martinho das Moitas - Director: Carlos Alberto Ra-
mos Sousa - Propriedade: Paróquia de S. Martinho das Moitas - S. Martinho das Moitas, 3660-
328 S. PEDRO DO SIL. Tel. 232357649, csp.smmoitas@sapo.pt
 Centro Social Paroquial de Arões - Director: Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 
Propriedade: Paróquia de Arões - Arões, 3730-001 ARÕES. 
 Centro Social Paroquial de Mouraz - Director: António Soares Flor - Propriedade: 
Paróquia de Mouraz - Mouraz, 3460-330 TONDELA. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira do Conde - Director: Álvaro Dias Arede - Pro-
priedade: Paróquia de Oliveira do Conde - Oliveira do Conde, 3430-341 CARREGAL DO 
SAL. 
 Centro Social Paroquial de Óvoa - Director: Carlos Martins Casal - Propriedade: Paró-
quia de Óvoa - Óvoa, 3440-012 ÓVOA. 
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Ázere - Director: Carlos Martins Casal - Pro-
priedade: Paróquia de Pinheiro de Ázere - Pinheiro de Ázere, 3440-202 PINHEIRO DE ÁZE-
RE. 
 Centro Social Paroquial de Santa Cruz da Trapa - Director: Raimundo Elias Filho - 
Propriedade: Fábrica da Igreja - Sta. Cruz da Trapa 3665-259 S. CRUZ TRAPA.
 Centro Social Paroquial de S. João de Lourosa - Director: Francisco Alexandre Do-
mingos - Propriedade: Paróquia de S. João de Lourosa - 3500 S. JOÃO DE LOUROSA VIS.
 Centro Social Paroquial de S. Julião - Director: João Pedro Ferreira Cardoso - Proprie-
dade: Paróquia de Lobão da Beira - Lobão da Beira 3460-203 LOBÃO DA BEIRA TND.
 Centro Social Paroquial de S. Pedro do Sul - Director: Carlos Augusto Ferreira e Cunha 
- Propriedade: Paróquia de S. Pedro do Sul - S. Pedro do Sul, 3660 - S. PEDRO DO SUL. 
 Centro Social Paroquial de S. Salvador de Tonda - Director: João Pedro Ferreira Car-
doso - Propriedade: Paróquia de Tonda - Rua de S. Salvador 3460-472 TONDA TND.
 Centro Social Paroquial de Senhorim - Director: Raimundo Jacinto Mundinda - Pro-
priedade: Paróquia de Senhorim - Senhorim, 3520-216 SENHORIM. 
 Centro Social Paroquial de Santa Maria de Silgueiros - Director: Manuel Antunes 
dos Santos Barranha - Propriedade: Paróquia de Silgueiros - Loureiro de Silgueiros, 3500-538 
SILGUEIROS. 
 Centro Social Paroquial de Cavernães - Director: José Francisco Cardoso Caldeira - 
Propriedade: Paróquia de Cavernães - Cavernães, 3500-367 CAVERNÃES. 
 Centro Social Paroquial de Currelos - Director: Marco José Pais Cabral - Propriedade: 
Paróquia de Currelos - Currelos, 3430- CARREGAL DO SAL. 
 Centro Social Paroquial de Fragosela - Director: Nuno Miguel Henriques Azevedo - 
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Propriedade: Paróquia de Fragosela - Fragosela, 3500-475 VISEU. 
 Centro Social Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha - Propriedade: Paróquia de Várzea de Lafões - Várzea, 3660-694 VÁRZEA SPS. 
 Centro Social Paroquial de Beijós - Director: Marco José Pais Cabral - Propriedade: 
Paróquia de Beijós - Beijós, 3430-501 BEIJÓS. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira de Frades - Director: Manuel Gonçalves Fernan-
des - Propriedade: Paróquia de Oliveira de Frades - Oliveira de Frades, 3680-000 OLIVEIRA 
DE FRADES. 
 Centro Social Paroquial de S. João da Fresta - Director: Geraldo Kanjala Mário - Pro-
priedade: Paróquia de S. João da Fresta - Largo da Igreja - S. João da Fresta, 3530-360 S. JOÃO 
DA FRESTA. Tel. 271707164, Fax 271709230. 
 Centro Social Paroquial de Souto de Lafões - Director: Manuel Gonçalves Fernandes 
- Propriedade: Paróquia de Souto de Lafões - Igreja - Souto de Lafões 3680-000 SOUTO DE 
LAFÕES OF.
 Obra Social Instituto Irmãs M. N. S. Fátima - Director: Ir. Maria José Luciano - Pro-
priedade: Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Abrunhosa-a-Velha, 3530-010 MANGUALDE. 
Tel. 232651158.

ESCOLAS CATÓLICAS 

 Colégio da Imaculada Conceição - Responsável / Director: Ir. Teresa de Jesus Príncipe 
Santos - Propriedade: Congregação de Santa Doroteia - Rua Nossa Senhora de Fátima, 88, 
3510-094 VISEU. Tel. 232480320. 
 Colégio da Via-Sacra - Responsável / Director: Mário Lopes Dias - Propriedade: Se-
minário Maior de Viseu - Rua Cón. Barreiros, 3500-093 VISEU. Tel. 232421981 / 232422991, 
Fax 232432855. 
 Instituto Missionário Marista - Responsável / Director: Ir. João Pedro dos Santos Pe-
reira - Propriedade: Maristas - Rua Sidónio Pais, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, Fax 
232772441. 
 Instituto Superior de Teologia - Responsável / Director: Mário Lopes Dias - Proprie-
dade: Dioceses de Bragança, Lamego, Guarda e Viseu. - Seminário Maior de Viseu, Largo de 
Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232422162, Fax 232425737. 
 Internato Viseense de Santa Teresinha - Responsável / Director: ( ) - Propriedade:( ) - 
Rua Serpa Pinto, n.º 34, 3510-112 VISEU. Tel. 232426780. 
 Lar das Religiosas do Bom Pastor - Responsável / Director: - Propriedade: Religiosas 
do Bom Pastor - Rua Dr. Amorim Girão, n.º 31, Moinho de Vento, 3510 VISEU. Tel. 232424263. 
 Lar do Coração de Maria - Responsável / Director: - Propriedade: Religiosas do Cora-
ção de Maria - Av. 25 de Abril, n.º 140, 3510-118 VISEU. Tel. 232421901 / 232422120. 
 Lar-Escola de S. António - Responsável / Director: Arménio Ferreira Lourenço - Pro-
priedade: Lar-Escola de St. António, Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-060 VISEU. Tel. 
232424193 / 232424850, Fax 232425778. 
 Universidade Católica Portuguesa (Pólo de Viseu) - Responsável / Director: Prof. Dou-
tor Aires Pereira do Couto - Propriedade: ( ) - Estrada da Circunvalação, 3500-505 VISEU. Tel. 
232430200, Fax 232428344. 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
 
 Arauto de Beijós – Boletim – Director: Marco José Pais Cabral – Periocidade: Mensal 
– Beijós, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232671170. 
 Carregal do Sal – Boletim – Director: Marco José Pais Cabral – Periocidade: Mensal – 
Currelos, 3430 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961419. 
 Centenário de Silgueiros – Boletim – Director: Manuel Antunes dos Santos Barranha – 
Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros, 3500-538 SILGUEIROS. Tel. 
232958558. 
 Comunidade Cristã de Carvalhais – Boletim – Director: Miguel Rodrigues Pereira – 
Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, 3660-055 CARVALHAIS. Tel. 232425529 / 967788303, 
Fax 232799150. 
 Correio de Papízios – Boletim – Director: Ramiro Dias Ribeiro – Periocidade: Mensal – 
Casa Paroquial, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, op202716@mail.telepac.pt 
 Correio de Parada – Boletim – Director: Ramiro Dias Ribeiro – Periocidade: Mensal – 
Parada, 3430-745 PARADA. Tel. 232968230. 
 Ecos de Besteiros – Boletim – Director: – Periocidade: – Tel. 
 Ecos de Bodiosa – Jornal – Director: António Carlos Carvalho da Silva – Periocidade: 
Bimestral – Casa Paroquial, 3515-539 BODIOSA. Tel. 232971252 / 965414809. 
 Ecos do Mundão – Boletim – Director: José Francisco Cardoso Caldeira – Periocidade: 
Mensal – Mundão, 3500-564 MUNDÃO. Tel. 232440482, Fax 232922167. 
 Família Paroquial de Cunha Baixa – Boletim – Director: João Luís Leão Zuzarte – Pe-
riocidade: Mensal – Cunha Baixa, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232614340. 
 Família Paroquial de Santiago de Cassurrães – Boletim – Director: Celestino Correia 
Rodrigues Ferreira – Periocidade: Mensal – Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIAGO 
DE CASSURRÃES. Tel. 232614224, Fax 232614185. 
 Igreja Diocesana – Boletim – Director: Manuel Gonçalves Fernandes – Periocidade: 
Quadrimestral – Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU. Tel. 232435857, secretaria@diocesedeviseu.pt 
 Jornal da Beira – Jornal – Director: João Martins Marques – Periocidade: Semanal – 
Rua Nunes de Carvalho, n.º 28, 3500-502 VISEU. Tel. 232428818, Fax 232428518, jbeira@
mail.telepac.pt, www.jornaldabeira.web.pt 
 Livraria Fundação Jornal da Beira – Livraria – Director: Mons. José Fernandes Vieira 
– Rua Nunes de Carvalho, 24-28, 3504-502 VISEU. Tel. 232428818, Fax 232428518, jbeira@
mail.telepac.pt, www.jornaldabeira.web.pt 
 Notícias da Beira – Jornal – Director: Josué Rodrigues Pereira – Periocidade: Quinze-
nal – Complexo Paroquial, Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463 
/ 232619440. 
 O Alcofrense – Boletim – Director: Cláudio Correia Ferreira – Periocidade: Mensal – 
Casa Paroquial, 3670-015 ALCOFRA. Tel. 232751270. 
 O Caminho – Jornal – Director: Manuel Moreira Matos – Periocidade: Mensal – Casa 
Paroquial, 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146. 
 O Penalvense – Jornal – Director: José António Marques de Almeida – Periocidade: 
Mensal – Casa Paroquial, Rua Alexandre Herculano, 3550-173 PENALVA DO CASTELO. Tel. 
232641517. 
 Oliveira do Conde – Boletim – Director: Álvaro Dias Arede – Periocidade: Mensal – 
Oliveira do Conde, 3430-351 CARREGAL DO SAL. Tel. 232968272, Fax 232968272. 
 Planalto – Jornal – Director: Delfim Dias Cardoso – Periocidade: Mensal – Casa Paro-
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quial, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 232945022, Fax 232945023. 
 Rádio Renascença – Rádio – Director: – Periocidade: Diário – Largo de Santa Cristina, 
3504-517 VISEU. Tel. 232422506. 
 Sentinela da Serra – Boletim – Director: Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Perio-
cidade: Bimestral – Junqueira, 3730-170 JUNQUEIRA VLC. Tel. 256402432.
 Varandim do Couto - Boletim - Director: Carlos Martins Casal - Periodicidade: mensal 
- Couto do Mosteiro - 3440-126 COUTO DO MOSTEIRO. Tel. 232881600 / 232881240; Fax 
232881240.
 Voz da Esperança – Revista – Director: Mário Lopes Dias – Periocidade: Trimestral – 
Lgº Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360, Fax 232467369. 
 Voz da Montanha – Boletim – Director: Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Perio-
cidade: Mensal – Casa Paroquial, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856. 
 Voz de Ferreira de Aves – Boletim – Director: Nuno da Gama Osório Amador – Pe-
riocidade: Mensal – Casa Paroquial, 3560-044 FERREIRA DE AVES. Tel. 232665129, Fax 
232665129. 
 Voz de Mouraz – Boletim – Director: António Soares Flor – Periocidade: Mensal – Casa 
Paroquial, 3460-330 MOURAZ. Tel. 232816369. 
 Voz de Povolide – Boletim – Director: Alfredo Almeida Melo – Periocidade: Mensal – 
Casa Paroquial, 3500-587 POVOLIDE. Tel. 232931299, Fax 232931364. 
 Voz de S. Joaninho – Boletim – Director: Carlos Martins Casal – Periocidade: Mensal 
– Casa Paroquial, 3440-073 S. JOANINHO. Tel. 232890420. 
 Voz de S. João de Areias – Boletim – Director: Pedro Manuel Leitão Alves – Periocida-
de: Mensal – Casa Paroquial, 3440-465 S. JOÃO DE AREIAS. Tel. 232891313 / 966796418, 
Fax 232892633, padre@larsaojoaoareias.com. 
 Voz de S. João de Lourosa – Boletim – Director: Francisco Alexandre Domingos – 
Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, 3500-899 S. JOÃO DE LOUROSA. Tel. 232461685 / 
966233894. 
 Voz de Torredeita e Boaldeia – Boletim – Director: Paulo Diamantino Estêvão Rodri-
gues – Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510-854 TORREDEITA. Tel. 
232996146 / 963840569. 

ANEXOS

COLÉGIO DE CONSULTORES DA DIOCESE DE VISEU
ESTATUTOS

NATUREZA 
Art.º 1.º

 1. O Colégio de Consultores da diocese de Viseu é o órgão restrito de corresponsabilidade 
e partilha pastoral do Bispo diocesano.
 2. Tem carácter consultivo ou deliberativo e até de governo, consoante os casos previstos 
pelo Direito.

COMPOSIÇÃO
Art.º 2.º

 1. O Colégio de Consultores é composto por sete membros do Conselho Presbiteral, livre-
mente nomeados pelo bispo diocesano, por um período de cinco anos (cf. c. 502 § 1).
 § único – Terminados os cinco anos, continuará a exercer as suas funções até que se cons-
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titua novo Colégio (c. 502 § 1).
COMPETÊNCIAS

Art.º 3.º
 Compete ao Colégio de Consultores:
 1. Receber as letras apostólicas de nomeação do Bispo diocesano (cf. c. 382 § 3) e do 
Coadjutor (cf. c. 404 § 1) e, no impedimento do bispo, também do Auxiliar (cf. c. 404 § 3);
 2. Eleger o governador da diocese durante a sé impedida (cf. c. 413 § 2);
 3. Governar a diocese na vagatura da sé (cf. c. 419);
 4. Eleger o Administrador diocesano (cf. c. 421 § 1);
 5. Informar a Santa Sé acerca da morte do Bispo (cf. c. 422);
 6. Receber a renúncia do Administrador Diocesano (cf. c. 430 § 2);
 7. Ser ouvido para a nomeação do ecónomo diocesano (cf. c. 494 § 1);
 8. Dar parecer ou consentimento para actos de administração importantes ou de adminis-
tração extraordinária (cf. c. 1277);
 9. Dar consentimento para a alienação de bens, de acordo com o c. 1292.

ORGANIZAÇÃO
Art.º 4.º

 1. Preside ao Colégio de Consultores o Bispo Diocesano.
 § 1. No impedimento ou vagatura da sé preside aquele que ocupar interinamente o lugar 
do Bispo (cf. c. 502 § 2);
 § 2. Se ainda não estiver constituído o governador da diocese, preside o sacerdote do co-
légio dos consultores mais antigo na ordenação (cf. c. 502 § 2).

FUNCIONAMENTO
Art.º 5.º

 O Colégio de Consultores reunirá sempre que for convocado pelo Presidente.
Art.º 6.º

 A agenda da reunião será enviada aos membros do Colégio com, pelo menos, oito dias de 
antecedência.
 § único – No caso previsto no nº 4 do Art.º 3.º (eleição do Administrador diocesano), a 
convocatória poderá ser feita pelos meios técnicos mais rápidos, sem período de tempo antece-
dente determinado.

Art.º 7.º
 As decisões do Colégio serão tomadas por maioria absoluta de votos, emitidos por escru-
tínio secreto. 
 § único – Se após duas votações não houver maioria absoluta de votos, valerá em terceira 
votação a maioria relativa.

Art.º 8.º
 Das reuniões do Colégio de Consultores far-se-á sempre acta que será redigida por um 
secretário, nomeado em cada reunião, e assinada por todos os presentes.

Art.º 9.º
 Para garantir e fomentar um clima de mútua confiança, os membros do Colégio de Con-
sultores usarão da conveniente discrição, relativamente ao que se passar no decorrer das ses-
sões.

Art.º 10.º
 Os casos duvidosos ou omissos serão resolvidos de harmonia com as disposições e orien-
tações eclesiásticas pertinentes. 

Viseu, 18 de Fevereiro de 2009
† Ilídio Leandro, Bispo de Viseu 
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CONSELHO PRESBITERAL DA DIOCESE DE VISEU
ESTATUTOS

NATUREZA E FINS
Art.º 1.º

 1. O Conselho Presbiteral da diocese de Viseu, expressão da comunhão hierárquica do 
Bispo e seus Sacerdotes, é órgão de co-responsabilidade e partilha pastoral, representativo de 
todo o presbitério diocesano, auxiliar do Bispo no governo da diocese (cf. c. 495).
 2. O Conselho Presbiteral tem apenas voto consultivo. No entanto, o Bispo diocesano 
deve ouvi-lo nos assuntos de maior importância e necessita do seu consentimento nos casos 
determinados expressamente pelo Direito (cf. c. 500, § 2).

Art.º 2.º
 O Conselho tem a sua sede no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, em Viseu.

COMPETÊNCIAS
Art.º 3.º

 Pertence ao Conselho Presbiteral:
 1. Representar todo o Presbitério diocesano, incluindo os religiosos que, na diocese, exer-
cem obras de apostolado sob a jurisdição do Bispo;
 2. Ajudar o Bispo no governo da diocese;
 3. Dar o seu parecer, sempre que o Bispo o consulte, sobre aquilo que diz respeito às ne-
cessidades da pastoral e do bem da diocese, nomeadamente:
 a) celebração do sínodo diocesano (cf. c. 461, § 1);
 b) erecção, supressão ou modificação de paróquias (cf. c. 515, § 2);
 c) estatuto económico do clero (cf. c. 531);
 d) constituição do conselho pastoral paroquial (cf. c. 536);
 e) construção de novas igrejas (cf, c. 1215, § 2); 
 f) desafectação de alguma igreja ao culto divino (cf. c. 1222, § 2);
 g) imposição de tributos às pessoas jurídicas públicas (cf. c. 1263);
 h) remoção de párocos (cf. cc. 1742, § 1; 1745 e 1750);
 4. Dar o seu consentimento nos casos expressamente determinados pelo Direito (cf. c. 
500, § 2).
 5. Decidir nos casos determinados em que o Bispo lhe dê voto deliberativo.
 6. Eleger dois representantes ao concílio provincial (cf. c. 443, § 5);
 7. Participar, como membros sinodais, no sínodo diocesano (cf. c. 463, § 1, 4.º);

CONSTITUIÇÃO
Art.º 4.º

 O Conselho Presbiteral, presidido pelo Bispo da diocese, é constituído por presbíteros em 
número variável, sendo:
 1. aproximadamente metade eleitos;
 2. alguns, em função do cargo que desempenham;
 3. outros, nomeados livremente pelo Bispo diocesano (cf. c. 497).

Art.º 5.º
 São membros do Conselho, em função do cargo:
 1. O Vigário Geral;
 2. O Vigário Judicial;
 3. Os outros Vigários Episcopais;
 4. O Ecónomo da Diocese;
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 5. Os Reitores dos Seminários diocesanos;
 6. O Presidente da Direcção da Fraternidade Sacerdotal.

Art.º 6.º
 Será eleito um membro representando cada uma das seguintes entidades:
 1. Cabido da Catedral;
 2. Sacerdotes dos Institutos de Vida Consagrada da Diocese;
 3. Arciprestados.

Art.º 7º
 São ainda membros do Conselho os sacerdotes para isso designados pelo Bispo.

ELEIÇÃO
Art.º 8.º

 1. Os membros do Conselho a que se refere o art.º 6.º serão eleitos por sufrágio directo e 
secreto.
 2. São eleitores e elegíveis todos os sacerdotes no exercício das Ordens, mesmo os não 
pertencentes à diocese, desde que residindo nela e em actividade pastoral, sob a dependência do 
Bispo diocesano.
 3. Os membros natos não serão elegíveis por outro título.
 4. Os sacerdotes que, por acumulação de funções, poderiam participar em mais de uma 
assembleia, optarão por uma delas, comunicando ao convocante das restantes o motivo por que 
estarão ausentes.
 5. É necessária sempre a presença pessoal do eleitor.

Art.º 9.º
 As assembleias eleitorais serão convocadas pelas pessoas a seguir designadas:
 1. Presidente do Cabido, para o Cabido da Catedral;
 2. Superior do Instituto de vida consagrada mais antigo na Diocese, para os sacerdotes 
religiosos;
 3. Arcipreste, para os padres do arciprestado.

Art.º 10.º
 1. Dentro do prazo estabelecido pelo Bispo diocesano, e depois de convocação feita pelo 
responsável atrás mencionado, com pelo menos quinze dias de antecedência, reúnem, no local, 
dia e hora fixados, as assembleias eleitorais.
 2. Os sacerdotes impedidos de comparecer por motivo grave deverão justificar a ausência.
 3. As assembleias serão presididas pelo respectivo convocante.
 4. Antes do acto eleitoral, o presidente nomeará três sacerdotes, um dos quais será secre-
tário e dois serão escrutinadores.
 5. Feita a chamada de todos os votantes e anotadas as ausências, proceder-se-á à eleição.
 6. Terminado o acto eleitoral, será lavrada a respectiva acta, que deverá ser assinada pelo 
presidente, secretário e escrutinadores.
 Desta acta, a remeter, quanto antes, ao Bispo da Diocese, deverá constar o número dos 
presentes, a justificação de ausências e o resultado da eleição, até ao terceiro nome mais votado 
e tudo o que for julgado de interesse.

Art.º 11.º
 1. Deverá considerar-se eleito o sacerdote que obtiver maioria absoluta de votos.
 2. Se isso não acontecer no primeiro escrutínio, deverá considerar-se eleito aquele que, no 
escrutínio seguinte, obtiver a maioria relativa.
 3. Em caso de empate, o presidente e os dois escrutinadores decidirão por maioria, em 
votação por voto secreto.
 4. Se um dos membros eleitos tiver de ser substituído, sê-lo-á pelo segundo mais votado 
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no respectivo círculo.
Art.º 12.º

 Os membros do Conselho Presbiteral são eleitos por cinco anos, podendo vir a ser depois 
reeleitos.

Art.º 13.º
 Vagando a Sede Episcopal, cessa o Conselho Presbiteral, cujas funções serão exercidas 
pelo Colégio de Consultores (cf. c. 501, § 2).

ORGANIZAÇÃO
Art.º 14.º

 São órgãos do Conselho Presbiteral:
 1. O Presidente;
 2. O Secretariado Permanente.

Art.º 15.º
 Compete ao Presidente, que é sempre o Bispo da diocese, nomeadamente:
 1. Aprovar e promulgar os Estatutos;
 2. Promover as eleições e nomear os membros da sua escolha;
 3. Fixar a agenda de trabalhos e convocar as reuniões;
 4. Admitir a apresentação de assuntos que não constem da agenda;
 5. Autorizar a convocação de peritos e decidir sobre comunicações a fazer.

Art.º 16.º
 O Secretariado Permanente, sob a presidência do Bispo da Diocese, será constituído por 
quatro sacerdotes, eleitos na primeira reunião do Conselho. O mais votado será o secretário.

Art.º 17.º
 Compete ao Secretariado Permanente:
 1. Preparar a agenda das sessões e comunicá-la, de acordo com o Bispo;
 2. Propor, receber e, quando para isso mandatado, fazer circular sugestões;
 3. Pôr em execução as decisões do Conselho, aprovadas pelo Bispo da Diocese;
 4. Redigir a acta das sessões;
 5. De acordo com o Bispo, elaborar comunicados e torná-los públicos;
 6. Quando solicitado, ajudar o Bispo em casos pontuais que exijam solução urgente.

FUNCIONAMENTO
Art.º 18.º

 O Conselho Presbiteral reunirá, ordinariamente, três vezes por ano. Extraordinariamente, 
reunirá sempre que convocado pelo Presidente.

Art.º 19.º
 1. Para a agenda de cada sessão, serão tidas em conta as sugestões do Presbitério diocesa-
no, tenham ou não sido solicitadas.
 2. A agenda será, em princípio, comunicada, aos membros do Conselho, com a antecedên-
cia de, pelo menos, quinze dias.

Art.º 20.º
 O Conselho poderá nomear comissões de trabalho para o estudo de assuntos específicos, 
tendo, porém, presente o disposto no art.º l5.º, 5.º, quanto à convocação de peritos.

Art.º 21.º
 As reuniões serão orientadas, normalmente, por um moderador, a designar pelo Secreta-
riado Permanente, tendo em conta nomeadamente o assunto ou assuntos a tratar.

Art.º 22.º
 As sessões iniciar-se-ão com um período de tempo destinado a assuntos antes da “ordem 
do dia”. Este não durará, em princípio, mais de trinta minutos.
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Art.º 23.º
 Nos casos em que o Bispo dê ao Conselho voto deliberativo, as decisões serão tomadas 
por maioria absoluta de votos, emitidos por escrutínio secreto. Bastará, porém, uma maioria 
relativa, se o Bispo o julgar suficiente.

Art.º 24.º
 1. Para garantir e fomentar um clima de mútua confiança, os membros do Conselho usa-
rão da conveniente discrição, relativamente ao que se passa no decorrer das sessões.
 2. Os comunicados serão feitos pelo Secretariado Permanente de harmonia com o dispos-
to no art.º l7º, 5.º.

Art.º 25.º
 Os casos duvidosos ou omissos serão resolvidos de harmonia com as disposições e orien-
tações eclesiásticas pertinentes.

Viseu, 15 de Abril de 2001
† António Monteiro, Bispo de Viseu

ESTATUTO DO CLERO DA DIOCESE DE VISEU

I PARTE
ORIENTAÇÕES TEOLÓGICO-PASTORAIS

 
 I - Princípios gerais
 1. O Padre Diocesano é membro nato de um Presbitério e não pode respeitar a sua identi-
dade nem realizar a sua missão fora do Presbitério presidido pelo Bispo.
 2. A vida em Presbitério assenta, antes de mais, numa cuidada espiritualidade sacerdotal, 
que tem a sua fonte na configuração com Cristo, Cabeça e Pastor, pelo Sacramento da Ordem.
 3. A relação humana equilibrada e em constante aprofundamento a todos os níveis e com 
todas as pessoas é outro factor decisivo para a qualidade de vida dos presbíteros. E no contacto 
quotidiano com os outros homens, partilhando a sua vida de cada dia, que o sacerdote aumenta 
e aprofunda a sua sensibilidade humana e com ela a capacidade para compreender as necessi-
dades e acolher os pedidos, intuir as questões não expressas, partilhar as esperanças, as alegrias 
e as fadigas do viver em comum, sendo capaz de se encontrar com todos e dialogar com todos 
(cfr. PDV, n.º 72). Compreende-se, assim, a recomendação da PO, nº 6: “Os presbíteros devem 
tratar com todos com grande humanidade, a exemplo de Cristo”.
 4. O estudo da Teologia, como forma de contemplar permanentemente o rosto de Cristo e 
descobrir novas dimensões do Seu Mistério, faz parte integrante da identidade sacerdotal. Este 
estudo é exigido também pelo Ministério Pastoral do Presbítero, que todos os dias deve encon-
trar formas renovadas de servir o Povo de Deus, ajudando-o a dar razões da Fé Cristã a quem 
lhas pedir (cfr. PDV, n.º 72).
 5. A acção pastoral na vida do Presbítero constitui o desabrochar espontâneo da sua pro-
funda identificação com Cristo. A este propósito, diz o Papa João Paulo II: “Assim como toda a 
actividade do Senhor foi o fruto e o sinal da caridade pastoral, assim deve ser também a activi-
dade ministerial do sacerdote” (PDV, n.º 72).
 6. A vida do Presbítero, feita diariamente de muitas preocupações e solicitações, exige 
permanente progresso para a unidade interior, que só pode ser assegurada pela caridade pasto-
ral, à maneira de Jesus Cristo. A tentação é o activismo, que reduz o Ministério a uma impessoal 
prestação de serviços, mesmo espirituais e sagrados, ou até a um mero emprego ao serviço da 
organização eclesiástica (cfr. PDV, n.º 72).
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 7. O Presbitério é a nova família do Presbítero. Diz, a este propósito, o Concílio: “Os 
Presbíteros, elevados ao Presbiterado pela Ordenação, estão unidos entre si por uma íntima Fra-
ternidade Sacerdotal... Cada membro do Presbitério está unido aos outros por laços especiais 
de caridade apostólica, de ministério e de fraternidade... Cada Presbítero une-se, pois, com seus 
irmãos por vínculos de caridade, oração e omnímoda cooperação” (PO, n.º 8). Diz também o 
Papa João Paulo II: “O Ministério Ordenado tem uma radical forma comunitária e apenas pode 
ser assumido como obra colectiva” (PDV, n.º 17).
  
 II - A vida espiritual do Presbítero
 1. Diz o Concílio: “Pelo Sacramento da Ordem, os Presbíteros são configurados com 
Cristo Sacerdote como ministros da Cabeça, para a construção e edificação do Seu Corpo que é 
a Igreja” (PO, n.º 12).
 Por sua vez, João Paulo II acrescenta: “O princípio interior, a virtude que anima a vida es-
piritual do Presbítero, enquanto configurado com Cristo Cabeça e Pastor é a caridade pastoral, 
participação da própria caridade pastoral de Cristo Jesus... O conteúdo essencial da caridade 
pastoral é o dom de si, o total dom de si à Igreja, à imagem e com o sentido de partilha de Cris-
to” (PDV, n.º 23). É ainda esta caridade pastoral que constitui o princípio interior e dinâmico 
capaz de unificar as múltiplas e diferentes actividades do sacerdote.
 2. Há também uma íntima relação entre a vida espiritual do Sacerdote e o exercício do seu 
tríplice ministério: da Palavra, dos Sacramentos e do Serviço da Caridade (cfr. PO, n.º 26). Mas 
é sobretudo na celebração dos Sacramentos e na Liturgia das Horas que o sacerdote é chamado 
a viver e a testemunhar a unidade profunda entre o exercício do Ministério e a sua vida espiri-
tual.
 3. A espiritualidade sacerdotal determina também uma existência marcada pela radicali-
dade evangélica, a qual se exprime principalmente na vivência da obediência apostólica (cfr. 
PDV, n.º 28), no celibato vivido em conexão com a Ordenação Sagrada (cfr. PDV, n.º 29) e na 
pobreza evangélica (cfr. PDV, n.º 30).
 4. É de salientar que a incardinação numa Igreja Particular ou Diocese determina opções 
espirituais e pastorais específicas. Por isso, “é necessário que o Sacerdote tenha consciência de 
que o seu estar numa Igreja Particular constituiu, por natureza, um elemento determinante, para 
viver uma espiritualidade cristã” (PDV, n.º 31).
 5. Este apelo à Santidade há-de encontrar no Presbitério Diocesano apoios específicos que 
particularmente se esperam de instituições para isso vocacionadas como a União Apostólica do 
Clero, a Fraternidade Sacerdotal e o Secretariado do Clero.
  
 III - A relação humana
 1. As relações humanas de qualidade constituem a base de todo o Ministério Sacerdotal. 
Por isso, diz o Concílio: “Para exercer bem o seu ministério que é a edificação da Igreja, os 
Presbíteros devem tratar com todos com grande humanidade, a exemplo do Senhor” (PO, n.º 6).
 2. Está em causa educar os homens para atingirem a maturidade cristã. Nesta relação com 
todos é de levar em linha de conta que os sacerdotes têm como especialmente recomendados 
a si os pobres e os mais fracos. Compete-lhes acompanhar também com especial diligência os 
jovens e as famílias, quanto possível de forma organizada. O modelo é Jesus Cristo, que, vi-
vendo como homem entre os homens, oferece a mais absoluta, perfeita e genuína expressão de 
Humanidade (cfr. PDV, n.º 72).
 3. Os Presbíteros são chamados a viver relações de qualidade com o Bispo, que é convi-
dado a tratar os seus padres como irmãos e amigos (cfr. PO, n.º 7), unidos por laços especiais 
de caridade apostólica, de ministério e de fraternidade (cfr. PO, n.º 8) e com os leigos, no meio 
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dos quais são chamados a viver segundo o exemplo de Cristo que veio para servir e não para ser 
servido (cfr. PO, n.º 9).
 4. Os presbíteros dependem do seu Ordinário, através de um vínculo sacramental (Or-
dem) e jurídico (incardinação), em tudo o que se refere ao concreto trabalho pastoral que lhes 
foi confiado (c. 274 § 2), às orientações doutrinais e disciplinares recebidas para o exercício do 
seu ministério (c. 279), à justa retribuição económica necessária (c. 281), a todas as disposições 
pastorais que o Bispo determine relativas ao bem dos fiéis e ao culto divino, e às prescrições do 
direito comum relativas aos direitos e obrigações que dimanam da sua condição de clérigos (cf. 
Direct. nn. 61-63).
 5. A relação humana equilibrada e constantemente aprofundada é ainda necessária para 
dar perfeito sentido à opção pelo celibato. Este, com efeito, tem de ser expressão da maturidade 
afectiva, a qual “deve incluir, no quadro das relações humanas de serena amizade e profunda 
fraternidade, um grande amor vivo e pessoal por Jesus Cristo” (PDV, n.º 44).
 
 IV - Formação teológica
 1. O Padre será sempre o homem da Teologia, ou seja um crente especialmente empe-
nhado em dar razões da sua Fé (Fides quaerens intelectum) e ajudar os outros irmãos a fazer o 
mesmo.
 2. Na sua reflexão amadurecida sobre a Fé, a Teologia move-se em duas direcções: o 
estudo da Sagrada Escritura lida e interpretada na Igreja e o estudo do Homem interlocutor de 
Deus (Dogmática, Moral, Pastoral, Direito).
 3. Não chega, como é óbvio, a formação teológica inicial realizada no Seminário, mas, 
como lembra o Papa João Paulo II, “a dimensão intelectual da formação precisa de ser continua-
da e aprofundada durante toda a vida sacerdotal, em particular mediante o estudo e actualização 
cultural séria e empenhada” (PDV, n.º 72).
 4. A semana de estudos teológico-pastorais, que se vem realizando anualmente no nosso 
Presbitério desde há alguns anos, completada por outras propostas que se venham a fazer, de 
maior regularidade e carácter sistemático, são meios de que dispõe o Presbitério Diocesano para 
a desejada actualização teológica e pastoral. 
 
 V - Formação pastoral
 1. A formação inicial dos Presbíteros no Seminário é assim definida pelo Concílio: “A 
educação dos alunos deve tender para o objectivo de formar verdadeiros pastores de almas, 
segundo o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre, Sacerdote e Pastor” (OT, n.º 4).
 2. Por sua vez o estudo e a actividade pastoral remetem para uma fonte interior que é a 
comunhão cada vez mais profunda com a caridade pastoral de Cristo (cfr. PDV, n.º 57).
 3. Esta caridade pastoral impele e estimula os Presbíteros a conhecer cada vez mais e 
melhor a condição real dos homens aos quais são enviados para discernir os apelos do Espírito 
nas circunstâncias históricas em que estão inseridos, a procurar os métodos mais adaptados e as 
formas mais úteis para exercer hoje o seu ministério (cfr. PDV, n.º 72). 
 
 VI - Vida dos Presbíteros em Presbitério
 1. Pela Ordenação, os Presbíteros ficam unidos entre si por uma íntima Fraternidade Sa-
cerdotal. O Presbitério é, assim, a “outra família” em que o Presbítero entra e na qual precisa de 
se sentir acolhido.
 2. Em consequência, diz o Concílio: “Animados pelo espírito fraterno, os sacerdotes cul-
tivem a beneficência e comunhão de bens, tendo particular solicitude para com os doentes, 
atribulados, os que estão sobrecarregados de trabalho, os que vivem sós... (PO, n.º 8).
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 3. A atenção dos Presbíteros uns aos outros, sobretudo quando surgem dificuldades eco-
nómicas, morais ou espirituais, impõe-se pela natureza das novas relações surgidas da Ordena-
ção Sacerdotal. Face à clareza destas orientações, não deixa de ser preocupante a situação dos 
sacerdotes que vivem sós, mesmo que tal situação pareça não ser problema para os próprios.
 4. O espírito de vida em comum é uma outra exigência da nova realidade presbiteral. Por 
isso diz o Concílio: “Reúnam-se (os presbíteros) espontaneamente e com alegria... Promova-se 
entre eles algum modo de vida comum ou alguma convivência que podem revestir diversas for-
mas... como por exemplo, habitar juntos, onde seja possível ou tomar as refeições em comum 
ou, pelo menos, ter reuniões frequentes e periódicas” (PO, n.º 8).
 5. Há que pensar, a médio prazo, em criar condições para que o Padre, na nossa Diocese, 
tenha um mínimo de vida em família. E sabido que hoje um número cada vez maior de sacerdo-
tes não tem mãe ou irmãs que os possam acompanhar e também não é viável garantir o serviço 
de urna empregada doméstica para cada um. Por outro lado, é facto incontestável a dificuldade 
de garantir, em cada paróquia, o atendimento permanente ao Povo de Deus que procura o Sacer-
dote. Impõe-se, por isso, definir, nas diversas zonas, centros de irradiação pastoral, com casas 
paroquiais devidamente equipadas que sirvam várias paróquias, onde é garantido o desejado 
atendimento permanente ao Povo de Deus, onde os sacerdotes encontrem aquelas condições 
mínimas de vida em comum que lhes permitam realizar-se como homens e como pastores.
 
 VII - Uso dos bens materiais
 1. O Presbítero não vive para acumular bens materiais, mas precisa de se servir deles no 
exercício da sua missão a favor do Povo de Deus. Por isso, o Concílio dá as seguintes orienta-
ções claras: “Os bens que adquirem para si por ocasião de algum cargo eclesiástico, salvo direi-
to particular, empreguem-nos os presbíteros, da mesma maneira que os bispos, primeiramente 
para a sua honesta sustentação e desempenho dos deveres do próprio estado” (PO, n.º 17).
 2. O serviço generoso e dedicado do Presbítero à comunidade exige que lhe seja garantida 
a satisfação de necessidades várias, que abrangem as directamente materiais, como alimenta-
ção, vestuário, transportes, a urgente actualização teológico-pastoral (formação permanente) e 
ainda o descanso necessário, incluindo férias.
 Sobre tal matéria determina o Concílio: “Esta remuneração deve ser tal que permita ao 
Presbítero, todos os anos, ter algum tempo de férias justo e suficiente, que os bispos devem 
fazer que lhes seja possível” (PO, n.º 20).
 3. Na medida em que os presbíteros viverem com entusiasmo a sua Fraternidade Sacerdo-
tal em Presbitério, será possível desdobrarem-se entre si, aos mais variados níveis na Diocese, 
para que nenhum tenha mais nem menos do que um mês de férias, a que se poderá juntar tam-
bém tempo suplementar para actualização teológico-pastoral e retiro espiritual.
 4. No uso dos bens materiais, ao Presbítero é recomendado o espírito de pobreza, tradu-
zido particularmente no gesto de partilhar com todos, principalmente com os mais necessitados 
e procurando que a partilha se verifique entre as várias instituições da Igreja e mesmo entre 
Igrejas, à maneira do que se passava na primitiva comunidade modelo.
 Sobre isto lembra o Concílio: ‘Também algum uso comum das coisas à maneira da co-
munhão de bens louvada na Igreja Primitiva prepara óptimo caminho para a caridade pastoral 
e mediante tal forma de vida podem os Presbíteros louvavelmente viver o espírito de pobreza 
recomendado por Jesus Cristo” (PO, n.º 17).
 5. Em tudo (habitação, meios de transporte, férias, etc.), o presbítero deve eliminar todo 
o tipo de requinte e de luxo (cf. PO, n.º 17; Direct. 67).
6. Quanto ao património, no estrito respeito pela vontade de cada um, aconselha-se vivamente 
que ele cumpra as seguintes finalidades, na medida do possível: 
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 a) Suprir as contribuições do Fundo Diocesano do Clero e da Fraternidade Sacerdotal, nos 
casos em que o sacerdote delas precisaria para ter as dignas condições de reforma e de assistên-
cia;
 b) Compensar serviços prestados por pessoas ou instituições, quando as circunstâncias 
não permitiram que tivessem a remuneração justa na devida altura;
 c) Ser destinado a outras finalidades de acordo com a vontade do próprio, para o que este 
deverá providenciar atempadamente, associando a si pessoa ou instituição que julgue a mais 
indicada.
 7. Dentro deste espírito, é desejável que paróquias e outras estruturas diocesanas progri-
dam no sentido de pôr em comum bens e serviços.
 8. No mesmo sentido de partilha e solidariedade, a nova família que é o Presbitério tem 
de preparar-se para dar garantias iguais ou mesmo superiores àquelas que é legítimo esperar 
da família de sangue. Estas garantias têm a sua aplicação sobretudo no apoio aos sacerdotes 
carenciados por motivos de doença, idade avançada ou outros.
 
 VIII - Meios de sustentação
 1. É importante ter como objectivo na vida dos Presbíteros a sua dedicação exclusiva ao 
serviço pastoral, criando condições para haver equilíbrio entre trabalho, remuneração e encar-
gos variados, que necessariamente envolvem diferenças, embora fundamentalmente a remune-
ração deva ser a mesma como lembra o Concílio:
 “A remuneração, tendo em conta a natureza do múnus e as circunstâncias do tempo e dos 
lugares, seja fundamentalmente a mesma” (PO, n.º 20).
 2. A fonte principal de onde actualmente vêm os meios de subsistência dos Presbíteros é 
o Povo de Deus directamente, com as suas formas concretas de contribuir para a sustentação 
do Clero e para a sustentação do culto, incluindo o serviço dos necessitados. É de desejar que 
a Conferência Episcopal desenvolva esforços no sentido de, à semelhança do que se passa em 
outros países da Europa Comunitária, a remuneração do Clero contar com o apoio das estrutu-
ras administrativas do país.
 3. A obrigação que os fiéis têm de contribuir para a honesta sustentação do Presbítero ou 
dos Presbíteros que os servem é claramente afirmada pelo Concílio, quando diz: “Os fiéis, em 
cujo benefício os Presbíteros trabalham, têm verdadeira obrigação de procurar os meios neces-
sários para que estes levem uma vida digna e honesta” (PO, n.º 20).
 4. O critério estabelecido pelos bispos em Portugal continua a ser: que cada família con-
tribua anualmente para a honesta sustentação do Pároco com um dia de trabalho ou rendimento 
(cfr. Regulamento Geral da Fábrica da Igreja e do Benefício Paroquial, aprovado por decreto de 
17-1-1962 do Episcopado Português, art. 12, § 20).
 5. O sacerdote tem direito à sua côngrua sustentação (c. 281). Para garantir este direito, 
o sistema beneficial foi, durante muito tempo, de grande utilidade, mas conduziu a situações 
menos dignas, tais como:
 * desigualdade e injustiça entre os membros do clero;
 * ocupação dos sacerdotes em tarefas pastorais que podiam ser realizadas por leigos e em 
outras funções não directamente pastorais, com a finalidade de resolver o problema económico;
 * a imagem de que a administração dos sacramentos e sacramentais tinham como finali-
dade primária a remuneração recebida.
 6. O Bispo tem responsabilidade especifica na mentalização do Povo de Deus sobre esta 
obrigação da côngrua sustentação dos sacerdotes. Não tanto através dos párocos, mas sobretudo 
através das estruturas laicais existentes e também através do órgão oficioso da Diocese, deve 
dar cumprimento às seguintes orientações do Concílio, muito claras:
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 “Os bispos, por sua vez, estão obrigados a advertir os fiéis sobre esta obrigação e devem 
procurar ou cada um na sua diocese ou, se parecer mais conveniente, vários num território 
comum, que se estabeleçam normas segundo as quais se proveja devidamente à honesta sus-
tentação daqueles que desempenham ou desempenharam alguma função ao serviço do Povo de 
Deus” (PO, n.º 20).
 
 IX - Dois importantes instrumentos:
 Fundo Paroquial e Fundo Diocesano do Clero
 1. O contributo dos fiéis para a sustentação do presbítero ou dos presbíteros que os servem 
vai para o Fundo Paroquial (cfr. CDC, c. 531).
 2. O Concílio recomenda: “... convém sumamente, pelo menos nas regiões em que a 
sustentação do clero depende totalmente ou em grande parte das dádivas dos fiéis, que alguma 
instituição diocesana reúna os bens oferecidos para este fim, administrada pelo Bispo, com a 
ajuda de sacerdotes para isso delegados, e, onde a utilidade o pedir, também por leigos, peritos 
em matéria de economia.”
 3. O cânon 1274, § 1 do Código de Direito Canónico diz: “Haja em cada diocese um 
instituto especial, que recolha os bens e as ofertas com o fim de, nos termos do cân. 281, se 
providenciar à sustentação dos clérigos...”
 4. Na Diocese de Viseu há legislação sobre as relações entre Fundo Paroquial e os Fundos 
Diocesanos (Fundo Comum Diocesano e Fundo Diocesano do Clero) em ordem a tornar pos-
sível uma resposta eficaz às necessidades de sustentação do Clero, tendo em conta o valor da 
partilha entre paróquias e serviços e mesmo entre Dioceses.
 5. Também a previdência e a assistência na doença aos sacerdotes é matéria de muita 
importância, em que a nossa Fraternidade Sacerdotal, assim o esperamos, vai continuar a dar 
resposta condigna, como o tem feito até aqui. Assim continuaremos a cumprir as orientações do 
Concílio, quando afirma:
 “Haja instituições diocesanas pelas quais, sob vigilância da Hierarquia, se proveja sufi-
cientemente tanto à previdência e assistência na doença como à devida sustentação dos Presbí-
teros que se encontrem doentes, inválidos ou idosos” (PO, n.º 21; cfr. CDC, cc. 281 § 2.º e 1274, 
§ 2.º).
 6. Os Padres do nosso Presbitério sabem bem que esta resposta da Fraternidade Sacerdo-
tal só continuará a ser eficaz na medida em que for garantida a solidariedade de todos, segundo 
o princípio de que o que se recebe do Ministério para o Ministério deve ser orientado. Também 
sobre isto, o Concílio é claro, quando diz:
 “Os (bens) que sobrarem destinem-nos ao bem da Igreja ou obras de caridade. Desta 
forma não tenham os cargos eclesiásticos para lucro nem gastem os rendimentos deles prove-
nientes em aumentar os bens da própria família” (PO, n.º 17).
 E noutro lugar acrescenta: “Os sacerdotes auxiliem a instituição, movidos pelo espírito de 
solidariedade para com os irmãos, participando das suas tribulações, considerando, ao mesmo 
tempo, que, desta forma, sem inquietação pela sorte futura, podem cultivar a pobreza com o 
espírito alegre do Evangelho e dar-se mais plenamente à salvação das almas” (PO, n.º 21).
 Documentos orientadores: 
 PO = Presbyterorum Ordinis
 PDV = Pastores dabo vobis
 OT = Optatam totius
 CDC = Código de Direito Canónico
 Direct = Directório para a vida e ministério dos sacerdotes
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II PARTE
FUNDO DIOCESANO DO CLERO

 
Título I

Instituição e Objectivos
Artigo 1

 No sentido de criar as condições necessárias à realização das tarefas que são especificas 
dos sacerdotes, num verdadeiro espírito de pobreza e desprendimento, para que o seu ofício e 
não o seu benefício apareça como verdadeiramente prioritário, é criado, na Diocese de Viseu, 
a teor do cânon 1274, § 1, o Fundo Diocesano do Clero, que se rege pelos presentes Estatutos, 
pelo Código de Direito Canónico e outras normas canónicas aplicáveis.

Artigo 2
 1. É objectivo específico do Fundo providenciar à condigna sustentação do Clero.
 2. Este objectivo concretiza-se:
 a) garantindo aos sacerdotes, no todo ou em parte, a remuneração a que têm direito, na 
medida em que o não possam fazer por si as paróquias, quase-paróquias, instituições ou servi-
ços onde exerçam o ministério;
 b) atribuindo-lhes, para efeitos de reforma, o subsídio previsto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 17.

Título II
Destinatários, Direitos e Deveres

Artigo 3
 1. São destinatários e, por isso, têm os direitos e deveres correspondentes ao Fundo Dio-
cesano do Clero:
 a) Todos os sacerdotes incardinados na Diocese de Viseu e que prestam serviço a favor da 
Diocese ou que, se o prestam a favor de outras entidades, eclesiásticas ou civis, tenham recebi-
do do Bispo Diocesano a necessária autorização;
 b) Os sacerdotes que, não pertencendo ao clero da Diocese de Viseu, estejam ao serviço 
da Diocese, com nomeação canónica, tendo presente todavia o que se dispõe no n.º 5 do artigo 
17.
 2. Na designação de clero paroquial, consideram-se incluídos, além dos párocos e quase-
-párocos, os sacerdotes que servem de maneira estável as paróquias ou quase-paróquias, com 
nomeação de vigário paroquial ou equivalente. Os demais sacerdotes consideram-se incluídos 
na designação de clero não-paroquial.
 3. O que nestes Estatutos se diz dos sacerdotes tem igual aplicação aos diáconos não-ca-
sados que se entreguem plenamente ao ministério eclesiástico (cfr. c. 281).

Artigo 4
 Se os sacerdotes e diáconos mencionados no artigo anterior forem religiosos, a aplicação 
deste Estatuto terá as particularidades que expressamente constarem do acordo a estabelecer, 
em cada caso, entre o respectivo Instituto Religioso e a Diocese de Viseu.

Artigo 5
 1. Podem beneficiar do Fundo Diocesano do Clero todos os sacerdotes que cumpram os 
requisitos estabelecidos nestes Estatutos.
 2. Quaisquer outros sacerdotes que exerçam o ministério na Diocese poderão, ocasional-
mente, mediante autorização do Bispo Diocesano, beneficiar do Fundo Diocesano do Clero, se 
se encontrarem em situação de carência a que não possa acudir-se por outra via.

Artigo 6
 1. Todos os sacerdotes têm direito uma remuneração mensal de base, de 14 meses, supe-



399Igreja Diocesana

riormente fixada para todos, e à assistência social.
Artigo 7

 1. Essa remuneração mensal de base será a mesma para todos, considerando a igual dig-
nidade de que se encontram revestidos, membros por título igual do mesmo e único Presbitério 
Diocesano (cfr. PO, n.º 20).
 § único - A quantia a fixar garantirá a honesta sustentação a que têm direito (cfr. c. 281 § 
1) e deverá corresponder à moderação, desprendimento e simplicidade de vida de que devem 
dar exemplo os sacerdotes (cfr. c. 282 § 1).

Artigo 8
 A remuneração mensal de base dos sacerdotes é definida pelo Bispo da Diocese, ouvida a 
Comissão Administrativa do Fundo Diocesano do Clero.

Artigo 9
 Todos os anos, durante o mês de Janeiro, deverão ser ponderadas as condições económi-
cas gerais que, num determinado momento, justificaram a remuneração estabelecida, a qual, se 
necessário, deverá ser ajustada às novas condições, seguindo-se o processo referido no artigo 
anterior.
 § único - Situações particulares de sacerdotes deverão ser ponderadas e resolvidas logo 
que sejam comunicadas pelo próprio ou pelo arcipreste ou ainda pelo Conselho Paroquial para 
os Assuntos Económicos.

Artigo 10
 A remuneração e encargos com a segurança social serão suportados, primariamente, pelas 
paróquias ou quase-paróquias, instituições ou serviços em que exercem o ministério.

Artigo 11
 1. De harmonia como direito eclesiástico, “é lícito a qualquer sacerdote, que celebre ou 
concelebre a Missa, receber o estipêndio oferecido para que o aplique por determinada inten-
ção”; muito se lhe recomenda, todavia, “que, mesmo sem receber estipêndio, celebre Missa por 
intenção dos fiéis, em particular dos pobres” (c. 945). No caso em que o receba, o estipêndio 
pertence-lhe, independentemente da remuneração que lhe for atribuída.
 2. Pertencem-lhe também quaisquer outras ofertas voluntárias, se constar clara e expres-
samente que lhe são entregues a título pessoal (cfr. cc. 531 e 1267 § 1).

Artigo 12
 Se as possibilidades económicas da entidade ou entidades em que o sacerdote exerce o 
ministério não lhe consentirem a sua remuneração na íntegra, mesmo incluindo qualquer outra 
receita que lhe advenha de eventual acumulação de funções, o que faltar para o total é concedi-
do, a título supletivo, pelo Fundo Diocesano do Clero.

Artigo 13
 1. Os sacerdotes têm direito a residência garantida:
 a) quanto ao clero paroquial, pelas respectivas paróquias ou quase-paróquias (cfr. c. 533 
§ 1);
 b) quanto ao clero não paroquial, pela Diocese, no caso de os sacerdotes exercerem car-
gos da própria Diocese, ou pelas instituições ou serviços para que foram designados mediante 
nomeação canónica.
 2. O encargo da residência inclui a casa, convenientemente mobilada e em bom estado 
de conservação, mas não as despesas da alimentação e outras decorrentes do facto de nela se 
habitar, tais como as do consumo de água, electricidade e telefone, exceptuada a assinatura ou 
taxa mensal fixa do referido telefone bem como dos contadores da água e luz.
 3. Quando qualquer das entidades a que se refere o número 1 não puder proporcionar 
residência ao sacerdote que nela exerce o ministério, atribuir-se-á um subsídio de habitação, a 
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determinar segundo as circunstâncias.
Artigo 14

 1. Por motivo de férias, é lícito aos sacerdotes ausentar-se do serviço todos os anos no 
máximo por um mês inteiro, contínuo ou descontínuo. Os párocos ou quase-párocos, porém, 
para que possam ausentar-se por mais de uma semana, devem dar conhecimento do facto ao 
Ordinário Diocesano (cfr. c. 533 § 2).
 2. Como tempo de férias não se contam os dias reservados anualmente ao retiro espiritual 
(cfr. c. 533 § 2) ou aos cursos promovidos pela Diocese especialmente para o Clero.

Artigo 15
 1. A teor do cânon 281 § 2, o direito de assistência social implica, em favor dos sacerdo-
tes, que se proveja convenientemente às suas necessidades:
 a) em caso de doença;
 b) em caso de velhice ou invalidez.

Artigo 16
 Para garantia da conveniente assistência em caso de doença, invalidez ou velhice, os 
sacerdotes são obrigados a inscrever-se na Segurança Social e vivamente exortados a fazer-se 
sócios da Fraternidade Sacerdotal.

Artigo 17
 1. A reforma dos sacerdotes por motivo de velhice ou invalidez dá-lhes direito a uma pen-
são a definir pelo Bispo da Diocese, ouvida a Comissão Administrativa do Fundo Diocesano do 
Clero.
 2. A reforma é-lhes assegurada, cumulativamente:
 a) pela pensão de segurança social ou, se for o caso, do funcionalismo público;
 b) por um subsídio do Fundo Diocesano do Clero, se tal subsídio for necessário e na me-
dida em que o for, até se perfazer a totalidade da reforma a que tenham direito.
 3. Relativamente aos sacerdotes que, por sua culpa, perderam os direitos próprios da Se-
gurança Social ou que se encontrarem nela em situação irregular, considera-se que renunciam 
(ipso facto) à fracção que, no conjunto das pensões e subsídios, lhes deveria caber a esse título 
como reforma.
 4. Para efeitos dos subsídios previstos na alínea b) do número 2, a idade requerida é de 
setenta e cinco anos (cfr. c. 538 § 3), se outra, por justa causa, não for considerada.
 5. Quando se trata de sacerdotes que, não estando incardinados na Diocese de Viseu, exer-
cem nela o ministério pastoral, com nomeação canónica, o disposto na alínea b) do número 2 só 
é aplicável em relação àqueles que, ao atingirem a reforma, se encontrem ao serviço da Diocese 
pelo menos há vinte anos, salvo se circunstâncias particulares excepcionalmente aconselharem 
a considerar um período mais reduzido. Em caso afirmativo, decidir-se-á qual o montante a 
atribuir pelo Fundo Diocesano do Clero, na proporção dos anos de serviço prestados à Diocese.

Artigo 18
 1. A afirmação dos diversos direitos que nos presentes Estatutos se mencionam não pre-
judica a possibilidade de renunciar, no todo ou em parte, a qualquer deles.
 2. Se mudarem as circunstâncias em que se haja exercido o direito de renúncia, poderá 
este, com a aprovação do Bispo da Diocese, dar-se como findo, sem direito a retroactividade de 
benefícios.

Artigo 19
 É dever de cada sacerdote, para vir a beneficiar do Fundo Diocesano do Clero, contribuir 
para ele com uma quota anual a determinar pelo Bispo Diocesano, ouvida a Comissão 
Administrativa do Fundo Diocesano do Clero.
 § 1 - Esta contribuição deverá ser entregue nos serviços competentes, nos primeiros seis 
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meses do ano, no todo ou fraccionada. 
 § 2 - Os sacerdotes com quotas em atraso, para começarem a beneficiar do subsídio 
previsto no artigo 17. 2 b), terão de liquidar na totalidade e antecipadamente essas quotas, que 
serão calculadas pelo quantitativo em vigor na data do pedido do referido subsídio.

Artigo 20
 É dever dos sacerdotes do clero paroquial diligenciar no sentido de que seja instituído, 
quanto antes, o Fundo Paroquial (cf. c. 531), onde ainda não existe, e sujeitar as contas do 
mesmo à aprovação do Ordinário do lugar, de acordo com a alínea i) do n.º 2 do artigo 24.º do 
Estatuto da Administração dos Bens Paroquiais.

Artigo 21
 É dever de cada sacerdote velar para que sejam garantidas a condigna remuneração e a 
assistência na doença e na reforma àqueles ou àquelas que o servem ou serviram, sobretudo em 
dedicação exclusiva, na sua actividade pastoral, sejam familiares ou não.

Título III
Administração

Artigo 22
 Para conveniente administração do Fundo Diocesano do Clero, existirá uma Comissão 
Administrativa, constituída por três sacerdotes nomeados pelo Bispo Diocesano.

Artigo 23
 Compete à Comissão Administrativa:
 1. Administrar o Fundo Diocesano do Clero e, por intermédio do Conselho Presbiteral, 
dar anualmente conhecimento ao Presbitério da situação financeira do Fundo.
 2. Apreciar e dar parecer ao Bispo Diocesano sobre:
 a) os quantitativos a fixar nos casos previstos nos artigos 8, 9 e 19;
 b) a situação dos sacerdotes normalmente impossibilitados de beneficiar do Fundo Dioce-
sano do Clero, para efeitos do que dispõe o n.º 2 do artigo 5.
 c) a resolução de dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação destes Estatutos.

Artigo 24
 1. A Comissão não deve dar os pareceres que lhe competem nos casos compreendidos na 
alínea b) do artigo anterior, sem previamente se avistar, em ambiente de diálogo, com os sacer-
dotes em causa.
 2. Sendo estes do clero paroquial, deve, além disso, avistar-se também com o respectivo 
arcipreste e estudar cuidadosamente a situação económica da paróquia ou quase-paróquia, ou-
vido, sempre que possível, o seu Conselho Paroquial para os assuntos económicos.

Título IV
Receitas
Artigo 25

 Constituem receita do Fundo Diocesano do Clero:
 1. Quota anual de todos os sacerdotes incardinados na Diocese (cf. art. 19);
 2. Entregas eventuais de padres, religiosos e leigos para o Fundo Diocesano do Clero;
 3. Subsídios do Fundo Diocesano;
 4. Testamentos e doações feitas ao Fundo Diocesano do Clero;
 5. Rendimento de bens móveis ou imóveis incorporados ou anexos ao Fundo Diocesano 
do Clero.

Título V
Disposições Finais

Artigo 26
 1. É dever dos sacerdotes, que requeiram ou estejam já a beneficiar do Fundo Diocesano 
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do Clero, fazer, previamente ou no final de cada ano civil, em impresso próprio, a sua declara-
ção de rendimentos.
 2. Se o montante mensal não chegar ao quantitativo da remuneração mensal de base ou 
pensão estabelecidas, o Fundo Diocesano do Clero abonará mensalmente o que falta.

Artigo 27
 As dúvidas que surgirem na interpretação e aplicação dos presentes Estatutos serão resol-
vidas pelo Bispo da Diocese, ouvida a Comissão Administrativa do Fundo Diocesano do Clero.

Viseu, 18 de Fevereiro de 2009
† Ilídio Leandro, Bispo de Viseu

FRATERNIDADE SACERDOTAL DE VISEU
ESTATUTOS

INTRODUÇÃO
 A Fraternidade Sacerdotal de Viseu foi erecta canonicamente por D. José Pedro da Silva 
em 23 de Julho de 1966, com Estatutos aprovados na mesma data. Em 9 de Novembro de 1979 
vê aprovados novos Estatutos. Estes foram, entretanto, reformulados em Assembleia Geral de 1 
de Dezembro de 1990, com a aprovação de D. António Monteiro, em 10 de Dezembro do mes-
mo ano. Novas alterações são introduzidas em Assembleia Geral Ordinária de 1 de Dezembro 
de 2006 e aprovadas por D. Ilídio Pinto Leandro em 5 de Dezembro desse ano. É este o texto 
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2007.

CAPÍTULO I
Natureza e Fins

Art.º lº
 1. A FRATERNIDADE SACERDOTAL DE VISEU é uma Associação privada de fiéis, 
canonicamente erecta, com sede no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, constituída e a reger-se 
segundo as normas aplicáveis da legislação canónica e civil e por estes Estatutos.
 2. Dela fazem parte os membros já existentes e outros que, nos termos destes Estatutos, 
venham a ser admitidos.

Art.º 2.º
 Os seus fins são:
 1. Prestar apoio económico, moral e espiritual, mediante a concessão de bens e serviços 
aos associados e a outros, especialmente em situação de doença, acidente ou invalidez e por 
ocasião do falecimento.
 2. Promover entre os associados o espírito de abnegação, desprendimento e solidariedade, 
de modo a facilitar-lhes mais perfeito exercício dos seus deveres pessoais e sociais, de harmonia 
com a sua condição de vida.
 3. Colaborar com outras formas de assistência e previdência, dentro do que a experiência 
aconselhar e os recursos o permitirem.

CAPÍTULO II
Associados

Art.º 3.º
 Há três categorias de associados:
 1. Fundadores. Todos os que se inscreveram e foram admitidos durante o primeiro ano 
após a aprovação dos primeiros Estatutos.
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 2. Comuns. Todos os admitidos depois daquele prazo.
 3. Beneméritos. Todos os que, por relevantes serviços prestados à Fraternidade, forem 
considerados e assim declarados em Assembleia Geral.

Art.º 4.º
Admissão

 Podem ser admitidos:
 1. Todos os sacerdotes incardinados na Diocese de Viseu.
 2. Os diáconos nela incardinados.
 3. Os não incardinados, mas que exerçam uma função estável conferida pelo Ordinário 
Diocesano.
 4. Eventualmente, poderão ser admitidos familiares dos associados referidos em 1. 2. 3., 
ou outras pessoas, quando a Fraternidade tiver meios e seja deliberado em Assembleia Geral.
§ Único - O pedido de admissão deve ser formulado de harmonia com o Regulamento Interno 
(R.I.).

Art.º 5.º
Direitos e Benefícios

 A partir de três meses após a data de admissão, os associados, de harmonia com as deter-
minações do R.I., têm direito a:
 1. Receber subsídios, a deliberar pela Direcção em caso de comprovada necessidade.
 2. Receber apoio financeiro em caso de comprovada necessidade e de harmonia com o 
Regulamento Interno (R.I.).
 3. Ser internados e tratados, com ou sem intervenção cirúrgica, em qualquer Casa Hospi-
talar à sua escolha.
 § Único - Quando for necessário recorrer ao estrangeiro, a Fraternidade suportará apenas 
as despesas que suportaria dentro do País.
 4. Pagamento dos medicamentos gastos nos períodos de internamento ou hospitalização.
 5. Pagamento de medicamentos fora do período de hospitalização ou internamento até 
onde chegar a percentagem da receita bruta anual, aprovada e actualizada em Assembleia Geral, 
a ratear proporcionalmente pelos recibos apresentados.
 6. A viver com outros associados numa casa da Fraternidade, com prévio acordo e assen-
timento da Direcção.
 7. Participar nas reuniões da Assembleia Geral, com direito a voz e voto, ou a fazer-se 
representar por outro associado, através de escrito devidamente autenticado.
 8. Examinar o orçamento e as contas da gerência de cada ano.
 9. Sufrágio de uma Missa, celebrada ou mandada celebrar por cada associado vivo, bem 
como a Ofício Exequial com Concelebração no dia da reunião da A. G. para aprovação do plano 
de acção e do orçamento.
 10. Assistência moral e espiritual.
 11. Propor à Direcção, mediante exposição documentada, casos de pessoas suas conheci-
das, não associadas, mas que possam receber algum dos apoios previstos no 1. deste Art.º. 5.º 
ou 1. do Art.º 2.º.

Art.º 6.º
Obrigações

 Os associados têm obrigação de:
 1. Entregar, no acto de admissão, uma joia determinada e actualizada em A.G..
 2. Satisfazer anualmente uma quota, de harmonia com o R.I..
 3. Desempenhar os cargos para que forem eleitos, salvo se tiverem idade igual ou superior 
a 65 anos, ou tiverem servido nos seis anos anteriores.
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 4. Fornecer à Direcção todos os elementos de informação reputados úteis à Fraternidade.
 5. Sufragar os associados falecidos, de harmonia com o Art.º 5.º, 9. e, sempre que possí-
vel, participar no seu funeral.

Art.º 7º
Perda de Direitos

 1. Perdem a qualidade de sócios:
 a) Os que comprovada e dolosamente lesem a Fraternidade.
 b) Os que, pela segunda vez, recusarem exercer os cargos para que forem eleitos (Art.º 
6.º, 3.).
 c) Os que deixarem passar um triénio sem pagar a quota anual, após notificação.
 d) Os que abandonarem o exercício das Ordens Sagradas ou perderem o estado clerical, 
bem como os que forem demitidos das funções profissionais, por culpa própria.
 § Único - Se retomarem o exercício das suas funções, ser-lhes-á facultado readquirirem a 
qualidade de associados.
 2. Ficam privados dos direitos do Art.º 5.º, 2. 3. 4. 5. 6. 7. e 11.:
 a) Os que deixarem passar dois anos sem pagar as quotas anuais.
 § Único - Voltam a poder usufruir tais direitos e benefícios três meses após terem posto 
em dia a sua situação.

CAPÍTULO III
Organização

Art.º 8º
Constituição

 Os Órgãos Sociais da Fraternidade são:
 a) A Assembleia Geral: constituída por todos os associados no gozo dos seus direitos e 
será dirigida por uma Mesa composta por um Presidente e dois Secretários;
 b) A Direcção: constituída por Presidente, Secretário e Tesoureiro, como membros efecti-
vos e por três Vogais, como Substitutos, o primeiro dos quais será o Vice-Presidente.
 c) O Conselho Fiscal: constituído por um Presidente e dois Vogais.
 § Único - A Direcção terá um Delegado em cada Arciprestado, escolhido pelos associados 
desse mesmo Arciprestado.

Art.º 9º
Competências

 A) Assembleia Geral
 1. Compete à Assembleia Geral: 
 a) Definir as linhas fundamentais da actuação da Fraternidade.
 b) Eleger e destituir, por votação secreta:
 - A mesa da Assembleia Geral;
 - A Direcção;
 - O Conselho Fiscal;
 c) Deliberar sobre alterações aos Estatutos, ao Regulamento Interno e sobre a extinção, 
cisão ou fusão da Fraternidade.
 d) Examinar e aprovar anualmente o Orçamento e Contas de Gerência.
 e) Deliberar sobre sanções ou irradiações a aplicar ao associado que se torne nocivo à 
Fraternidade.
 f) Deliberar sobre aquisição ou alienação de bens móveis ou imóveis que ultrapassem a 
competência da Direcção.
 g) Resolver dúvidas sobre a interpretação das normas estatutárias.
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 h) Deliberar sobre todos os assuntos de interesse da Fraternidade e sobre os que lhe forem 
propostos pela Direcção ou por um número de associados nunca inferior a vinte.
 § Único- Para estas deliberações é necessário que os assuntos sejam incluídos numa 
agenda de trabalhos e comunicada aos associados com quinze dias de antecedência.
 2. Compete ao Presidente da Assembleia Geral e, na sua falta ou impedimento, ao primei-
ro Secretário:
 a) Convocar a Assembleia Geral para as reuniões ordinárias e, extraordinariamente, por 
iniciativa própria, a pedido da Direcção ou do Conselho Fiscal, ou ainda a pedido de pelo me-
nos vinte associados.
 b) Presidir às reuniões e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral e representá-la fora das 
reuniões.
 c) Mandar lavrar as actas das reuniões aos Secretários da Mesa da A.G..
 B) Direcção
 1. Compete à Direcção:
 a) Administrar e dirigir a Fraternidade;
 b) Elaborar a Agenda da Assembleia Geral, de acordo com o Presidente da mesma;
 c) Pôr em execução as deliberações da Assembleia Geral;
 d) Receber os pedidos de admissão e deliberar sobre eles;
 e) Estudar as situações dos associados hospitalizados, internados ou a ser subsidiados;
 f) Garantir a efectivação dos direitos e benefícios (Art.º 5.º);
 g) Elaborar o Programa de Actividades e Orçamento, a ser aprovado em Assembleia Ge-
ral;
 h) Elaborar o relatório anual e as contas de gerência, a submeter à fiscalização e aprova-
ção;
 i) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços e a escrituração dos livros;
 j) Facultar o exame dos livros de escrituração a qualquer associado, desde que daí não 
resulte inconveniente para a Fraternidade;
 k) Zelar pelos bens materiais e o bom nome da Fraternidade;
 1)Velar pelo cumprimento das Normas Gerais, Estatutos e Regulamento Interno;
m) Elaborar e manter actualizado o Inventário do Património da Fraternidade;
 n) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este lhe solicitar para cumprimento das 
suas atribuições;
 o) Resolver todos os casos de administração ordinária que não dependam da aprovação da 
Assembleia Geral.
 2. Compete ao Presidente da Direcção:
 a) Convocar e presidir às reuniões de Direcção, dirigindo os trabalhos;
 b) Representar a Fraternidade em Juízo e fora dele;
 c) Assinar as guias de receita e ordens de pagamentos, conjuntamente com o Tesoureiro 
ou Secretário;
 d) Rubricar os livros da Fraternidade e lavrar-lhes os termos de abertura e encerramento;
 e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução urgente, 
sujeitando estes últimos à confirmação dos outros membros da Direcção, na primeira reunião 
subsequente;
 f) Solicitar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e convocar o Conselho Fis-
cal, sempre que o julgue conveniente.
 § Único - Sempre que falte ou esteja impedido o Presidente, será substituído pelo Vice-
Presidente.
 3. Compete ao Secretário:
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 a) Lavrar as actas das reuniões de Direcção;
 b) Preparar a Agenda de Trabalhos para as reuniões de Direcção;
 c) Dirigir e orientar toda a escrituração, arquivando todos os documentos;
 d) Subscrever, com o Presidente, todas as guias de receita e ordens de pagamento;
 e) Ter em dia a inscrição dos associados e organizar o Caderno de Eleitores;
 f) Guardar ordenada e cuidadosamente os livros da Fraternidade;
 g) Arquivar a correspondência recebida e cópia da expedida.
 4. Compete ao Tesoureiro:
 a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria;
 b) Receber e guardar os valores da Fraternidade;
 c) Organizar e manter actualizado o Inventário de todos os bens da Associação que deverá 
rubricar no acto de posse;
 d) Ter em dia a escrituração de receita e despesa;
 e) Assinar, com o Presidente, as guias de receita e autorização dos pagamentos;
 f) Fazer os pagamentos, exigindo recibos;
 g) Vigiar sobre o cumprimento dos sufrágios devidos pelos associados falecidos;
 C - Conselho Fiscal
 1. Compete ao Conselho Fiscal:
 a) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e do Regulamento Interno;
 b) Fiscalizar a escrituração e os documentos da Fraternidade, sempre que o julgue conve-
niente;
 c) Assistir às reuniões da Direcção, ou fazer-se representar nelas por um dos seus mem-
bros, se o julgar conveniente;
 d) Dar parecer sobre o relatório, orçamento e contas, e sobre todos os assuntos que a Di-
recção submeta à sua apreciação;
 e) Pronunciar-se sobre a conveniência ou desvantagem da aceitação de legados, doações 
ou heranças, em benefício da Fraternidade;
 f) Emitir parecer sobre a aquisição ou alienação de bens móveis ou imóveis, e sobre a 
construção ou reparações importantes de prédios da Fraternidade;
 g) Assistir, com o Presidente da Assembleia Geral, às reuniões de Direcção, se o Presi-
dente desta o solicitar, para a resolução de casos emergentes e não dependentes da aprovação 
da Assembleia Geral;
 h) Solicitar a convocação da Assembleia Geral, quando o julgue necessário.
 § Único - Compete ao delegado no Arciprestado:
 a) Estar atento às situações de saúde, morais e económicas dos associados do Arciprestado;
 b) Promover acções que julgue necessárias;
 c) Recolher dos sacerdotes, na reunião da Conferência Eclesiástica do mês de Outubro, o 
pensamento, sugestões, necessidades e soluções por eles manifestadas sobre a vida da Fraterni-
dade;
 d) Tudo transmitir à Direcção.

Art.º 10º
Funcionamento

 A) A Assembleia Geral reunirá:
 1. Ordinariamente
 a) Duas vezes por ano; uma para aprovação do relatório e contas de gerência do ano an-
terior e outra, para o sufrágio anual e para apreciação e votação do programa de acção e Orça-
mento.
 b) De três em três anos, para a eleição dos Corpos Directivos.
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 2. Extraordinariamente, sempre que for convocada de harmonia com a Lei ou estes Esta-
tutos, em dia, hora e local determinados pelo Presidente.
 3. Funcionará legalmente desde que esteja presente a maioria absoluta dos associados no 
pleno gozo dos seus direitos.
 4. Se, à hora marcada, não estiver a maioria legal, reunirá meia hora depois, no mesmo 
dia e local, com qualquer número de associados, tornando-se obrigatórias, para todos, as suas 
deliberações.
 5. A convocatória para a A. G. indicará a Agenda de Trabalhos e será enviada a cada as-
sociado, pelo menos, com quinze dias de antecedência.
 B) A Direcção reunirá:
 1. Ordinariamente, de dois em dois meses.
 2. Extraordinariamente, sempre que o Presidente o julgue necessário.
 C) O Conselho Fiscal reunirá:
 1. Quando estabelecido por Lei ou por estes Estatutos.
 2. Sempre que seja convocado pelo Presidente da Direcção, que, neste caso, presidirá à 
reunião.

Art.º 11.º
Eleição dos Corpos Sociais

 1. Todos os membros dos Órgãos Sociais da Fraternidade serão eleitos de três em três 
anos em Assembleia Geral, no mês de Dezembro do último ano de cada triénio.
 2. Para esse efeito, a Direcção organizará uma lista de nomes de pessoas consideradas 
competentes para cada um dos três Órgãos e enviá-la-á a todos os associados até quinze dias 
antes da eleição.
 3. Qualquer grupo de pelo menos vinte associados pode propor outra lista, a apresentar 
antes do acto electivo.
 4. Após homologação pelo Bispo Diocesano, o mandato inicia-se com a tomada de posse 
perante o presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante ou seu substituto e deverá ter lugar 
na primeira quinzena do ano civil imediato às eleições.
 5. Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente, considera-se prorrogado o 
mandato em curso, até à posse dos novos corpos directivos.

CAPÍTULO IV
Duração, Forma de Extinção e Destino dos Bens

Art.º 12.º
 1. A Fraternidade é constituída por tempo indeterminado.
 2. A Fraternidade pode extinguir-se:
 a) Por deliberação da Assembleia Geral;
 b) Por falecimento ou desaparecimento de todos os associados;
 c) Quando o seu fim se haja esgotado ou tomado impossível;
 d) Quando, durante o período de um ano, o número de associados seja inferior ao dobro 
dos membros previstos para os Órgãos Sociais;
 e) Por decisão do Ordinário Diocesano ou decisão judicial, segundo razões e normas do 
Direito.
 3. No caso de extinção, os seus bens reverterão para outra instituição, designada pela 
Assembleia Geral, ou, não sendo esta já viável, para uma instituição a indicar pelo Ordinário 
Diocesano, mas que assegure os mesmos objectivos da Fraternidade.
 4. Se a Fraternidade for extinta como Instituição de Solidariedade Social, mas subsistir na 
ordem jurídica canónica, manterá a propriedade de todos os bens afectos aos seus fins.
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CAPÍTULO V
Receitas e Património da Fraternidade

Art.º 13.º
 Constituem receitas e Património da Fraternidade:
 1. As joias dos associados;
 2. As anuidades dos mesmos;
 3. Os legados, doações, heranças, ofertas e subsídios particulares ou oficiais;
 4. Os bens mobiliários e imobiliários por ela legitimamente adquiridos;
 5. Os rendimentos dos seus bens.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Art.º 14.º
 1. Para obrigar a Fraternidade:
 a) São necessárias as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro membro a 
Direcção;
 b) Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro da Direcção.
 2. As funções dos Órgãos Directivos são inteiramente gratuitas, devendo, porém, ser cus-
teadas pela Fraternidade todas as despesas ou deslocações que tenham de ser feitas ao serviço 
da mesma.
 3. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, tendo em conta a legislação 
canónica e civil aplicáveis.

Viseu, 1 de Dezembro de 2006

LARES DE IDOSOS
LICENÇA PARA A RESERVA DA EUCARISTIA

Normas Pastorais

 Em conformidade com o direito vigente, apresentamos as seguintes normas pastorais a 
ter em conta na nossa Diocese, para ser concedida licença para poder reservar-se a Santíssima 
Eucaristia nos oratórios dos Lares de Idosos existentes na Diocese:
 1. Pode reservar-se a Santíssima Eucaristia, com licença do Ordinário do Lugar, dada por 
escrito, nos oratórios dos Lares de Idosos (cf. c. 934, § 1, 2.º).
 2. Como norma geral, favorecer-se-á a concessão dessa licença, com o fim de fomentar 
e possibilitar a piedade eucarística aos residentes, através da visita e adoração do Santíssimo 
Sacramento.
 3. A seu tempo será feito um requerimento, por escrito, dirigido ao Bispo da Diocese, 
assinado pela Direcção do Lar, pedindo essa licença.
 4. Nesse requerimento deve constar a localização do Lar, quais os membros da sua Direc-
ção, sua finalidade, como consta dos Estatutos, número e idade dos utentes.
 5. Para ser concedida a licença, torna-se necessário receber o parecer favorável, também 
por escrito, da Comissão de Arte Sacra que, para tanto, visitará as instalações do Lar e respec-
tivo oratório.
 6. É também necessário o parecer favorável, por escrito, do pároco do lugar onde está 
sediado o Lar, caso não seja um Lar Paroquial. Ao pároco compete, sob a autoridade do Bispo 
diocesano, vigiar para que a Santíssima Eucaristia seja devidamente honrada e adorada, dentro 
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dos limites da sua paróquia.
 7. Deve, também, ser indicada uma pessoa responsável pelo cuidado da Santíssima Euca-
ristia, nomeadamente pela limpeza, adorno, lâmpada do Santíssimo e segurança do Tabernáculo 
(cf. c. 938, §§ 3-5).
 8. Como mínimo, será necessário que, pelo menos duas vezes por mês, algum sacerdote 
celebre a Santa Missa nesse oratório e procure fazer a renovação da reserva da Santíssima Eu-
caristia.
 9. Se houver condições para ser concedida a licença requerida, tendo em conta todas as 
normas pastorais e outras previstas no direito vigente, ela será concedida pelo prazo de cinco 
anos, renovável em cada quinquénio, após novo requerimento, sempre acompanhado do pare-
cer favorável do pároco.
 10. Em conformidade com a Tabela da Taxas em vigor na nossa Província Eclesiástica, 
pagar-se-ão à Cúria Diocesana as taxas estabelecidas pela 1.ª licença e pela sua renovação em 
cada quinquénio.
 11. Estas Normas entram imediatamente em vigor.

Viseu, 8 de Setembro de 2010 
† Ilídio Leandro, Bispo de Viseu

CONGREGAÇÃO PARA OS BISPOS  
CONGREGAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS
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 PROÉMIO
 
 Na Constituição Apostólica “Sacrae disciplinae leges”, com a qual era publicado o actual 
Código de Direito Canónico, o Santo Padre João Paulo II recordava que, entre os principais 
elementos que caracterizam, de acordo com o Concílio Vaticano II, a verdadeira e genuína ima-
gem da Igreja está “a doutrina, segundo a qual a Igreja é apresentada como Povo de Deus e a 
autoridade hierárquica é proposta como serviço; a doutrina segundo a qual a Igreja é vista como 
‘comunhão’ e que, portanto, determina as relações que devem existir entre as Igrejas particula-
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res e a Igreja universal, e entre a colegialidade e o primado; a doutrina, por outro lado, segundo 
a qual todos os membros do Povo de Deus, no modo próprio a cada um, são participantes do 
tríplice múnus de Cristo: sacerdotal, profético e régio”
 No seu compromisso de fidelidade ao ensinamento conciliar, o Código de Direito Canóni-
co conferiu, entre outras coisas, uma fisionomia nova à instituição tradicional do sínodo dioce-
sano , para o qual, de vários modos, convergem os traços eclesiológicos recordados acima. Os 
cânones 460-468 apresentam as normas jurídicas a serem observadas para a celebração desta 
reunião eclesial.
 Ultimamente, sobretudo depois da promulgação do Código de Direito Canónico, aumen-
tou o número de Igrejas particulares que celebraram ou que se propõem a celebrar o sínodo dio-
cesano, reconhecidamente um importante meio para actuar a renovação desejada pelo Concílio. 
Uma menção especial deve ser dada ao II Sínodo Pastoral da diocese de Roma, encerrado na 
solenidade de Pentecostes de 1993, cuja celebração ofereceu ao Romano Pontífice João Paulo 
II a ocasião para oferecer preciosos ensinamentos. Por outro lado, nos últimos decénios, foram 
aparecendo também outras formas para exprimir a comunhão diocesana, conhecidas por vezes 
como “assembleias diocesanas”; embora tendo aspectos em comum com os sínodos, elas care-
cem de uma precisa configuração canónica.
 Considerou-se muito oportuno, em relação ao sínodo diocesano, esclarecer as disposições 
da lei canónica, bem como desenvolver e determinar os procedimentos para a sua colocação em 
prática, embora mantendo em pleno vigor o que foi disposto pelo Código de Direito Canónico. 
É sumamente desejável que também as “assembleias diocesanas” ou outras reuniões, na medida 
em que têm semelhança de fins e de composição com o sínodo, encontrem o seu lugar no âmbi-
to da disciplina canónica, graças à acolhida das disposições canónicas e da presente Instrução, 
para garantir a sua eficácia para o governo da Igreja particular. 
 Por causa do interesse que pode ter na preparação do sínodo diocesano, acrescenta-se à 
presente Instrução um Apêndice, de significado meramente indicativo, no qual são elencadas as 
principais matérias que o Código de Direito Canónico deixa para a regulamentação diocesana.
Portanto, a Congregação para os Bispos e a Congregação para a Evangelização dos Povos, com-
petentes para aquilo que concerne ao exercício da função episcopal na Igreja latina, apresentam 
esta Instrução para todos os Bispos da Igreja latina. Deste modo elas desejam, quer responder 
aos pedidos de muitos Bispos que desejam ter uma ajuda fraterna para a celebração do sínodo 
diocesano, quer contribuir para corrigir alguns defeitos e incongruências que foram, por vezes, 
observadas.
 
 I.  INTRODUÇÃO SOBRE A NATUREZA E A FINALIDADE
  DO SÍNODO DIOCESANO

 O cânon 460 descreve o sínodo diocesano como uma “assembleia (‘coetus’) de sacerdo-
tes e de outros fiéis da Igreja particular, escolhidos para auxiliar o Bispo diocesano para o bem 
de toda a comunidade diocesana”.
 1. A finalidade do sínodo é a de prestar um auxílio ao Bispo no exercício da função que 
lhe é própria, de guiar a comunidade cristã.
 Tal finalidade determina o papel específico a ser atribuído no sínodo aos presbíteros, 
enquanto “solícitos colaboradores da ordem episcopal, seu auxílio e instrumento, chamados 
para servir o povo de Deus”. Mas o sínodo também oferece ao Bispo a ocasião de chamar para 
colaborar com ele, juntamente com os sacerdotes, alguns leigos e religiosos escolhidos, como 
um modo peculiar de exercício da responsabilidade de todos os fiéis na edificação do Corpo de 
Cristo.
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 Também no desenrolar do sínodo o Bispo exerce o ofício que lhe foi confiado para gover-
nar a Igreja: decide a convocação, propõe as questões para a discussão e preside as sessões do 
sínodo; enfim, como único legislador, assina as declarações e os decretos e manda que sejam 
publicados.
 Deste modo, o sínodo é, “no seu contexto e de maneira inseparável, ato de governo epis-
copal e evento de comunhão, exprimindo assim aquela índole de comunhão hierárquica que é 
própria da natureza da Igreja”. O Povo de Deus, de fato, não é um agregado informe de discí-
pulos de Cristo, mas uma comunidade sacerdotal, organicamente estruturado desde a origem, 
conforme a vontade do seu Fundador, presidido em cada diocese pelo seu Bispo, que é o seu 
princípio visível e fundamento da unidade e seu único representante. Portanto, qualquer ten-
tativa de contrapor o sínodo ao Bispo, em virtude de uma pretensa “representação do Povo de 
Deus”, é contrária à autêntica empostação das relações eclesiais.
 2. Os sinodais são chamados a “prestar ajuda ao Bispo diocesano”, formulando o seu 
parecer ou “voto” acerca das questões por ele propostas; tal voto é chamado “consultivo” para 
significar que o Bispo é livre para acolher ou não as opiniões manifestadas pelos sinodais. Isto, 
contudo, não é o mesmo que dar-lhes pouca importância, como se se tratasse de mera consulta-
ção “externa” e de opiniões expressas por quem não tem nenhuma responsabilidade pelo êxito 
final do sínodo: com suas experiências e seus conselhos, os sinodais colaboram activamente na 
elaboração das declarações e dos decretos, que serão, justamente, chamados “sinodais”, e nos 
quais o governo episcopal da diocese deve inspirar-se para o futuro.
 O Bispo, por sua vez, dirige efectivamente as discussões durante as sessões sinodais e, 
como verdadeiro mestre da Igreja, ensina e corrige, quando necessário. Depois de ter ouvido os 
membros, cabe a ele a função de discernir sobre os diversos pareceres expressos, isto é, “exami-
nar e conservar o que é bom”. No final do sínodo, na assinatura das declarações e dos decretos, 
o Bispo empenha a sua autoridade em tudo aquilo que neles se ensina e ordena. O poder episco-
pal é actuado, deste modo, em conformidade com o seu significado autêntico, isto é, não como 
imposição de uma vontade arbitrária, mas como um verdadeiro ministério, que requer “ouvir 
os súbditos” e “chamá-los a colaborarem alegremente com ele”, na busca comum daquilo que 
o Espírito está a pedir à Igreja particular na sua situação concreta.
 3. Comunhão e missão, enquanto são aspectos inseparáveis do único fim da ação pastoral 
da Igreja, constituem o “bem de toda a comunidade diocesana”, que o cânon 460 aponta como 
a finalidade última do sínodo.
 Os trabalhos sinodais têm como objectivo fomentar a comum adesão à doutrina salvífica 
e estimular todos os fiéis ao seguimento de Cristo. Uma vez que a Igreja é “enviada ao mundo 
para anunciar e testemunhar, actualizar e expandir o mistério de comunhão que a constitui”, o 
sínodo também cuida de favorecer o dinamismo apostólico de todas as energias eclesiais sob a 
guia dos legítimos pastores. A consciência de que toda renovação na comunhão e na missão tem 
como indispensável premissa a santidade dos ministros de Deus, deve levar a um vivo esforço 
no sínodo para melhorar o modo de vida e a formação do clero, como também ao estímulo das 
vocações.
 O sínodo, portanto, não somente manifesta e actua a comunhão diocesana, mas também 
é chamado a “ edificá-la “ com as suas declarações e os seus decretos. É necessário, por isso, 
que o Magistério universal seja operosamente acolhido nos documentos sinodais e a discipli-
na canónica seja aplicada à diversidade própria daquela determinada comunidade cristã. Com 
efeito, o ministério do Sucessor de Pedro e o Colégio Episcopal não são uma instância estranha 
à Igreja particular, mas um elemento que faz parte, “a partir de dentro”, da sua própria essência 
e constitui o fundamento da comunhão diocesana.
 Deste modo, o sínodo contribui também para configurar a fisionomia pastoral da Igreja 
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particular, dando continuidade à sua peculiar tradição litúrgica, espiritual e canónica. O pa-
trimónio jurídico local e as linhas que orientaram o governo pastoral são objecto de acurado 
estudo do sínodo, com o fim de confirmar, actualizar ou de preencher as eventuais lacunas 
normativas, de verificar a consecução dos objectivos pastorais já formulados e de propor, com 
a ajuda da graça divina, novas orientações.

 II. COMPOSIÇÃO DO SÍNODO 

 1. “Preside o sínodo diocesano o Bispo diocesano que, no entanto, pode delegar para cada 
sessão do sínodo o Vigário geral ou um Vigário episcopal para desempenhar este encargo”, pri-
vilegiando entre estes os que têm a dignidade episcopal (Bispo coadjutor e Bispos auxiliares).
 2. São membros “de iure” do sínodo, em base ao ofício que exercem:
 - o Bispo coadjutor e os Bispos auxiliares;
 - os Vigários gerais, os Vigários episcopais e o Vigário judicial;
 - os cónegos da igreja catedral;
 - os membros do conselho presbiteral;
 - o reitor do seminário maior;
 - os vigários forâneos.
 3. São membros eleitos:
 1°. “Os fiéis leigos, mesmo membros de institutos de vida consagrada, a serem eleitos 
pelo conselho pastoral no modo e número a serem determinados pelo Bispo diocesano, ou, onde 
não existe esse conselho, no modo determinado pelo Bispo diocesano”.
 Para a escolha desses leigos (homens e mulheres) deve-se seguir, na medida do possível, 
as indicações do cânon 512§2, tendo contudo o cuidado de verificar se tais fiéis se distinguem 
“pela fé sólida, bons costumes e prudência”; assim a sua contribuição terá verdadeira validade 
para o bem da Igreja. A situação canónica regular desses leigos é um requisito indispensável 
para fazerem parte da assembleia sinodal.
 2°. “Pelo menos um presbítero de cada vicariato forâneo, a ser eleito por todos os que aí 
tenham cura de almas; também se deve eleger um outro presbítero que o substitua, se estiver 
impedido”.
 Como se enuncia no texto canónico, somente presbíteros, e não diáconos ou leigos, são 
elegíveis a este título.
 Portanto o Bispo deverá determinar o número para cada vicariato forâneo. Tratando-se de 
uma Igreja particular de dimensões pequenas, nada impede que sejam convocados todos os seus 
presbíteros.
 3°. “Alguns Superiores de institutos religiosos e sociedades de vida apostólica que têm 
casa na diocese, a serem eleitos de acordo com o número e modo determinados pelo Bispo dio-
cesano”.
 4. Sinodais de livre escolha do Bispo: “para o sínodo diocesano podem ser convocados 
ainda outros, como membros do sínodo, tanto clérigos como membros de institutos de vida 
consagrada e também fiéis leigos”.
 Na escolha destes sinodais procurar-se-á levar em conta as vocações eclesiais ou os diver-
sos compromissos apostólicos não suficientemente representados entre os que foram eleitos, de 
modo que o sínodo espelhe adequadamente a fisionomia própria da Igreja particular; ter-se-á o 
cuidado, portanto, de garantir uma côngrua presença de diáconos permanentes entre os clérigos. 
Também não se deixe de escolher fiéis que se distinguem pela “ciência, competência e prestí-
gio”, cuja opinião ponderada enriquecerá sem dúvida as discussões sinodais.
 5. Os sinodais legitimamente nomeados têm o direito e a obrigação de participar das ses-
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sões. “Um membro do sínodo, se tiver um legítimo impedimento, não pode enviar um procura-
dor para participar em seu nome; informe, porém, o Bispo diocesano sobre esse impedimento”.
O Bispo tem o direito e o dever de remover, mediante decreto, qualquer sinodal que, com as 
suas opiniões, se afaste da doutrina da Igreja ou recuse a autoridade episcopal, continuando 
sempre aberta a possibilidade de recorrer contra o decreto, segundo as normas do direito.
 6. “O Bispo diocesano, se julgar oportuno, pode convidar como observadores alguns mi-
nistros ou membros de Igrejas ou comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com 
a Igreja católica”.
 A presença dos observadores contribuirá “para introduzir ainda mais a preocupação ecu-
ménica na pastoral normal, fazendo crescer o conhecimento mútuo, a caridade recíproca e pos-
sivelmente a colaboração fraterna”.
 Para individuá-los, convirá normalmente proceder de comum entendimento com os che-
fes de tais Igrejas ou comunidades, que indicarão a pessoa mais idónea para representá-la.
 
 III. CONVOCAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SÍNODO 

 A. Convocação 
 1. O sínodo diocesano pode ser celebrado “quando as circunstâncias o aconselharem, a 
juízo do Bispo diocesano e ouvido o conselho presbiteral”. 
 Compete portanto ao Bispo a prudente escolha e decisão sobre a frequência maior ou 
menor do sínodo, tomando em consideração as necessidades da Igreja particular e do governo 
diocesano.
 Tais circunstâncias podem ser de várias naturezas: a falta de uma adequada pastoral de 
conjunto, a necessidade de aplicar a nível local as orientações superiores, a existência, no âm-
bito diocesano, de problemas que requerem soluções, a necessidade de uma comunhão eclesial 
mais intensa e operosa, etc. As informações obtidas nas visitas pastorais têm especial impor-
tância para discernir sobre a conveniência da convocação do sínodo: elas, de fato, mais do que 
qualquer levantamento de dados, ajudarão o Bispo a perceber as necessidades dos fiéis e os 
endereços pastorais mais adaptados para satisfazê-las.
 Uma vez que o Bispo tiver percebido a conveniência de convocar o sínodo diocesano, 
ele pedirá ao conselho presbiteral - que é a representação do presbitério para ajudar o Bispo no 
governo da diocese - um juízo ponderado sobre a celebração e sobre o tema, ou os temas, que 
deverão ser estudados no sínodo.
 Definido o tema do sínodo, o Bispo fará o decreto de convocação e o anunciará à sua 
Igreja, normalmente numa festa litúrgica de especial solenidade.
 2. “Somente o Bispo diocesano convoca o sínodo diocesano; não, porém, quem governa 
a diocese interinamente”.
 “Se o Bispo tiver o cuidado de mais dioceses ou o cuidado de uma como Bispo próprio, e 
de outra como Administrador, poderá convocar um único sínodo diocesano de todas as dioceses 
que lhe estão confiadas”.
 B. Comissão preparatória e regulamento do sínodo 
 1. O Bispo constitua logo a seguir uma comissão preparatória.
 Ele também escolherá os membros da comissão preparatória entre os sacerdotes e os ou-
tros fiéis que se destacam pela sua prudência e competência profissional, procurando espelhar, 
na medida do possível, a variedade dos carismas e ministérios do Povo de Deus. Entre eles não 
falte algum esperto em direito canónico e em liturgia.
 A comissão terá a função principal de ajudar o Bispo na organização e na oferta de subsí-
dios para a preparação do sínodo, na elaboração do regulamento, na determinação das questões 
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que devem ser propostas para as discussões sinodais e na nomeação dos membros sinodais. As 
reuniões serão presididas pelo próprio Bispo ou, em caso de impedimento, por um seu delega-
do.
 O Bispo poderá dispor que seja constituída uma secretaria, confiando a sua direcção a 
um membro da comissão preparatória. A ela competirá dar assistência ao sínodo sob o aspecto 
organizativo: transmissão e arquivamento da documentação, redacção das atas, organização dos 
serviços logísticos, financiamento e contabilidade. Também será útil constituir um serviço de 
imprensa para prover à necessária informação dos meios de comunicação social e para evitar 
eventuais interpretações distorcidas sobre os trabalhos sinodais.
 2. Com a ajuda da comissão preparatória, o Bispo procederá à redacção e à publicação do 
regulamento do sínodo.
 O regulamento deve prever, entre outras coisas:
 1°. A composição do sínodo. O regulamento definirá um número específico para cada 
categoria de sinodais e determinará os critérios para a eleição de leigos e membros de institutos 
de vida consagrada e de Superiores dos institutos religiosos e das sociedades de vida apostóli-
ca. Procure-se evitar que um número excessivo de sinodais impeça a possibilidade efectiva de 
intervenção de todos.
 2°. As normas sobre o modo de realizar as eleições dos sinodais e, eventualmente, dos 
titulares dos ofícios a serem desempenhados no sínodo. A este propósito, observar-se-ão as 
prescrições dos cânones 119, 1E e 164-179, com as adaptações que forem oportunas.
 3°. Os diversos cargos a serem assumidos na assembleia sinodal (presidente, moderador, 
secretário), as várias comissões e a sua composição.
 4°. O modo de proceder nas reuniões, com indicação da duração e da modalidade das 
intervenções (orais e escritas) e das votações (“placet”, “non placet”, “placet iuxta modum”).
Em vista da utilidade que o regulamento pode ter para a organização da fase preparatória, é 
conveniente elaborá-lo na fase inicial do caminho sinodal, não se excluindo as eventuais modi-
ficações e acréscimos que a experiência da preparação pode ir sugerindo.
 Em geral é conveniente nomear, logo a seguir, os sinodais para que eles já possam dar a 
sua ajuda nos trabalhos preparatórios.
 C. Fases de preparação do sínodo 
 Antes de tudo, os trabalhos preparatórios do sínodo devem ajudar o Bispo a individuar as 
questões a serem propostas às discussões sinodais.
 É preciso, no entanto, destacar que é conveniente organizar esta fase de maneira a atingir 
e envolver - de vários modos e conforme as circunstâncias - as diversas instâncias diocesanas e 
iniciativas apostólicas presentes na Igreja particular. Deste modo, os trabalhos sinodais traduzir-
se-ão num “adequado tirocínio prático da eclesiologia de comunhão do Concílio Vaticano II” e, 
além disso, os fiéis serão bem-dispostos a aceitar “aquilo que os Pastores, quais representantes 
de Cristo, estabelecerão como mestres e chefes da Igreja” no final do sínodo.
 Seguem-se aqui algumas orientações gerais sobre o modo de proceder, que cada Pastor 
saberá adaptar e completar como melhor convier para o bem da Igreja particular e às circuns-
tâncias do sínodo projectado.

 1. Preparação espiritual, catequética e informativa
 Na certeza de que “o segredo para o bom êxito do sínodo, como de qualquer evento e 
iniciativa eclesial é, de fato, a oração”, o Bispo convidará a todos os fiéis, clérigos, religiosos 
e leigos e de modo especial os mosteiros de vida contemplativa, para uma “constante intenção 
comum: o sínodo e os frutos do sínodo”, que se tornará assim um autêntico evento de graça para 
a Igreja particular. Não deixará de exortar sobre este objectivo os pastores de almas, pondo ao 
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seu dispor eventuais subsídios para as assembleias litúrgicas solenes e para as quotidianas, na 
medida em que se desenvolve o caminho sinodal.
 A celebração do sínodo oferece ao Bispo uma oportunidade privilegiada para a formação 
dos fiéis. Por isso, proceda-se a uma catequese articulada sobre o mistério da Igreja e sobre a 
participação de todos na missão, à luz dos ensinamentos do Magistério, especialmente conci-
liar. Para isto poder-se-á oferecer orientações concretas para a pregação dos sacerdotes.
 Sejam também todos informados sobre a natureza e a finalidade do sínodo e sobre o âm-
bito das discussões sinodais. Para esta finalidade poderá ajudar a publicação de um fascículo 
informativo, sem deixar de usar os meios de comunicação de massa.
 2. Consulta da diocese
 Seja oferecida aos fiéis a possibilidade de manifestar as suas necessidades, os seus dese-
jos e o seu pensamento sobre o tema do sínodo. Ao clero da diocese, além disso, será pedida em 
separado a formulação de propostas acerca do modo de enfrentar os desafios da cura pastoral.
O Bispo disporá sobre o modo concreto de fazer esta consultação, procurando atingir todas as 
“forças vivas” do Povo de Deus que estão presentes e operantes na Igreja particular: comuni-
dades paroquiais, institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica, associações 
eclesiais e grupos de especial destaque, institutos de educação (seminários, universidades ou 
faculdades eclesiásticas, universidades e escolas católicas).
 Ao dar as oportunas orientações para a consultação, o Bispo deverá levar em conta o risco 
- lamentavelmente por vezes bem real - da formação de grupos de pressão, evitando igualmente 
criar nas pessoas consultadas expectativas injustificadas sobre a efectiva aceitação das suas 
propostas.
 3. Definição das questões
 O Bispo procederá, em seguida, à definição das questões sobre as quais se desenvolverão 
as discussões. Um método adaptado para esta finalidade poderá ser a elaboração de questioná-
rios divididos por assuntos, cada um precedido por uma introdução para ilustrar o seu signifi-
cado à luz da doutrina e da disciplina da Igreja e dos resultados das consultações precedentes. 
Esta tarefa estará sob a direção da comissão preparatória, que a confiará a grupos de espertos 
nas várias disciplinas a âmbitos pastorais, os quais apresentarão os textos para a aprovação do 
Bispo.
 Enfim, a documentação elaborada será entregue aos sinodais para ser estudada conve-
nientemente antes do início das sessões.
 
 IV. DESENVOLVIMENTO DO SÍNODO 

 1. O sínodo propriamente dito consiste exactamente nas sessões sinodais. É preciso, por 
isso, buscar um equilíbrio entre a duração do sínodo e a da fase preparatória; por outro lado, 
é preciso programar as sessões com intervalos de tempo suficientes para estudar as questões 
levantadas na sala e para intervir na discussão.
 2. Uma vez que “Quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio”, a cele-
bração mesma do sínodo leve à oração. Nas celebrações eucarísticas solenes de inauguração e 
de conclusão do sínodo, e nas outras que acompanharão as sessões sinodais, sejam observadas 
as prescrições do “Caeremoniale Episcoporum”, que trata especificamente da liturgia sinodal. 
Tais celebrações serão abertas a todos e não somente aos membros do sínodo.
 Convém que as sessões do sínodo - ao menos as mais importantes - sejam realizadas na 
igreja catedral. Esta é, de fato, sede da cátedra do Bispo e imagem visível da Igreja de Cristo.
 3. Antes do início das discussões, os sinodais farão a profissão de fé, segundo a norma 
do cânon 833, 1E. O Bispo não deixe de ilustrar este ato significativo para estimular o “sensus 
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fidei” dos sinodais e para inflamar nos seus corações o amor em relação ao património doutrinal 
e espiritual da Igreja.
 4. Os assuntos tratados sucessivamente serão introduzidos cada vez por breves exposi-
ções ilustrativas para empostar as questões.
 Todas as questões propostas sejam submetidas à livre discussão dos membros nas sessões 
do sínodo”. O Bispo terá o cuidado de assegurar a todos a efectiva possibilidade de exprimir li-
vremente as suas opiniões sobre as questões propostas, embora no limite do tempo determinado 
pelo regulamento.
 Em vista do laço que une a Igreja particular e o seu Pastor com a Igreja universal e com 
o Romano Pontífice, o Bispo tem o dever de excluir da discussão sinodal teses ou posições 
discordantes da perene doutrina da Igreja e do Magistério Pontifício, ou referentes a matérias 
disciplinares reservadas à suprema ou a outra autoridade eclesiástica - teses talvez propostas 
com a pretensão de enviar “votos” à Santa Sé a respeito delas.
 No final das intervenções ter-se-á o cuidado de resumir de modo ordenado as diversas 
contribuições dos sinodais com o fim de facilitar o estudo sucessivo delas.
 5. Durante as sessões do sínodo muitas vezes será necessário pedir aos sinodais para 
manifestarem a sua opinião através da votação. Uma vez que o sínodo não é um colégio com 
capacidade decisória, tais votações não têm a finalidade de alcançar um acordo maioritário 
vinculante, mas sim de verificar o grau de concordância dos sinodais sobre as propostas formu-
ladas; assim também lhes seja explicado.
 O Bispo fica livre para tirar as consequências do resultado das votações, mesmo se procu-
rará seguir o parecer geralmente condividido pelos sinodais, a menos que o impeça uma causa 
grave, o que compete a ele avaliar “coram Domino”.
 6. Enfim o Bispo, dando oportunas indicações, confiará a diversas comissões de membros 
a elaboração dos esboços dos textos sinodais.
 Na sua redacção é preciso encontrar fórmulas precisas que possam servir como orienta-
ção pastoral para o futuro, evitando de ficar no genérico, ou de limitar-se a meras exortações, o 
que poderia comprometer a sua eficácia.
 7. “Compete ao Bispo diocesano, de acordo com seu prudente juízo, suspender e até 
mesmo dissolver o sínodo diocesano” se emergirem obstáculos graves à sua continuação e que 
tornem conveniente ou até mesmo necessária tal decisão, como, por exemplo, uma sua tendên-
cia insanavelmente contrária ao ensinamento da Igreja, ou circunstâncias de ordem social que 
perturbem a tranquilidade dos trabalhos sinodais.
 Se não houver motivos especiais em contrário, antes de emanar o decreto de suspensão 
ou de dissolução do sínodo, o Bispo pedirá o parecer do conselho presbiteral - que deve ser 
consultado por ele nos assuntos de maior importância - mesmo se ele continua livre diante da 
decisão a ser tomada.
 “Vagando ou ficando impedida a sé episcopal, o sínodo diocesano se interrompe ipso iure, 
até que o Bispo diocesano que suceder decida sobre a sua continuação ou declare sua extinção”.
 
 V. AS DECLARAÇÕES E DECRETOS SINODAIS 

 1. Terminadas as sessões do sínodo, o Bispo procede à redacção final dos decretos e das 
declarações, assina-as e ordena a sua publicação.
 2. Com as expressões “decretos” e “declarações”, o Código prevê que os textos sinodais 
possam consistir, por um lado, em verdadeiras normas jurídicas - que poderão ser chamadas 
“constituições” ou de outro modo - ou então em indicações programáticas para o futuro; por ou-
tro lado, que possam consistir em afirmações convictas de verdades de fé ou de moral católica, 
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especialmente nos aspectos de maior incidência na vida da Igreja particular.
 3. “Somente ele (o Bispo diocesano) assina as declarações e os decretos sinodais, que 
só por sua autoridade podem ser publicados”. Portanto, as declarações e os decretos sinodais 
devem levar somente a assinatura do Bispo diocesano e as palavras usadas nestes documentos 
também devem deixar claro que justamente ele é o seu autor.
 Em vista da intrínseca conexão entre o sínodo e a função episcopal, é ilícita a publicação 
de actos não assinados pelo Bispo. Estes não seriam, de modo nenhum, declarações “sinodais”.
 4. Mediante os decretos sinodais o Bispo diocesano promove e urge a observância das 
normas canónicas que as circunstâncias da vida diocesana mais requerem, regula as matérias 
que o direito confia à sua competência e aplica a disciplina comum à diversidade da Igreja par-
ticular.
 Um eventual decreto sinodal contrário ao direito superior - ou seja, contrário à legislação 
universal da Igreja, aos decretos gerais dos concílios particulares e da Conferência Episcopal 
e aos da reunião dos Bispos da província eclesiástica, nos termos da sua competência - seria 
juridicamente inválido.
 5. “O Bispo diocesano comunique o texto das declarações e decretos sinodais ao Me-
tropolita e à Conferência Episcopal”, com o fim de favorecer a comunhão no episcopado e a 
harmonia normativa nas Igrejas particulares do mesmo âmbito geográfico e humano.
 Quando tudo tiver sido concluído, o Bispo queira enviar, através da Nunciatura Apostóli-
ca, uma cópia da documentação sinodal à Congregação para os Bispos ou à Congregação para 
a Evangelização dos Povos, para o seu conhecimento oportuno.
 6. Se os documentos sinodais - especialmente os normativos - não se pronunciarem sobre 
a sua aplicação, caberá ao Bispo diocesano, uma vez terminado o sínodo, determinar as moda-
lidades de sua execução, confiando-a eventualmente a determinados órgãos diocesanos.
 
 As Congregações para os Bispos e para a Evangelização dos Povos esperam ter contribuí-
do para uma adequada realização dos sínodos diocesanos, uma instituição eclesial que foi tida 
sempre em grande consideração nos séculos passados e que hoje é vista com renovado interesse 
como um válido instrumento destinado, com a ajuda do Espírito Santo, ao serviço da comunhão 
e da missão das Igrejas particulares.
A presente Instrução entrará em vigor para os sínodos diocesanos que iniciarem depois de três 
meses completos a partir da data de sua publicação.

APÊNDICE ÀS INSTRUÇÕES SOBRE OS SÍNODOS DIOCESANOS

ÂMBITOS PASTORAIS CONFIADOS PELO C.I.C. 
À POTESTADE LEGISLATIVA DO BISPO DIOCESANO

 O presente Apêndice apresenta o elenco das matérias deixadas para a necessária e ge-
ralmente conveniente legislação a nível diocesano, em vista do que dispõem os cânones do 
Código. Dele são excluídas as prescrições do Código que requerem sobretudo a adopção de 
providências de carácter singular, como aprovações, concessões particulares, licenças, etc.
 Vale, contudo, a premissa de que “compete ao Bispo diocesano, na diocese que lhe foi 
confiada, todo o poder ordinário, próprio e imediato, que se requer para o exercício de seu 
múnus pastoral, com excepção das causas que forem reservadas por direito ou por decreto do 
Sumo Pontífice, à suprema ou a outra autoridade eclesiástica”. Em vista disso o Bispo dioce-
sano poderá exercer a sua potestade legislativa não somente para completar ou determinar as 
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normas jurídicas superiores que expressamente o impõem ou permitem, mas também para orde-
nar - conforme as necessidades da Igreja local e dos fiéis - qualquer matéria pastoral no âmbito 
diocesano, exceptuadas as que são reservadas à suprema ou a uma outra autoridade eclesiástica. 
Naturalmente o Bispo deve observar e respeitar, no exercício de tal potestade, o direito superior.
 No exercício da potestade legislativa, é necessário igualmente observar a regra de bom 
governo, que aconselha a fazê-lo com discrição e perspicácia, de modo a não impor à força 
aquilo que poderia ser obtido com o conselho e a persuasão. Frequentemente, de fato, mais do 
que em promulgar normas novas, o Bispo deverá esforçar-se em promover a disciplina comum 
a toda a Igreja e em urgir, quando necessário, a observância das leis eclesiásticas: esta tarefa é 
um verdadeiro dever, que lhe compete enquanto guardião da unidade da Igreja universal, es-
pecialmente no que diz respeito ao ministério da palavra, à celebração dos sacramentos e dos 
sacramentais, ao culto a Deus e aos santos e à administração dos bens. 
 Não é supérfluo precisar que o Bispo diocesano é livre para emanar normas sem o sínodo 
diocesano e independentemente dele, uma vez que no âmbito diocesano a potestade legislativa 
lhe é própria e exclusiva. Pelo mesmo motivo ele deve exercê-la pessoalmente, não lhe sendo 
permitido legislar em conjunto com outras pessoas, órgãos ou assembleias diocesanas.
 Não todas as matérias indicadas a seguir poderão encontrar no sínodo diocesano a sede 
apropriada para a sua discussão. De fato, não seria prudente submeter indiscriminadamente ao 
exame dos sinodais as questões relativas à vida e ao ministério dos clérigos. Em relação a ou-
tros âmbitos pastorais específicos convirá que o Bispo interpele o sínodo sobre os critérios ou 
princípios gerais a serem seguidos, deixando a emanação de normas precisas para um momento 
posterior, uma vez concluído o sínodo. Como se diz na Instrução, compete à prudência do Bispo 
decidir sobre que temas versarão as discussões sinodais.
 
 I. Sobre o exercício do “munus docendi”
 Nas dioceses que lhes são confiadas, os Bispos são “moderadores de todo o ministério da 
palavra”. A eles cabe providenciar para que as prescrições canónicas sobre o ministério da pala-
vra sejam observadas escrupulosamente e a fé cristã seja transmitida integralmente na diocese. 
O Código de Direito Canónico explicita esta tarefa atribuindo amplas competências ao Bispo 
diocesano nos seguintes âmbitos:
 1. Ecumenismo : cabe aos Bispos, singularmente ou reunidos em Conferência Episcopal, 
fornecer normas práticas em matéria ecuménica, sempre no respeito daquilo que tiver sido dis-
posto a este respeito pela suprema autoridade da Igreja (cfr. cân. 755 §2).
 2. Pregação : cabe ao Bispo diocesano promulgar normas sobre o exercício da pregação, 
a serem observadas por quantos desempenham tal ministério na diocese (cfr. cân. 772 §1). 
Expressões especiais desta tarefa são:
 - a eventual restrição do exercício da pregação (cfr. cân. 764);
 - a disposição sobre o que se refere às modalidades especiais de pregação, adequadas às 
necessidades dos fiéis, como são os exercícios espirituais, as santas missões, etc. (cfr. cân. 770);
 - a solicitude para que a Palavra de Deus seja anunciada aos fiéis que não usufruem sufi-
cientemente dos cuidados pastorais ordinários e também aos não crentes (cfr. cân. 771 §2).
 3. Catequese : compete ao Bispo diocesano, atendo-se às prescrições da Sede Apostó-
lica , ditar normas em matéria catequética (cfr. cân. 775 §1), segundo diversas modalidades 
adequadas às necessidades dos fiéis (cfr. cân. 777 e 1064), dispondo também sobre aquilo que 
diz respeito à recta formação dos catequistas (cfr. cân. 780).
 4. Acção missionária : compete ao Bispo diocesano promover a acção missionária da Igre-
ja na diocese (cfr. cân. 782 §2) e, se a diocese se encontra em território de missão, a direcção e 
a coordenação da acção missionária (cfr. cân. 790).
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 5. Educação católica : compete ao Bispo diocesano, observadas as eventuais disposições 
emanadas a este respeito pela Conferência Episcopal, regular o que se refere à instrução e à edu-
cação religiosa católica proporcionadas em qualquer escola ou transmitidas através dos meios 
de comunicação social (cfr. cân. 804 §1). Cabe também a ele o ordenamento geral das escolas 
católicas e a vigilância para que elas conservem sempre a sua identidade (cfr. cân. 806).
 6. Instrumentos de comunicação social: é dever dos Bispos vigiarem sobre as publicações 
e sobre o uso dos meios de comunicação social (cfr. cân. 823).
 
 II. Sobre o exercício do “munus sanctificandi”
 Os Bispos são “os moderadores, os promotores e os responsáveis de toda a vida litúrgica 
na Igreja a eles confiada”. Ao Bispo diocesano, observadas todas as disposições da autoridade 
suprema da Igreja, compete ditar normas em matéria de liturgia para a sua diocese, às quais 
todos estão obrigados. O Código de Direito Canónico confia à potestade normativa do Bispo 
algumas tarefas específicas:
 - regular o que concerne à participação dos fiéis não-ordenados na liturgia, observando 
quanto o direito superior tenha disposto a este respeito (cfr. cân. 230 § §2 e 3);
 - estabelecer, se a Conferência Episcopal já não o fez, os casos de “grave necessidade” 
para a administração de alguns sacramentos aos cristãos não-católicos (cfr. cân. 844 §4 e §5);
 - determinar as condições para a celebração da eucaristia numa casa privada ou para levá-
-la consigo em viagens (cfr. cân. 935);
 - dar normas sobre a exposição da Eucaristia por parte de fiéis não-ordenados onde o nú-
mero de ministros sagrados não for suficiente (cfr. cân. 943);
 - ordenar sobre o que se refere às procissões (cfr. cân. 944 §2);
 - estabelecer os casos em que verifica a necessidade da absolvição colectiva, levando em 
conta os critérios concordados com os outros membros da Conferência Episcopal (cfr. cân. 961 
§2);
 - dar disposições sobre a administração comum do sacramento da Unção dos Enfermos 
para diversos doentes contemporaneamente (cfr. cân. 1002);
 - estabelecer normas para as celebrações dominicais na ausência de presbítero, observan-
do quanto prescrito a este respeito pela legislação universal da Igreja (cfr. cân. 1248 §2).
 
 III. Sobre o exercício do “munus pascendi”
 1. Sobre a organização da diocese. Além das múltiplas providências de diversa natureza, 
que são necessárias para a organização pastoral adequada da diocese, confia-se ainda ao Bispo 
especialmente:
 - a normativa particular sobre o cabido dos cónegos (cfr. cân. 503, 505 e 510 §3):
 - a constituição do conselho pastoral diocesano e a elaboração dos seus estatutos (cfr. cân. 
511 e 513 §1);
 - as normas que garantam a assistência pastoral à paróquia na ausência do pároco (cfr. 
cân. 533 §3);
 - a normativa sobre os livros paroquiais (cfr. cân. 535 §1; cfr. também os cânones 895, 
1121 §1 e 1182);
 - a decisão sobre a constituição dos conselhos pastorais paroquiais e a determinação das 
normas que os regem (cfr. cân. 536);
 - as normas que regem os conselhos paroquiais para os assuntos económicos (cfr. cân. 
537);
 - a ulterior determinação dos direitos e dos deveres dos vigários paroquiais (cfr. cân. 548);
 - a ulterior determinação das faculdades dos vigários forâneos (cfr. cân. 555; cfr. também 
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cân. 553).
 2. Sobre a disciplina do clero. O cânon 384 estabelece que o Bispo diocesano deve zelar 
para que os presbíteros “cumpram devidamente as obrigações próprias do seu estado e que este-
jam ao alcance deles os meios e as instituições de que têm necessidade para alimentar a sua vida 
espiritual e intelectual; cuide igualmente que se lhes assegure o honesto sustento e a assistência 
social, de acordo com o direito”.
 Outros cânones ainda determinam diversos aspectos desses âmbitos confiados ao cuidado 
do Bispo:
 - sobre o cumprimento das obrigações do estado clerical vejam-se os seguintes câno-
nes: cân. 277 §3 (tutela do celibato); cân. 283 §1 (duração da ausência da diocese); cân. 285 
(abstenção daquilo que não convém ao estado clerical);
 - sobre os meios para o cultivo da vida espiritual e intelectual dos sacerdotes vejam-se os 
seguintes cânones: cân. 276 §2, 4° (assistência aos retiros espirituais); cân. 279 §2 (formação 
doutrinal permanente); cân. 283 §2 (período de férias);
 - sobre a sustentação e assistência social dos clérigos veja-se o cânon 281.
 Enfim, compete ao Bispo estabelecer normas sobre as relações e a recíproca colaboração 
entre todos os clérigos que trabalham na diocese (cfr. cân. 275 §1).
 3. Sobre a administração económica da diocese . Nos limites do direito universal e parti-
cular, o Bispo é responsável pela disciplina sobre a inteira matéria da administração dos bens 
eclesiásticos sujeitos à sua potestade (cfr. cân. 1276 §2). Em matéria de economia também lhe 
compete:
 - impor contribuições moderadas no âmbito diocesano, observadas as condições canóni-
cas (cfr. cân. 1263);
 - emanar normas sobre as contribuições para a Igreja universal, se a Conferência Episco-
pal não o tiver feito (cfr. cân. 1262);
 - estabelecer, se necessário, colectas especiais em favor das necessidades da Igreja (cfr. 
cân. 1265 e 1266);
 - ditar normas sobre a destinação das ofertas feitas pelos fiéis por ocasião das funções 
litúrgicas chamadas “paroquiais” e sobre a remuneração dos clérigos que desempenham tal 
ministério (cfr. cân. 531);
 - definir ulteriores condições sobre a constituição e a aceitação de fundações (cfr. cân 
1304 §2).

SÍNODO DIOCESANO

 Lema: Em Comunhão para a Missão.
 Tema: Renovação da Igreja Diocesana
 Uma iniciativa pastoral, à luz do Vaticano II, tendente a uma renovação da Igreja de 
Viseu, a partir dos elementos fundamentais da comunhão para, à escuta do Espírito e seguindo 
Jesus Cristo, em permanente missão, se tornar atenta aos desafios e prioridades do nosso tempo.
 

PROPOSTA SINODAL
 
 Sínodo Diocesano
 Oportunidade de celebrar os 50 anos do Vaticano II com uma reflexão organizada e apro-
fundada, tendente a uma renovação evangélica, espiritual, estrutural e pastoral da nossa Igreja 
Diocesana.
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 Oportunidade de, em conjunto – padres e leigos da Diocese de Viseu – olharmos a nossa 
Igreja a partir dos elementos fundamentais da comunhão: organicidade e corresponsabilidade 
que nos são apresentados pela Lumen Gentium.
 A partir daí, procuraremos construir uma Igreja celebrativa: orante e sacerdotal (Sacro-
sanctum Concilium); evangelizadora: confessante e anunciante (Dei Verbum); solidária: ética e 
testemunhante (Gaudium et Spes).
 Assim, estamos a viver e a construir uma Igreja que está no tempo e atenta às pessoas e às 
circunstâncias das diferenças e das mudanças – hoje tão rápidas e tão abrangentes, num plura-
lismo e numa globalização que marcam, sem dúvida, o crer, o anunciar e o viver Jesus Cristo.
 Objectivos
 1. Procurar aplicar, tanto quanto seja possível, a visão pastoral conciliar da Lumen Gen-
tium na Diocese de Viseu, estruturando esta como uma Igreja fundamentada na comunhão: na 
organicidade e na corresponsabilidade.
 2. Estudar a (re)estruturação da Diocese, tendo em conta a nova situação populacional 
(despovoamento rural e crescimento urbano e envelhecimento), social e de ligações viárias e 
tendo em conta uma crescente e acelerada diminuição de Sacerdotes, precisando-se de novos 
agentes.
 3. Organizar um melhor esquema de experiência cristã celebrativa: tendo em conta um 
sério programa de formação mistagógica com incidência clara na Iniciação Cristã, e outros as-
pectos da dimensão litúrgica (orante e sacerdotal).
 4. Organizar um melhor esquema de formação e experiência cristã evangelizadora: tendo 
em conta um sério programa de formação humana, em ordem a uma “Nova Evangelização” 
(confessante e anunciante) onde já ressoou o 1.º anúncio.
 5. Configurar uma identidade cristã solidária de presença no mundo: tendo em conta um 
sério programa de revisão de comportamentos e de intervenção social (justa e testemunhante).

Viseu, 13 de Setembro de 2010
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2.  ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2010

 Superfície do território – 3.400 Km2
 População total residente – 267.348
 Católicos – 246.342

 Paróquias
 a) ao cuidado do clero diocesano – 201
 b) ao cuidado de sacerdotes religiosos – 6
 Total de paróquias – 207

 Sacerdotes diocesanos 
 a) incardinados na diocese – residentes na diocese – 129
 b) residentes fora da diocese – 5
 c) residentes no estrangeiro – 4
 Total – 138
 d) incardinados em outras dioceses – em Portugal – 3
 e) incardinados em dioceses de outra nação – 6

 Sacerdotes membros de Institutos
 de direito pontifício – 15

 Sacerdotes ordenados 
 a) durante o ano e incardinados na diocese – 4
 b) Sacerdotes falecidos durante o ano – 1

 Religiosos professos
 não sacerdotes, de direito pontifício – 6

 Religiosas professas
 de direito pontifício – 135

 Sacerdotes diocesanos 
 estudantes de estudos eclesiásticos em Roma – 2

 Candidatos ao sacerdócio 
 a) para o clero diocesano – em filosofia – 2
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 b) em Teologia – 8
 Total – 10

 Baptizados durante o ano
 a) até 1 ano – 1.805
 b) de 1 aos 7 anos – 334
 c) depois dos 7 anos – 29
 Total dos baptismos – 2.168

 Confirmações durante o ano
 1.488

 Primeiras Comunhões durante o ano
 1.697

 Matrimónios
 a) entre católicos – 768
 b) entre um católico e um não católico - 2
 Total de matrimónios – 770

 Centros de educação
 a) primárias ou elementares – 2; número de alunos – 743
 b) institutos superiores – 1; número de alunos - 37
 c) universidades de estudos civis – 1; número de alunos – 712

 Centros sociais 
 a) para pessoas idosas – 87; número de utentes – 2.577
 b) para infância – 4; número de utentes 129
 c) creches – 18; número de utentes – 435
 d) outros centros para a defesa da vida e da família – 1; número de utentes – 80

 Tribunal Diocesano 
 – Causas de declaração de nulidade dos matrimónios
 Movimento das causas no ano - Processo ordinário 
 a) pendentes – 7 
 b) introduzidas no ano – 8 
 c) concluídas – 6 
 d) pendentes no fim do ano - 9
 e) concluídas – a favor da nulidade – 6 
 f) por vícios do consentimento - 6


