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1.  NOTAS PASTORAIS

NO INÍCIO DO JUBILEU

S. TEOTÓNIO, O PRIMEIRO SANTO PORTUGUÊS

 Ao iniciarmos as comemorações jubilares do nosso Padroeiro - S. Teotónio, o 1.º Santo 
Português - quero saudar a Cidade de Viseu, o Hospital da nossa cidade e os seus actuais líderes 
e responsáveis, numa sequência de séculos onde todos os anteriores foram, também, dignos 
construtores de uma história comum a conhecer, a amar e a transmitir. Quero saudar a nossa 
querida Igreja de Viseu e todos os seus sacerdotes, leigos e religiosos, para os quais S. Teotónio 
é Irmão distinto e Mediador carinhoso e próximo. O Hospital tem o seu próprio nome e estas 
duas Instituições - cidade de Viseu e diocese - têm, desde 1602, S. Teotónio como Padroeiro e 
nele são convidadas a buscar inspiração e orientação para as grandes causas e os enormes desa-
fios que enfrentam nos tempos actuais.
 Um seu biógrafo ressalta diversas qualidades da sua personalidade, caras a todos nós, 
sobretudo a quem assume tarefas de liderança: prudente, ponderado, atencioso, cheio de zelo 
pastoral, cumpridor das normas e costumes de tradição. Referindo a nossa diocese, S. Teotónio 
é exemplo inspirador em vários aspectos, tais como:
 - Humildade. É proverbial a forma como o Prior da Sé de Viseu rejeitou títulos, honrarias 
e distinções. Constitui verdadeira referência para quem - como nós, cristãos - somos chama-
dos à corresponsabilidade numa Igreja que deve privilegiar a comunhão e, portanto, os outros, 
numa fraternidade cristã e evangélica. Numa época em que não estava bem desenvolvida a 
concepção da autoridade como serviço, ele prefere servir.
 - Amor à oração. Em S. Teotónio era muito forte o ideal da vida contemplativa. Inseriam-
se aqui as peregrinações à Terra Santa e a procura do silêncio, que o levou à fundação e à orien-
tação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.
 - Vivência da pobreza e prática do amor preferencial pelos pobres. Participava em gestos 
de solidariedade todas as Sextas-feiras, distribuindo esmolas aos pobres junto da Igreja de S. 
Miguel, depois de ali celebrar e rezar pelos defuntos.
 S. Teotónio trabalhou e viveu como modelo de santidade, zelando a ortodoxia da fé, mas 
sempre acolhedor e eficaz na ajuda a quantos a ele recorriam. Conselheiro e confidente de D. 
Afonso Henriques, era seu morigerador, mesmo com censura directa quando, na captação de 
cristãos moçárabes, se excedia na dureza. S. Teotónio repreendia o rei, se este abusasse e ofere-
cia-se para cuidar dos que, porventura, o rei quisesse castigar. Esta confiança aproximava-o do 
rei que o consultava, sempre que projectava grandes acções.
 Nesta hora sinodal, quando a Igreja em Viseu aposta na sua renovação, apostando na 
Nova Evangelização como missão a envolver a todos - leigos, religiosos e sacerdotes - quere-
mos celebrar e aprender com S. Teotónio. Queremos pedir-lhe, para todos, inspiração, protec-



8Igreja Diocesana

ção e intercessão, junto de Deus e de Maria, a Senhora do Altar-Mor. Queremos que a nossa 
Diocese - sua terra de acção pastoral - seja Casa e Escola de comunhão e abra as portas a todos 
os que Deus, hoje, quer chamar para fazerem parte do Seu Reino de paz, de amor, de vida, de 
justiça e de solidariedade. Queremos que ele, como nosso Padroeiro, seja portador de uma men-
sagem de Esperança e de Fé, a desafiar-nos a viver, a anunciar e a testemunhar o Evangelho de 
Jesus. AMEN.

Bispo Ilídio, Viseu

NOTA PASTORAL

SEMANA CÁRITAS - MARÇO DE 2012

 Ocorre no próximo Domingo, 11 de Março, o último dia da Semana Cáritas deste ano, 
com o tema: «Edificar o Bem Comum, tarefa de todos e de cada um». Sim, o Bem Comum é um 
dos princípios fundamentais da Doutrina Social da Igreja e aquele que nos faz olhar o irmão que 
nos está ao lado e todos os irmãos, onde quer que vivam, como parceiros que partilham, con-
nosco, os bens de Deus Criador. Somos chamados a olhar todos os outros como destinatários e 
cuidadores de tudo aquilo que existe no mundo e faz parte do espaço que habitamos. Ninguém 
deve ser privilegiado por ter mais porque chegou primeiro a determinados bens, impedindo ou-
tros de deles beneficiar. Os bens - todos os bens - são de todos enquanto receptores ou enquanto 
dadores, existindo sobre todos uma hipoteca ou corresponsabilidade social.
 Na verdade, qual a justificação para uns terem direito a esbanjar porque nem sabem o 
que têm, banqueteando-se e estragando em tantos supérfluos (!), quando tantos outros nada têm 
para ser, para comer, para vestir, para viver? (Como ler e interpretar as 2 parábolas contadas por 
Jesus sobre as diferenças sociais e a acumulação, escandalosamente injusta, dos bens - Lc 12, 
13-21 e Lc 16, 19-31?). Nestas 2 parábolas está a melhor interpretação deste princípio da Dou-
trina Social da Igreja e a condenação das enormes e injustas diferenças sociais entre as pessoas, 
sendo Portugal, pelas desigualdades, um dos países mais injustos.
 Todos os bens que nos foram entregues por outros (heranças) ou que adquirimos porque 
os trocámos por outros bens (dinheiro, trabalho, etc.) são-nos confiados e deles temos posse 
para os usar em benefício do Bem Comum, fazendo-os render e valorizando-os para que todos 
possam ser mais e viver melhor.
 Celebrar a Semana e o Dia Cáritas na situação actual é ler e interpretar, evangelicamente, 
conceitos nobres como: amor, fraternidade, partilha, próximo, jejum, justiça, solidariedade (...), 
todos fundamentais para viver e concretizar o princípio do Bem Comum, sabendo que ele é ta-
refa de todos e de cada um de nós e essencial ao equilíbrio e à paz entre todos os povos e entre 
todas as pessoas. Sabendo que o que partilhamos com a Cáritas vai ajudar as pessoas e as famí-
lias mais carenciadas e em situações difíceis, a generosidade é um acto de amor e de justiça.

4 de Março de 2012
Bispo Ilídio, Viseu

NOTAS DO PASTOR

SEMANA DO MIGRANTE

 Celebra-se, de 12 a 19 de Agosto deste ano de 2012, a 40.ª Semana Nacional de Migra-
ções, com a Peregrinação a Fátima, do Migrante e do Refugiado, a ter lugar nos próximos dias 
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12 e 13. O tema de reflexão desta Semana que marca o 50.º aniversário deste Serviço da Igreja 
é: “Celebrar a Memória para Projectar a Nova Evangelização do Futuro”.
 Na Mensagem que escreve para esta Semana, o Papa parte de uma afirmação de Paulo VI 
que, na Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, escreveu no n.º 14: “Anunciar Jesus Cristo, 
único Salvador do mundo, constitui a missão essencial da Igreja, tarefa e missão, que as amplas 
e profundas mudanças da sociedade actual tornam ainda mais urgentes”. Justifica este tema 
afirmando que “a hora presente chama a Igreja a realizar uma nova evangelização inclusive no 
vasto e complexo fenómeno da mobilidade humana, intensificando a acção missionária tanto 
nas regiões de primeiro anúncio, como nos países de tradição cristã”.
 O Santo Padre não se esquece de referir o que todos sentimos, afirmando que “o nosso 
tempo está marcado por tentativas de cancelar Deus e a doutrina da Igreja do horizonte da vida, 
enquanto ganham terreno a dúvida, o cepticismo e a indiferença, que gostariam de eliminar 
toda e qualquer referência social e simbólica da fé cristã”, mas lembra que “o actual fenómeno 
migratório é também uma oportunidade providencial para o anúncio do Evangelho no mundo 
contemporâneo”.
 Os tempos que vivemos nos vários países da Europa e do Mundo convidam a uma aten-
ção especial a todas as pessoas que, para vencer dificuldades, ousam a emigração, enfrentando 
reais e novas situações difíceis. Os cristãos sabem como a vida é uma migração permanente, em 
peregrinação de procura por lugar e experiência definitivos. Acolher, integrar, partilhar, ajudar, 
dialogar, respeitar são gestos e atitudes que comunicam confiança, anunciam esperança e evan-
gelizam culturas e mentalidades, gerando comunhão e construindo família. Saudando todos os 
migrantes do nosso tempo, de maneira especial os que saem de Viseu ou entram para viver e 
trabalhar nesta nossa Diocese, saúdo e agradeço a acção do nosso Departamento Diocesano das 
Migrações e da Mobilidade Humana. Também neste sector, a Igreja de Viseu é chamada a ser 
Casa e Escola de Comunhão para todos e com todos, na vivência e testemunho da mesma Fé.

CREMAÇÃO DE CADÁVERES E EXÉQUIAS CRISTÃS

 Segundo últimas notícias, apresentam-se para breve situações, na nossa Diocese, que 
trarão novidades mais comuns e mais frequentes ao modo de sepultar os defuntos. Na cidade de 
Viseu e na cidade de Mangualde irão surgir, em breve, fornos crematórios que estarão à dispo-
sição de quem opte por este sistema de tratar a sua sepultura.
 A Igreja, continuando a recomendar vivamente que se conserve o piedoso costume de 
sepultar os corpos dos defuntos, não proíbe a cremação, “a não ser que tenha sido preferida por 
razões contrárias à doutrina cristã” (cf. CDC, cân. 1176, §3).
 De acordo com o novo Ritual das Exéquias, capítulo V, a Igreja acompanha com preces 
de sufrágio, nomeadamente com a Eucaristia ou a Celebração da Palavra, a partida deste mundo 
de quem tenha sido cremado ou de quem, depois da celebração, vá ser cremado. As celebrações 
exequiais efectuar-se-ão na Igreja e terminarão na Igreja, com a “última encomendação e des-
pedida”, não existindo acompanhamento religioso para o forno crematório ou para o lugar de 
deposição das cinzas. Fica ainda proibido que, para celebrações do 7.º e 30.º dias e/ou aniver-
sário ou outra qualquer celebração, as cinzas voltem à Igreja.

6 de Agosto de 2012
Bispo Ilídio, Viseu
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2.  MENSAGENS

MENSAGEM DE ADVENTO

APELO AOS SACERDOTES E A TODOS OS CRISTÃOS

 O Fundo Diocesano de Solidariedade da diocese de Viseu foi criado a partir da Celebra-
ção diocesana do Ano Paulino, em 25 de Janeiro de 2009. Tem sido anunciado pelo Presidente 
da Cáritas que este Fundo terminou, dado o esgotamento do seu conteúdo pelo aumento dos 
pedidos das pessoas e das famílias com dificuldades. As pessoas que a ele recorrem, e nele são 
atendidas, aumentam constantemente. Não podemos permitir que, neste ano, não haja Natal 
para os “mais pequenos” das nossas comunidades. Se Jesus não encontrou lugar na estalagem 
para nascer, há 2011 anos, não podemos permitir que a Sua vinda, o Seu testemunho e a Sua 
mensagem, na vivência do amor e na construção da paz, fiquem sem escuta e sem resposta no 
coração dos amigos que O amam e O querem seguir.
 Faço apelo, no início do Advento do 2.º ano do nosso Sínodo, a que tenhamos um gesto 
concreto na vivência do Plano Pastoral, concretizando o lema – “Da Palavra à Acção”. A Pala-
vra é a Pessoa de Jesus Cristo – o Verbo – e a Boa Nova do Seu Evangelho; a Acção é, também, 
a partilha generosa com os que não têm condições de vida para celebrarem o Natal como 
irmãos de todos nós, sentados à mesa comum da fraternidade.
 O meu apelo vai dirigido, em 1.º lugar, a todos os Sacerdotes do nosso Presbitério de 
Viseu: peço que aceitem partilhar com os “mais pequenos” e entreguem na Tesouraria Dioce-
sana – até ao dia 18 de Dezembro – uma parte do subsídio de Natal deste ano. Esta receita será, 
de imediato, entregue ao Secretariado Diocesano da Pastoral Social que, através da Cáritas 
Diocesana, fará com que vá contribuir para que haja Natal nas pessoas e nas famílias da nossa 
Diocese.
 Em 2.º lugar, faço apelo, também, aos restantes cristãos da nossa Igreja de Viseu. Viver e 
caminhar em Sínodo é fazer gestos de comunhão e de partilha, passando da escuta “da Palavra 
à Acção”, construindo uma Igreja anunciante, testemunhadora, justa e fraterna. O Natal é opor-
tunidade rica e propícia para celebrar a fé com gestos e obras de amor porque, sem eles, não há 
condições para mostrar a sua existência (nem do Natal nem da fé). A Cáritas e os grupos sócio-
caritativos e de solidariedade das paróquias são veículos próprios para a entrega de um gesto de 
Natal.
 Para todos, os votos amigos de um Fraterno, Feliz e Santo Natal, no acolhimento do nas-
cimento de Jesus que é Menino carente em todos os que precisam e gritam por amor.

1.º Domingo do Advento de 2011
Bispo Ilídio, Viseu
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MENSAGEM DE NATAL 2011

 Na Igreja de Viseu, estamos a viver o 2.º ano do Sínodo, que acrescenta ao lema geral uma 
atitude de séria determinação, em ordem a concretizar o que cremos e sentimos como urgente. 
Essa atitude convida-nos a passar: “Da Palavra à Acção”.
 O Natal é essa atitude, felizmente concretizada em toda a plenitude: o Verbo tornou-se 
Pessoa Humana; a Palavra de Deus encarnou e veio habitar com os Seus irmãos, proclamando 
o Reino.
 Todos, cristãos ou não, somos convidados a acolher a Palavra de Deus Encarnada e somos 
desafiados a encarnar na vida e no mundo a nossa palavra que, tantas vezes, quase excede a de 
Deus em bons propósitos e em sonhos e utopias irrealizáveis. Olhamos a Sociedade actual em 
crise e diagnosticamos, de forma excessivamente perfeita, os erros que condenamos, sem qual-
quer contemplação, e as soluções que, sem dúvida, resolveriam todos os problemas humanos, 
sociais, culturais e eclesiais. Porém, falta-nos uma coisa muito importante: percorrer o caminho 
do Natal – a encarnação. Ficamos nas belas teorias e apresentamos muitas teses e sentenças.
 Até nos cartões que trocamos: quantas palavras e mais palavras, certas sem dúvida, mas 
sem qualquer conteúdo de dádiva, de entrega, de relação, de proximidade, em relação a todos 
os que esperam acção e mais acção, na coerência do que afirmamos!... Mergulhar na Palavra de 
Deus é um exercício natalício, sem dúvida, a valorizar todas as prendas da quadra. Passar “da 
Palavra à Acção” é passar do Advento ao Natal e ajudar o Reino a crescer, com todos os seus 
membros a ter lugar à mesa da Ceia e a viver as Boas Festas em fraternidade cristã.
 Convido-vos a passar dos votos sonhados, falados e escritos, à urgente realidade a cons-
truir. Com acções concretas, ajudemos muitos a sorrir, ainda que não os conheçamos. Não 
tenhamos receio de ultrapassar o Advento!...
 Apressemos, antes, o Natal – o Verbo de Deus tornado Acção.
 A grande Acção do Natal é a vinda do Emanuel, que encarnou e está connosco.
 Para todos: Santo Natal 2011 e Feliz Ano 2012!

Bispo Ilídio, Viseu
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3.  HOMILIAS

1.º DOMINGO DO ADVENTO 2011

 Iniciamos hoje o Advento do Ano Pastoral 2011-2012. O Advento, em cada ano, coloca-
nos na perspectiva do encontro com Jesus, o Deus tornado Pessoa humana que vive e vem dar 
resposta a grandes expectativas e ansiedades colectivas. Coloca-nos, também, no encontro com 
todos os nossos irmãos, a começar pelos mais carenciados. O Advento em cada ano não nos 
volta para o passado. Ninguém espera o que já passou. Ninguém está ansioso por viver uma 
recordação do que já aconteceu. Celebrar o Advento em cada ano é celebrar Aquele que pode 
vir e quer vir, Aquele que pode e quer mudar a nossa vida e dar-lhe um sentido, proporcionando 
um futuro melhor. Houve um Grande e longo Advento desde o início da humanidade… Teve 
um final feliz: o Natal de Deus, tornado Emanuel, quando os Anjos gritaram: “Glória a Deus nas 
alturas e Paz na terra, aos homens que Deus ama!” – o primeiro Natal… Esperamos o Grande 
Advento do fim dos tempos, com a plenitude da vida e da realização de todo o universo – mos-
trando e consumando o Reino de Deus… Deus e Seu Filho Jesus Cristo estão no princípio e 
no fim, como fonte e plenitude da vida, como princípio e fim do Reino que a todos santifica e 
realiza.
 Mas é indispensável a presença de Cristo no tempo intermédio, entre o princípio e o fim 
para a construção do Reino. O Advento, neste e em cada ano, quer mobilizar-nos para a constru-
ção do Reino, na instauração da verdade, da justiça, da fraternidade, do amor e da paz. É a mis-
são da Igreja e não há Igreja sem Cristo. É a nossa missão. É para esta missão que Jesus Cristo 
nos convoca, prometendo estar connosco até ao fim dos tempos neste mundo. Advento, neste 
ano, que nos anuncia a vinda do Messias que nós tanto precisamos que venha, enviado, pelo 
carinho do Pai e Redentor, como diz a 1ª leitura. Como sempre e mais ainda agora, precisamos 
que Jesus venha, pois a fé vai-se tornando mais ausente, gerando-se um grande vazio e quase 
um eclipse de Deus, desaparecendo a esperança e tantos outros valores, humanos e cristãos, 
tão importantes nesta hora difícil. O Advento que começa hoje pede-nos uma atitude de espe-
rança, dizendo-nos que a Salvação é possível, que está a caminho, ainda que não realizada de 
forma definitiva. Pede-nos que continuemos a rezar na Eucaristia: “anunciamos a Vossa morte; 
proclamamos a Vossa Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!” O Senhor quer continuar a vir. Quer 
continuar a estar connosco. O Natal não está esgotado. Continua a ser a grande esperança da 
humanidade, pois ele realiza todas as graças, como diz S. Paulo na 2ª leitura.
 Natal é Paz e Justiça – valores tão necessários em tantos lugares, em tantos corações e 
em tantas famílias. Natal é Amor e Solidariedade e tantas pessoas continuam a viver sós, a ser 
desprezadas pelos seus semelhantes, a viver marginalizadas pelos seus irmãos. Natal é Família 
e continuam a faltar tantos valores e princípios, essenciais para famílias felizes. Natal é Vida e 
continua a faltar o acolhimento à vida, o respeito à pessoa, a justiça ao pobre e ao pequeno, a 
solidariedade ao outro. Natal é tudo isto porque nos dá Jesus e Ele é fonte da alegria, da espe-
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rança, da partilha, da comunhão…
 Por isso e segundo o Evangelho, o Advento continua a ser um tempo de esperança, a 
convidar à vigilância, à partilha, à passagem “da palavra à acção”, para que os valores do Natal 
se concretizem. Somos convidados a ser sentinelas da esperança, criando Natal à nossa volta… 
Sentinelas atentas como Isaías, como João Baptista, como S. José, como Maria que nos ensi-
nam a fazer o Presépio, acolhendo Jesus, que Se torna Palavra a guardar no coração e a praticar 
na vida…
 O Advento é tempo de fazer o Presépio, procurando que a Paz, o Amor, a Vida, a alegria, a 
esperança e a comunhão aconteçam na sociedade e nas pessoas, ajudando cada coração a vibrar 
e cada rosto a sorrir.
 A Santa Casa da Misericórdia de Viseu, pela sua origem, pela sua história, pelos seus pro-
jectos, pela sua acção e determinação, é chamada a ser tudo isto, nas respostas que dá e quer dar 
a todos os que serve e quer servir. No seu Provedor, nos seus Corpos Sociais, na sua Irmandade, 
nos seus Beneméritos, nos seus Voluntários, nos seus Técnicos e Administrativos, nos seus Au-
xiliares e em todos os seus Amigos, quer servir os que precisam, vivendo e praticando as Obras 
de Misericórdia. Como Instituição da Igreja que se guia pelos valores do Evangelho, faço votos 
para que a multissecular Misericórdia de Viseu, atenta aos tempos e às circunstâncias difíceis da 
hora presente, continue a estar na linha da frente no serviço às causas das pessoas e das famílias 
mais carenciadas. Aberta às parcerias necessárias e possíveis com as outras instituições e po-
deres, espero e desejo que tudo continue a fazer para que, na criatividade possível e desejável, 
ponha em prática todas as fantasias da caridade.
Que o Deus da Misericórdia venha em nosso auxílio para fazermos o que devemos, anunciando 
a paz e denunciando a injustiça, realizando a partilha e semeando o amor. AMEN.

3.º DOMINGO DA QUARESMA

 A primeira leitura apresenta-nos o Decálogo – os 10 Mandamentos, também chamados 
10 Palavras, pois, cada Mandamento é uma Palavra de Deus, a fazer-nos um apelo concreto 
a uma relação de amor. São as propostas e os apelos de Deus para que as pessoas respondam 
de acordo. São a Magna Carta – como o é a Constituição de um Povo – que, com a libertação 
do Egipto, ficou a ser o Povo de Deus, do Deus que é Amigo e Próximo, do Deus que é Pai e 
Libertador. Orientam a vida dos crentes em 2 direcções que se cruzam e encontram no coração 
de cada pessoa: a direcção vertical – voltando o homem para o louvor e respeito a Deus e a 
direcção horizontal – o amor aos homens.
 Tudo começa com uma solene afirmação que vai dar o tom a toda a Mensagem deste Do-
mingo: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão. Não 
terás outros deuses perante Mim”. O Senhor oferece-se para ser o Deus libertador; o homem 
responde com uma fé pura, monoteísta, não fazendo magia, não fazendo imagens. Os Manda-
mentos são as regras para vivermos esta relação em família – com o Pai e com os irmãos. Proíbe 
a representação de Deus em imagens porque, a única representação verdadeira de Deus é cada 
irmão – a mais bela e única imagem de Deus.
 Daqui nasce a Religião – a ligação entre as pessoas e Deus. Religião, como diz S. Paulo, 
não tem a lógica do poder, nem da sabedoria lógica e técnica, nem pode ter, como Jesus condena 
no Evangelho, os interesses dos mercados e dos bens que trazem as diferenças e as desigualda-
des… A Religião assenta em Jesus Cristo e Ele crucificado. A Religião é, assim, a confiança, a 
fé e o amor à Pessoa de Jesus Cristo e, nele, a todos os irmãos – a todas as pessoas, a começar 
pelas mais frágeis, pelas mais sozinhas, pelas mais doentes ou pelas mais pobres. Entregou-se 
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para que todos tenhamos vida, futuro e esperança. Por isso, Ele é a única fonte e caminho de 
superação de todas as crises.  
 No Evangelho de hoje, Jesus aparece a defender estes Mandamentos, explicando a Sua 
mensagem e a razão da Sua vinda. Defendendo a Sua Casa, Jesus está a afirmar que Deus quer 
estar connosco e quer ter um “lugar de encontro” com os homens, para lhes falar, para celebrar 
com eles o Seu amor e a Sua vida, para estabelecer comunhão com eles, no Seu Povo que é a 
Igreja. Por outro lado, Jesus coloca-se do lado dos homens, libertando-os de todos os males, de 
todas as explorações, de todos os negócios corruptos, de todos os interesses e consequências 
do mal, expulsando toda a vergonha que é trocar Deus e o amor fraterno por interesses mesqui-
nhos. Confirma esta opção colocando-se do nosso lado, até ao fim, dando por nós a Sua própria 
vida. É desta forma que Jesus mostra o grande zelo que tem por Deus: pela Sua Casa e pela Sua 
imagem em cada pessoa – o novo e mais belo Templo de Deus. A casa, o nome e as mais belas 
imagens e fotografias de Deus somos nós – é cada pessoa, a começar por aquela que está mais 
desprotegida, mais abandonada, mais pobre, mais doente e a necessitar de mais apoio.
 Hoje é Dia Cáritas, dia em que somos chamados a tomar consciência de que somos ir-
mãos e de que devemos partilhar com todos o amor, a solidariedade, a amizade, a inter-ajuda. 
Muitos dos nossos irmãos, em todo o mundo, não têm condições para serem felizes, não são 
respeitados, não vivem com dignidade. O Dia Cáritas serve para pensarmos em todos estes e 
para partilharmos com eles amizade, respeito e solidariedade. Como? A Cáritas ajuda a nossa 
consciência, distribuindo por aqueles que mais precisam o que nós partilhamos, livre e volunta-
riamente. O desemprego, hoje, é uma ameaça permanente, nesta crise que vivemos. Partilhando 
com a Cáritas, estamos a ajudar aqueles que mais vão sentir os seus efeitos.
 A Visita Pastoral quer ter como principal efeito tornar-vos mais e melhor Comunidade, vi-
vendo melhor a comunhão na corresponsabilidade da mesma Fé, do mesmo Amor e da mesma 
Esperança, numa Igreja diocesana que está em Sínodo – chamamento a que caminhemos juntos.
 Como membros da Igreja, nesta Paróquia de Papízios, fazeis parte da mesma Família, 
unidos a toda a nossa Diocese de Viseu. Tendes o mesmo Pastor – Jesus Cristo, visível no 
Bispo e aqui representado no vosso Pároco. Tendes o mesmo Pai – Deus que vive aqui e que 
quer encontrar-vos, cada Domingo, nesta Sua Casa, para vos falar e para vos fortalecer com a 
Eucaristia – a Fonte da vida. Sois todos irmãos e, embora sejais irmãos de todas as pessoas do 
mundo, é na vossa Comunidade que deveis começar por testemunhar o vosso amor fraterno.
 Espero que os Crismandos de hoje, cheios dos dons do Espírito Santo, tragam uma força 
nova a esta Comunidade e a tornem mais jovem, mais empenhada, mais comprometida nas ta-
refas sociais, nas tarefas evangelizadoras, a partir de um testemunho de alegria e de esperança 
alicerçado em Jesus Cristo. Ser cristão é viver em grupo, em comunhão e em fraternidade com 
todos os irmãos. Participai, sendo testemunhas do amor de Deus no mundo para que todos se-
jam mais felizes. 
 Peço para a vossa Paróquia, para o vosso Pároco e para todos vós a protecção de São Mi-
guel Arcanjo e de Nossa Senhora da Guia, a graça e a vida do Senhor Jesus, o Bom Pastor e os 
dons do Espírito Santo que Deus, nosso Pai, a todos envia com abundância. AMEN.  

EUCARISTIA - “EXPRESSÃO MÁXIMA DA NOSSA FÉ”

 Foi com estas palavras que D. Ilídio Leandro, bispo da diocese, iniciou a homilia da Eu-
caristia crismal, tendo todo o seu Presbitério consigo, num sinal inequívoco de unidade eclesial.
 Os sacerdotes das 209 paróquias da Diocese de Viseu, juntamente com os que, pertencen-
do a Institutos Religiosos, ou Congregações, trabalham na diocese, foram convidados a refletir 
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sobre a grandeza do seu ministério pastoral, junto dos fiéis desta porção diocesana da Igreja de 
Jesus Cristo. Esta Eucaristia comemora “o dia em que Cristo conferiu aos Apóstolos e a nós o 
seu sacerdócio” e antecede a Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor, que dá início à celebra-
ção do Tríduo Pascal.
 D. Ilídio Leandro explicou aos presentes que este dia é de especial importância na vida 
do sacerdote, renovando as promessas que fizeram, no dia da sua ordenação, num sinal claro de 
unidade, no vínculo da caridade com o seu Bispo ao serviço do povo santo de Deus.
 Nesta celebração evocaram-se as Bodas de Ouro de 8 sacerdotes do presbitério diocesa-
no, que foram ordenados no ano de 1962: em 29 de julho: Joaquim Alves, José Carlos Matos, 
José Morujão, Manuel Barrranha, Milton Lopes da Encarnação, Ramiro Ribeiro e Silvério Car-
doso; e em 23 de dezembro, Orlando Soares de Paiva. Os restantes concelebrantes e os fiéis 
saudaram-nos com calorosa salva de palmas. Muitos dos participantes na celebração eram pa-
roquianos e amigos dos sacerdotes que celebravam o seu jubileu.
 Para além das Bodas de Ouro dos sacerdotes acima indicados, outros dois sacerdotes ce-
lebraram 25 anos de sacerdócio, os padres António Cunha e António Boavida.
 Durante a celebração, foram benzidos os Santos Óleos destinados a serem usados na cele-
bração dos Sacramentos do Baptismo e da Unção dos Doentes, consagrando-se também o óleo 
do Crisma, a que se associaram todos os sacerdotes concelebrantes, estendendo a mão direita 
na direção da âmbula que continha o óleo com perfumes.
 As âmbulas com os óleos foram transportadas processionalmente por três dos futuros 
diáconos permanentes, que, tendo estado em retiro espiritual nos dias 3 e 4, irão ser ordenados 
no próximo mês de julho.
 Os sacerdotes que comemoram as suas Bodas de Ouro receberam das mãos de D. Ilídio 
um belo documento serigrafado, onde o Papa Bento XVI exprime a cada um dos homenageados 
palavras de carinho, concedendo-lhes a sua bênção paternal.

GI / Élio Oliveira

EUCARISTIA – PALAVRA TORNADA ACÇÃO

 O Plano Pastoral deste ano sinodal convida-nos a passar “da palavra à acção”. Nenhum 
ícone melhor para visibilizar e concretizar a mensagem deste plano que a Quinta-feira Santa, 
com o profundo e rico conteúdo que nos vem da Eucaristia”, afirmou D. Ilídio na homilia da 
celebração da Ceia do Senhor.
 A Palavra de Deus, que aqui e em todo o mundo é proclamada, centra-nos em 3 acon-
tecimentos que, mais que palavras, são acções concretas de intervenção decisiva de Deus na 
história, que realizam a plenitude do Seu plano em nosso favor, anunciado em momentos chave 
e consumado em Jesus Cristo”.
 D. Ilídio explanou, com base nos textos litúrgicos da celebração, a acção libertadora de 
Deus, em benefício do seu povo, imagem da Páscoa, que não é uma realidade do passado, mas 
uma acção permanente de Deus, actuando como libertador, na história do mundo e de cada pes-
soa que O acolhe:
 “O gesto do lava-pés e da Eucaristia de Jesus mostram esta acção permanente. Não são 
actos isolados, ainda que feitos por Jesus, Filho de Deus. São actos exemplares e pedagógicos, 
pois eles ensinam-nos a ser cristãos e querem convidar-nos a uma acção permanente, como 
método e testemunho de um seguimento, de uma identidade e de uma acção evangelizadora, 
afirmou D. Ilídio.
 “Compreendeis o que vos fiz? (...) também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-
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vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também” – diz-nos Jesus, no Evangelho, 
depois de lavar os pés aos discípulos. Na Epístola aos Coríntios e depois do relato do essencial 
que S. Paulo recebeu do Senhor e nos transmite, para além de mencionar a ordem de Jesus de 
que façamos “isto” em Sua memória, Paulo completa: “Na verdade, todas as vezes que comer-
des deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha”.(...)
“A Eucaristia nunca poderá confinar-se aos ritos e às palavras, mas aqueles e estas devem cele-
brar a acção concreta e conduzir a ela; sem o amor concreto aos irmãos, não podemos abeirar-
nos da Eucaristia e sem a Eucaristia e sem partirmos dela, não celebramos nem anunciamos a 
Páscoa do Senhor”, concluía o bispo.(...)
 “Da Palavra à Acção” (...) De “palavras”, mesmo cristãs, não tem havido falta e, por 
vezes, abundam mesmo. De “Acções”, o mundo está pobre e a própria Igreja vai minguando, 
talvez no número e na qualidade, recordava D. Ilídio, e exemplificava com os dados obtidos no 
recenseamento da prática dominical: dos mais de 95% de baptizados, somente 20% celebram a 
sua Fé, vivendo o Domingo com a Eucaristia. O que fazer, quando os restantes 75% que pedem 
o baptismo para os filhos? Quando se apresentam para o Crisma? Quando querem ser padri-
nhos? Quando querem casar na Igreja? Quando vêm encontrar-se com a Igreja para qualquer 
acto que desejam, como baptizados e crentes?
 Estes são grandes desafios que se nos colocam a todos – leigos, religiosos, sacerdotes e 
bispo. O testemunho de acolhimento disponível, de abertura dialogante e de serviço alegre e 
generoso não pode dispensar a atitude evangelizadora.”
 Realçando, mais uma vez, o clima sinodal que se propõe à diocese, D. Ilídio concluía a 
sua homilia, sugerindo que “em Sínodo, deveremos reflectir, organizar, planear e programar 
caminhos de Fé, onde quem vem se sinta acolhido e sinta vontade e alegria de caminhar em 
comunhão com todos – leigos, religiosos, sacerdotes e bispo. Para isto, devemos viver como 
seguidores de uma Pessoa viva que a todos chama e por todos dá a vida: celebrada, partilhada 
e distribuída na Eucaristia. Somente assim tem sentido o gesto do lava-pés que Jesus realizou e 
que agora vamos recordar, como apelo e desafio à vivência do Mandamento Novo”.

FM

2.º DOMINGO DA PÁSCOA 2012 

DOMINGO DA MISERICÓRDIA

 A Páscoa dá-nos e mostra-nos Jesus Cristo Ressuscitado. Porém, o encontro com Ele e a 
capacidade de O ver exige 3 condições essenciais, sem as quais caímos na dúvida de Tomé:
 A primeira – Eucaristia.
 - Cristo instituiu a Eucaristia para que se celebrasse o Mistério Pascal até ao fim dos tem-
pos.
 - Era na Eucaristia que os primeiros discípulos se reconheciam cristãos (não podemos 
passar sem o Domingo).
 - A Eucaristia dominical é a fonte, o cume e o centro da Igreja e da vida cristã.
 - Sem a participação habitual na Eucaristia do Domingo, podemos ser baptizados mas não 
somos cristãos.
 A segunda – Comunidade (Igreja)
 - Tomé não acreditava, apesar de todos os testemunhos, porque faltava-lhe a Comunida-
de.
 - Assim como “ninguém pode ser feliz sozinho”, igualmente ninguém pode ser cristão 
sozinho. Ser cristão é ser membro e participante de uma Comunidade – a Igreja. Importância do 
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grupo (jovens…).
 - A Igreja é uma casa de família – casa de comunhão. Tem uma sala grande, onde cabem 
todos os cristãos da Comunidade, pois a Eucaristia é o encontro da família.
 A terceira – Testemunho de vida
 - Nos testemunhos da vida dos primeiros cristãos aparecem 3 palavras que descrevem o 
essencial da vida dos cristãos: partilha dos bens, amor fraterno, simpatia.
 - Eram estes valores que identificavam os cristãos e que fazia com que o número aumen-
tasse.
 - A solidariedade, a justiça social e a atenção aos outros, sobretudo aos mais doentes, 
mais idosos, mais sós, mais carenciados (…), serão os valores que dão testemunho do nosso ser 
cristão e marcarão a autenticidade da Igreja. 

24º DOMINGO COMUM: 11 / IX / 2011 

CONVÍVIOS FRATERNOS

 Passaram poucos dias desde Madrid, onde tantos de vós estivestes e onde ouvistes o Papa 
que vos falou e vos dirigiu mensagens tão belas, tão fortes, tão ricas e tão cheias de esperan-
ça… Tinha já dito antes Bento XVI e repetiu-o ali, que, no início do ser cristão, não há mais 
nada – ideologia ou ética – mas há Alguém muito especial: Jesus Cristo. Nas mensagens do 
Papa sobressaem os apelos a um novo perfil de jovem cristão, que veja em Jesus o sentido da 
sua vida, tornando-se testemunho vivo e feliz do Seu Evangelho e agente alegre e activo de um 
mundo melhor… Nas leituras de hoje, com o convite a olharmos o fim e o sentido que iluminam 
a existência; com a certeza de que não somos para a morte mas para a vida e para o Senhor da 
vida e com o convite de Jesus a vivermos o perdão e a misericórdia, como das mais belas faces 
do cristão, ficam os traços mais importantes deste perfil do jovem cristão e firme na Fé.   
 Pode acontecer que o tema do perdão vos leve a dizer: nós, os jovens, não temos inimigos. 
No nosso coração jovem não há histórias de rancor, ira ou desejos de vingança de ninguém – 
estamos em paz com a vida e com o mundo; queremos crescer e viver a nossa vida não criando 
problemas; somos tolerantes e aceitamos a vida e os outros com coração grande e magnânimo... 
Sim, o coração dos jovens é o que está mais perto do futuro de que nos fala a 1ª leitura. Sim, o 
vosso coração está carregado de ideais nobres… Porém, logo e depressa, vos confrontais com a 
vontade de tirar um curso e de seguir uma vocação; com a necessidade de constituirdes família; 
com a procura de um emprego estável e digno que alimente a vossa esperança… e deparais com 
toda uma série de obstáculos, com portas fechadas, constatando que a Sociedade está em crise 
e está minada e caótica. Fácil é notar que os ideais de justiça, de solidariedade, de paz, de amor 
– bases essenciais para uma globalização cultural e socialmente justa – estão hipotecados… 
E, talvez analisando um por um os fios que tecem o vosso presente e preparam o vosso futuro, 
dais conta que estão falseados e inviabilizam a sã e positiva esperança… Sem dúvida, abunda a 
incerteza e é grande a insegurança quanto ao futuro…
 Fácil será, então, ver culpas e culpados… Fácil será desculpar-se com os erros dos ou-
tros, ou enveredar por um desânimo desmobilizador, buscando alternativas fáceis e alienantes, 
vazias e penalizadoras. Tendes muitas razões para assim pensardes… Porém, no início do ser 
cristão está Jesus Cristo que perante todo o erro e todo o mal aponta a conversão, que perante 
todas as ofensas ensina o perdão e a todos oferece o amor.
 A acusação, a vingança, a ira, a lei de Talião, a lei do mais forte… tudo isto é Antigo Tes-
tamento e foi superado por Jesus Cristo. São gestos com a Sua matriz – a do perdão e do amor 
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como os de João Paulo II que perdoou a quem o quis assassinar – que fazem progredir e avançar 
o mundo construindo o futuro e semeando a esperança. Não são os gestos que têm a matriz do 
11 de Setembro de há 10 anos e que tem marcado as relações entre os povos e entre as nações. 
Estes gestos semeiam o medo, a vingança, o terrorismo, dividem o mundo em submundos e em 
blocos antagónicos e fazem do mundo uma selva onde cada um receia cada outro e, quer nas 
relações de proximidade e de vizinhança, quer nas profissionais e laborais e antes e mais do que 
o companheiro e o amigo, vê-se o adversário, o concorrente e, tantas vezes, o inimigo a vencer 
e a eliminar.
 Caríssimos jovens, o mundo precisa de mudar o paradigma de vida, as referências de de-
senvolvimento e os sistemas de organização económica e social. O mundo dos excluídos, dos 
refugiados, das crianças-soldado, das desigualdades injustas… envergonha os cristãos. As ofer-
tas para as mudanças necessárias precisam-se, vindas da razão e da inteligência, iluminadas e 
fortalecidas pela Boa Nova de Jesus Cristo e pela Fé… Dos actuais líderes e responsáveis pouco 
se tem visto de novo e de grande… Dos jovens de hoje deve esperar-se tudo para um amanhã 
melhor… ”Firme na Fé digo SIM ao Amor” é o lema desta nossa peregrinação. Sim, firmes na 
Fé, sem calculismos ou ideias preconcebidas, sem filosofias alienatórias. Sim, firmes na Fé em 
Jesus, dizendo SIM ao Amor em todas as circunstâncias e a todas as pessoas – sempre. O mundo 
precisa de cristãos firmes na Fé, que ultrapassem o mesquinho das leis, das ambições egoístas 
e dos projectos económico-financeiros que geram permanentes desequilíbrios e injustiças, sem-
pre a desfavorecer os mais fracos e pequenos… O mundo precisa de enfrentar as verdadeiras 
causas de todas as crises: falta de confiança, de justiça, de perdão, de fraternidade…
 Acreditai, caríssimos jovens, o vosso movimento – assente e firme na Fé em Jesus Cristo 
e nos valores que Ele proclama na Sua Boa Nova – é necessário ao mundo novo que precisamos 
e que é possível construir. Para isso, não fiqueis na teoria; não fiqueis na espiritualidade; não 
fiqueis na contemplação e na condenação do que é frio, feio e falso… Preparai-vos para assumir 
tarefas, responsabilidades e compromissos – desde já… Sobretudo procurai e amai a verdade, 
a justiça e o amor! Levai à prática o Evangelho; concretizai o amor exigente, fiel, fecundo e 
feliz! Como pede Ben-Sirá e transpondo-o para o Novo Testamento, olhai Jesus Cristo e amai o 
mundo; aprendei com Jesus Cristo e perdoai a todos; escutai Jesus Cristo e segui-o; amai Jesus 
Cristo e anunciai-o... 
 “Firme na Fé, digo SIM ao Amor” – é o lema que vos traz aqui, como membros do Mo-
vimento “Convívios Fraternos”, mas é, também, o caminho e o segredo para a renovação do 
mundo. Amai o vosso Movimento! Procurai mantê-lo como precioso meio e oportunidade de 1º 
anúncio de Cristo, de Iniciação Cristã, de formação séria, de Evangelização dos jovens de hoje 
e de integração na Igreja, na comunhão com as vossas Comunidades paroquiais e diocesanas! 
Acrescentai mais e mais jovens que vivam o vosso lema com o coração, trazendo alegria, paz 
e esperança ao vosso futuro, num mundo que precisa de vós para ser novo, belo e feliz… Mas, 
chamo a vossa atenção: o mundo e a Igreja não precisam tanto de jovens de laboratório, a viver 
a Fé no aconchego dos Movimentos ou com o seu grupo, de cores e de trajes iguais… O mun-
do e a Igreja precisam de jovens inseridos nas mais diversas áreas da vida social, económica, 
laboral, académica, jurídica, política, com linguagem, comportamento e testemunho sério e au-
têntico que sejam referências de um mundo e de uma Igreja que anseiam por mudanças a partir 
do interior e no mais profundo dos valores, dos critérios e dos caminhos de renovação… É pre-
ciso que vós, jovens, sejais alternativa válida ao mundo de hoje: alternativa ao pessimismo, ao 
egoísmo, à vida sem Deus… Para tudo isso, não busqueis, em stress permanente e esvaziante, 
as modas e as novidades nos media ou nos tops de cada montra, elegendo-os como criadores 
da verdade, do bem ou do justo! Jesus, que marca encontro na Eucaristia de cada Domingo na 
vossa Comunidade, escutado na Sua Palavra e no silêncio da oração, Ele sim, diz no coração de 
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cada um de vós, o que é novo e verdadeiro, o que é justo e recto, o que é bom, belo e santo… 
Aqui, na Casa de Maria, invocai-a como Mãe e Protectora e contai sempre com a Sua ajuda! 
Vivei a Fé com alegria! Partilhai-a com os vossos amigos! Apoiai-vos uns nos outros, vivendo 
em comunhão com a Igreja! Sede firmes na Fé e testemunhas de Cristo no mundo! AMEN!

 S. Paulo acentua a importância do homem novo, que vive a esperança. Face ao homem 
velho, sempre do lado pessimista, o homem novo prefere a confiança no Senhor das coisas; o 
outro, o homem velho, só confia nas coisas do Senhor.
 O homem velho quer uma Igreja e Sociedade renovadas para mostrar que é bairrista e não 
fica atrás dos vizinhos… O homem novo quer tudo isso porque ama o Senhor que habita a sua 
Igreja e cria bom ambiente para se encontrar com Ele, na Sua casa. O homem velho procura ter 
boas relações com toda a gente para obter quanto precisa quando meter uma cunha… O homem 
novo procura ter boas relações para ajudar a construir um ambiente de paz, de amor, de confian-
ça e todos possam viver em família.
 O Evangelho, na mensagem e acção de Jesus, é convite e desafio à novidade: Jesus vem 
estabelecer uma “nova” aliança; ensinar um mandamento novo; ser portador de espírito novo e 
vida nova; vem chamar a construir, já aqui, o novo céu e a nova terra; Jesus diz mesmo que vem 
renovar, isto é, fazer novas todas as coisas. É nesta “novidade” que consiste a obra de Deus – 
acreditar e ter plena confiança no Enviado do Pai, Jesus Cristo.
 As leituras de hoje mostram o contraste entre o “velho” e o “novo” da obra de Deus. O 
“velho” é ficar agarrado às coisas que matam a fome, que preenchem as necessidades materiais 
da vida; o “novo” é o que nos faz sonhar, construindo a liberdade e a vida na relação com Deus e 
com os outros. O “velho” é amar e agarrar-se às coisas de Deus, esquecendo o Deus das coisas. 
O “novo” é procurar o essencial – o Reino de Deus e a Sua justiça. O resto virá por acréscimo.
Por vezes, agarramo-nos a tradições, a costumes, a coisas antigas – como os judeus na 1ª leitura 
– e criticamos as “novas” propostas da Igreja. Não é possível ser cristão sem rasgar com o pas-
sado dos nossos velhos esquemas e hábitos. Não é possível ser cristão sem autêntica conversão 
a J. Cristo. Sem isso, pode mudar muita coisa mas o essencial é o mesmo. A Fé deve transformar 
a vida desde a raiz, desde o essencial – voltarmo-nos para Jesus, acreditarmos na Sua Palavra e 
sentirmo-nos construtores da Sua Igreja – Igreja de pessoas a viver a verdade, a justiça, a paz, 
a partilha, o amor…
 Esta novidade e conversão que Jesus pede não é, apenas, ter ideias “novas” e arejadas; 
nem ter princípios e critérios “novos” e exigentes… É ter uma relação “nova” com Jesus e com 
os irmãos, a partir do coração; é “ser” e “comportar-se” “novo”.
Estamos a viver o Sínodo – um projecto de renovação da Diocese que quer ver Deus, como o 
Deus da vida, da esperança, do amor… Então, realizar a Obra de Deus e ter uma Igreja nova 
e uma Paróquia bela é acreditar no amor de Deus e construir esse amor nos irmãos. É viver o 
Domingo – dia da Festa e dia da Fé – como o primeiro dia da semana, dando vida a toda a se-
mana… 
 É, em vez de gritar a crise em cada esquina e situação, partilhar amor e esperança, na 
relação que nos leve a cuidar os que têm mais dificuldades e a encontrar, juntos, as melhores 
soluções para os problemas que vão surgindo… É aprender a lição da partilha do último Do-
mingo, partilhando o que tenho – mesmo que possa fazer falta – sabendo que Deus não falta 
com o essencial. Isto é ser cristão – ser agente de um mundo novo.
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25º DOMINGO COMUM

JUBILEU DA OIC – CONCEPCIONISTAS 

 Estamos a celebrar um jubileu muito especial: 500 anos da aprovação da Regra da Ordem 
da Imaculada Conceição, fundada por uma Religiosa Portuguesa – Santa Beatriz da Silva – que 
tem um dos 2 Mosteiros, em território português, na nossa diocese – aqui, na cidade de Viseu. 
Mosteiro com 11 Irmãs com votos solenes, 1 Irmã com votos temporários, 3 Postulantes e 2 
Noviças que formam um Oásis – como lugar de oração, de contemplação, de escuta, de traba-
lho e de vida. Como um lugar onde se conhece o verdadeiro Deus: o Deus da vida e do amor, 
o Deus de Jesus Cristo e de Maria – o único Deus. Lugar onde Deus está em primeiro lugar e 
onde os Seus pensamentos e os Seus caminhos são aprendidos e seguidos como a forma bela, 
boa, verdadeira, livre e feliz de se ser pessoa e de se responder à vocação de Deus, no amor.
 Estas Irmãs são trabalhadoras da vinha de Deus, de modo igual a todos os outros traba-
lhadores que se ocupam do bem que diz respeito aos homens e às suas realidades humanas. Sou 
testemunha de que não são dos que ficam todo o dia inactivas… São muito cuidadosas da vinha 
de Deus que integra e que cuida os anseios, as esperanças, as tristezas, as angústias e tudo o que 
diz respeito à vida dos homens e das instituições de cada tempo, hoje do nosso tempo – sempre 
inseridas nos pensamentos e nos caminhos de Deus. Umas vezes mais em crise, outras vezes 
mais em situação de prosperidade, a vinha precisa de realizar critérios e de viver valores de 
verdade, de justiça, de fraternidade, de paz, de amor, para construir o Reino de Deus nas cida-
des e nos ambientes dos homens. Estas Irmãs, ainda que de contemplação, vivem e sentem os 
problemas das pessoas e por todas elas rezam, intervêm e suplicam.
 Por vezes ouve-se questionar o vosso contributo, caríssimas Irmãs, nas lógicas do “deve 
e haver” ou do “ter e fazer”, analisando-se o valor humano e material da vossa produção, num 
mero sistema lucrativo e quantitativo. Porém, essa produção está sujeita às traças, às crises e aos 
desequilíbrios orçamentais e aos boomerangs da baixa e da alta da bolsa e da moeda… Consta-
tamos facilmente que, se há défice e desequilíbrio na programação da vida e no gasto do tempo, 
parece-me, seguramente, que é a desfavor dos direitos da alma. Esta é uma outra ordem de bens 
de produção, não menos necessários às balanças que medem e avaliam o bem-estar e a saúde 
integral das pessoas e das comunidades. É a alma que, hoje, está em crise; é a alma que, hoje, 
mais precisa de enorme “suplemento”; é a actividade espiritual que está a originar um défice 
profundo de entusiasmo, de esperança, de alegria, de criatividade…
 Como nos ensina a parábola do Evangelho de hoje, Deus não é comerciante, contabilista 
ou político que funcione pelo lucro e actividades da bolsa capitalista e liberal… Deus funciona 
numa outra lógica – a das pessoas, não havendo pessoas de 1ª, de 2ª e de 3ª, mas pessoas que são 
Suas filhas queridas e que Ele deseja que sejam tratadas como iguais, porque irmãs umas das 
outras… Vê-se nitidamente: os pensamentos e os caminhos de Deus são muito diferentes dos 
pensamentos e dos caminhos dos homens, com lógicas completamente diferentes de concepção 
e de actuação. Os resultados e as consequências estão à vista e não se vê solução, enquanto se 
persistir em manter e em remendar paradigmas e sistemas viciados, mais do que falidos, ultra-
passados e gastos.
 Precisamos de ter tempo para escutar mais o Deus que fala com a Sua Palavra, pela Sua 
Igreja e no nosso coração. Precisamos de ter tempo para rezar melhor e para contemplar, com 
mais tempo e enlevo, os dons e as belezas de Deus, presentes nas pessoas, no mundo, na criação 
e Se destinam ao uso e à felicidade de todos.
 Entretanto, de uma coisa estamos certos: a vinha é de Deus e os seus frutos destinam-se 
a todos; todos são chamados a dar o seu contributo para que ela possa produzir o que todos 
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necessitam. Podendo traduzir-se a vinha por mundo e por Igreja, todos são chamados a viver, 
a servir e a contribuir para a missão da Igreja e para a transformação do mundo: na vocação 
missionária da Igreja e na sua necessária renovação e no concretizar, no mundo, os valores do 
Reino de Deus. O Sínodo Diocesano é o Projecto que chama a todos e que oferece a todos uma 
oportunidade de trabalho, de formação e de acção para bem e proveito de todos.
 No ano pastoral que agora começa, é o lema “da Palavra à Acção” que nos desafia a 
estudar os 2 documentos conciliares – Dei Verbum e Gaudium et Spes. Eles convidam-nos a 
investir na formação para nos capacitarmos a responder aos desafios do mundo e da sociedade 
de hoje. Às Irmãs da Ordem da Imaculada Conceição pedimos que rezem e que sejam muito 
fiéis ao carisma, veiculado por Santa Beatriz da Silva. A vossa santidade – é de santidade que 
se trata e à qual todos somos chamados – é um dom precioso para a Igreja e para o mundo. O 
mundo e a Igreja precisam desse testemunho. Sim, não vos contenteis com menos e não deixeis 
de pensar nem de caminhar mais baixo – estaríeis a não viver a lógica de Deus. A todos quantos 
vos visitem, mostrai que é possível ser santo e que ser santo é ser feliz e isso basta para encher 
um grande coração.
 Contamos com a vossa oração ao Senhor e a Maria para que todos nos abramos, como 
Diocese, às propostas do Sínodo. Pedi esta graça para todos: Sacerdotes, Religiosos e Leigos. 
Precisamos de nos sintonizar com os pensamentos de Deus para percorrermos os Seus cami-
nhos. Somente em comunhão, podemos partir para a acção e esta deve entusiasmar-nos a todos 
para que todos percebam, como Paulo, que viver é Cristo. Ele é o grande lucro – é Quem dá 
sentido à vida e garante a eternidade. AMEN!...

17 de Setembro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

30.º DOMINGO COMUM – 23/X/2011

25 ANOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL
PE. JOSÉ HENRIQUE E PE. NUNO ALMEIDA

 Estamos a celebrar o Sínodo, um projecto de renovação da nossa Igreja Diocesana que 
pretende evocar o Concílio Vaticano II como referência das linhas fundamentais que nos podem 
inspirar um caminho de comunhão e de vida, no essencial da missão e da mensagem de Jesus. 
O Acontecimento conciliar, de há quase 50 anos, pretendeu ser um reencontro com a simplici-
dade, a beleza, a alegria e a novidade das origens da Igreja – uma necessidade permanente de 
recuperar a Pessoa, a Mensagem e o Projecto do Fundador – Jesus Cristo. Há um perigo que 
devemos acautelar: perder o entusiasmo dos cristãos da primeira hora e confundir ou esquecer 
o essencial do Evangelho, não o conhecendo nem o distinguindo no meio de tanta coisa, ainda 
que boa e piedosa, que vai sendo acrescentada ao longo dos tempos. Os Antigos, no tempo de 
Jesus, tinham 613 preceitos a cumprir – todos bons e importantes – sendo 248 positivos (que 
devo fazer) e 365 negativos (que não devo fazer), perdendo-se a referência principal da fé e da 
vontade de Deus.
 Nesta confusão, compreende-se, perfeitamente, a pergunta do doutor que, embora espe-
cialista na Lei e nos Profetas, também se sentia baralhado: «Mestre, qual é o maior mandamento 
da Lei?». A pergunta supõe uma hierarquia, numa ordenação racional, do 1 ao 613. Ajudava 
saber a ordem, ainda que não resolvesse o problema fundamental: a simplicidade, a beleza, a 
alegria e a novidade que Jesus anuncia no Evangelho. Na resposta de Jesus, mais que ser 1º, o 
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mandamento do Amor é fundamento, chave e síntese de todo o conteúdo da Lei e dos Profetas: 
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espí-
rito”. Porém, Jesus acrescenta a verdadeira novidade – há um 2º que está no mesmo nível, pela 
importância e semelhança. Mais que isso – ele é a prova e a visibilidade do 1º – “Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo”.
 Esta apresentação quer ensinar-nos que o amor é concreto e só é verdadeiro e visível em si-
nais que o mostrem e que façam nascer e crescer o que Jesus anuncia – o Reino de Deus. Os sinais 
são: verdade, justiça, solidariedade, amor sem fronteiras, respeito pela dignidade da vida, etc. Si-
nais da construção do amor que devem estar ligados a atitudes e a gestos que semeiem a esperança, 
promovam a confiança e façam brotar a alegria. A 1ª leitura deste Domingo é o apelo a estes sinais 
e a fonte para inspiração a quem possa ajudar países e pessoas mais pobres e em situações difíceis. 
Ensina a olhar os mais pobres, como próximos e irmãos, ajudando-os, de verdade, a sair das crises 
e dos problemas que os tornam carenciados e injustiçados e não a vê-los como oportunidade de 
investimento para fazer crescer, ainda mais, a riqueza e o poder dos ricos. A iluminar o procedi-
mento cristão para este texto do A. Testamento poderia evocar-se a Parábola do Samaritano, para 
percebermos que os que nós devemos ajudar são aqueles que, em cada momento, precisam de 
ajuda – conhecidos ou não, do nosso grupo ou não, da nossa simpatia ou não… 
 E que inspiração para o procedimento das comunidades nos dá a 2ª leitura, de S. Pau-
lo! Ele ensina a estratégia que assenta no comportamento coerente, justo, amigo e irrepreen-
sível do Pastor. É o único caminho para construir comunidades que vivam a comunhão na 
corresponsabilidade. A vida motiva o seguimento, a imitação gera o exemplo e este valida o 
testemunho e multiplica o anúncio a todos, gerando a simpatia de todos. Era o que acontecia nas 
primeiras comunidades dos Actos dos Apóstolos, que o Concílio quer reinventar e que o Sínodo 
quer renovar, convocando todos os baptizados da Diocese.
 Celebramos o Dia Mundial das Missões. A missão é amar, revelar, comunicar e testemu-
nhar o amor, vivo na Pessoa de Jesus, anunciado e tornado vida na Dei Verbum e na Verbum 
Domini – Palavra de Deus – fonte e caminho para a civilização do amor. É o ministério do Sa-
cerdote, na sua tríplice dimensão: ensinar, santificar e administrar ou governar, em comunhão 
de corresponsabilidade com todos os baptizados, ajudando a nascer e a crescer comunidades 
felizes, vivas, justas e fraternas. É a vocação e a missão de todo o cristão, vivendo e testemu-
nhando a sua relação com Deus e com os irmãos. Importa que, como síntese da nossa acção 
pastoral e da nossa fé cristã, fique bem claro que procuramos ensinar, realizar, viver e testemu-
nhar o amor, como a única missão da Igreja.
 Os caríssimos Amigos que hoje celebram as Bodas de Prata da sua ordenação sacerdotal 
– o Pe. José Henrique e o Pe. Nuno Manuel – são e dão este testemunho, como missionários, 
enviados por esta comunidade de Sátão para toda uma acção na nossa querida Diocese de Viseu, 
na comunhão com a missão de toda a Igreja. Eles têm procurado viver e testemunhar o amor 
concreto, nas muitas e diversas responsabilidades que têm assumido e vivido, com muita gene-
rosidade, qualidade e entrega à Igreja, na nossa Diocese. O Dia das Missões convida-nos a ser 
missionários onde quer que estejamos, sem fronteiras, nos diversos ambientes onde decorre a 
nossa vida. Como diz o Papa na Mensagem para hoje: “Assim como o Pai Me enviou, também 
Eu vos envio a vós”. O Sínodo é este convite, vivendo-se no estudo da Palavra de Deus, desco-
brindo o mandato de Jesus – “Ide e fazei discípulos de todas as nações” – lema que o Papa deu 
aos jovens para a JMJ do Rio de Janeiro, em 2013. O Sínodo pede que ninguém fique de fora. 
Somos todos chamados a ser Igreja missionária – as comunidades paroquiais, os movimentos, 
todas as instituições eclesiais… 
 Como dizia o Papa aos jovens, em Madrid, a Igreja precisa de todos; mas todos precisam 
da Igreja. A Igreja é a Comunidade que dá Jesus Cristo, a Sua Palavra e todos os sinais e fontes 
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de graça que fundamentam a fé, fortalecem a esperança e alimentam e fazem crescer o amor. 
Sem a Fé em Deus e no Seu Filho Jesus Cristo e sem a luz e a força da Sua Palavra, a crise tor-
na-se asfixiante, a Esperança não passa de alienação, o Amor soa a palavra vã, a vida não deixa 
de ser um grande vazio.
 Celebramos esta Festa, tão eclesial e tão especial, lembrando a entrega à missão de 2 
pessoas que se consagram e vivem a totalidade da sua existência na construção de um mundo 
melhor… Celebramos esta Festa numa Paróquia que tem dado tantos sacerdotes à Diocese, à 
Igreja e ao mundo (quero saudar as famílias dos Padres José Henrique e Nuno Manuel, todos 
os Sacerdotes desta Paróquia, o Pároco actual e todos os sacerdotes que foram Pastores nesta 
Comunidade cristã) … Celebramos esta Festa no Dia Mundial de Oração pelas Missões, cons-
cientes de que a Missão a que somos chamados está ainda no início e a ela todos somos convo-
cados… Celebramos esta Festa em caminhada sinodal, na qual somos convidados a estudar a 
Palavra de Deus e a viver uma relação feliz com a sociedade e com o mundo… Nesta Festa, eu 
quero pedir a Deus Pai, por intermédio de Nossa Senhora da Graça, Padroeira desta Paróquia, 
que nos dê muitos e santos Sacerdotes, muitos e santos missionários, muitas e santas famílias, 
muitos e santos baptizados, que sejam coerentes anunciadores da verdade, da justiça, da solida-
riedade e do amor. Confio a Deus Pai este pedido, pela mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. AMEN. 

10.º DOMINGO COMUM 2012 

 No princípio era Deus, era a família, era a comunhão… Vividas na proximidade, na rela-
ção amiga e próxima, no amor e na fraternidade. A presença de Satanás e a quebra da comunhão 
originam todo um conjunto de situações novas: vergonha, medo, nudez, fuga… A obra criadora 
de Deus foi profundamente alterada pela acção livre da criatura… Iniciou-se outro tipo de rela-
ções, baseadas na desconfiança, no individualismo, na agressividade e na acusação… O outro 
deixou de ser irmão e amigo e passou a ser adversário, concorrente e inimigo…
 Esta luta entre a verdade e a mentira; entre o amor e a acusação; entre a comunhão e a 
divisão, gera agressividade e continua em todos os tempos. Vê-se no tempo de Jesus Cristo... Os 
diversos demónios que separam, que dividem, que destroem a comunhão estão muito activos 
– ontem e hoje… Quando Jesus actua – sempre a querer libertar as pessoas do poder destes de-
mónios, as pessoas revoltam-se, pois aproveitam-se das consequências… Vê-se no episódio dos 
porcos e vê-se hoje com os Seus próprios familiares e amigos mais próximos… Inventam todos 
os argumentos para O tirarem de cena, pois Ele incomoda, perturba, contraria as suas lógicas de 
pecado colectivo… Então, dizer que está fora de si, que está louco e possuído por demónios são 
as formas usadas para O tentarem retirar de cena… Porém, Jesus conhece-os bem a todos…
 E S. Paulo que experimentou, também, a força dos demónios e os conhece muito bem, 
conhece perfeitamente a forma de os vencer… A forma de ultrapassar é a lógica de Deus, a da 
fé e confiança no poder do Senhor Jesus Cristo Ressuscitado.
 Para podermos entender o que tem origem em Deus e o que tem origem no demónio, 
precisamos de conhecer a Palavra de Deus. 
 As atitudes das pessoas perante Deus e a Sua vontade:
 - Adão e Eva: escondem-se com medo e vergonha;
 - Acusam-no de estar fora de si;
 - Acusam-no de tomar o partido do demónio…
 Somente quem O procura conhecer e conhecer a Sua vontade pode entender a Sua acção 
e participar nessa mesma acção em favor de todos.
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11.º DOMINGO COMUM 2012 

 A Palavra de Deus deste Domingo convida-nos a ver, na história actual e para além dos 
protagonistas conhecidos e influentes, a acção do Deus Amor, o Senhor e a Fonte da vida. Sim, 
para além de cada um de nós e para além dos líderes da sociedade, sejam eles portugueses, eu-
ropeus ou mundiais, com cada um de nós a sofrer uma crise agressiva e violenta, a Palavra de 
Deus convida-nos a ver o Deus do amor que está presente e com intervenção directa na história. 
A 1ª leitura e as parábolas do Evangelho mostram-nos o interesse de Deus pela vida das pessoas 
e mais, mostram a ação de Deus que está presente e acompanha a nossa história.
 A Palavra avisa para não cairmos no erro fácil: habitualmente, cuidamos mais o TER, 
o FAZER, o visível, o imediato, as aparências, pensando que, assim, conseguimos os êxitos. 
Importa valorizar mais o SER que é, em muito de si, invisível. Significa isto fazer uso do co-
ração – no VER (as coisas belas e, sobretudo, as pessoas); no OUVIR (os gritos, os lamentos, 
as angústias, as dificuldades dos outros); no ACOLHER (cada pessoa, estando atentos aos vi-
zinhos); no DAR (partilhando com os que mais precisam). Na Paróquia chamada “do Coração 
de Jesus” e um dia depois da celebração da Sua Solenidade, é o Coração de Deus, em J. Cristo, 
que aceitamos como a referência máxima do amor.
 Hoje, os jovens estão a ser muito dispensados e isto é um grande défice social; estão a 
passar ao lado das grandes decisões em ordem ao futuro. Não têm emprego e não lhes dão lugar 
nem voz. Mas eles não podem deixar de estar dentro do mundo, da cultura, das grandes decisões 
que importa ter em conta, no próximo amanhã… É importante que os jovens se façam ouvir e 
que contribuam com o específico da sua idade: a criatividade, a ambição, o inconformismo, a 
insatisfação com o estado destas coisas… Isto, caros jovens, significa usar o coração… A Igreja 
quer chamar os jovens e quer vê-los numa participação activa, directa e comprometida na cons-
trução do mundo – de hoje e de amanhã.  
 O E. Santo é a alma, a inspiração, a criatividade, o dinamismo, a força e a coragem para 
ajudar a saber o que é preciso e a compreender, actuando dentro e transformando a partir de 
dentro, sem violência mas com verdade e profundidade… Há que aceitar as ruturas; há que 
acreditar e agir em conformidade; há que avaliar e arrepiar caminhos; há que remar contra a cor-
rente se a corrente é suicida, sem retorno e sem futuro; há que escolher e decidir pelo que tem 
sentido… O E. Santo é o parceiro ideal, pois Ele é a alma para fazer a mudança e a renovação 
necessárias…
 A Palavra de Deus mostra o valor das pequenas coisas, quando elas são fonte de esperan-
ça e alimentam a confiança do viver e o entusiasmo do acreditar. É o ramo novo da 1ª leitura que 
ultrapassará as maiores árvores das montanhas de Israel e é a pequena semente que dará fruto a 
seu tempo, o grão de mostarda que se tornará a maior planta da horta, como diz o Evangelho.
Falando-nos do Reino de Deus como tema central, este Domingo faz-nos apelo à confiança, 
combatendo o desânimo e o pessimismo. O Reino de Deus acontece e desenvolve-se, inde-
pendentemente do nosso esforço, das nossas capacidades e das nossas previsões. Porém, conta 
connosco e não tem sentido nem se realiza sem nós.
 A alma deste Reino é o E. Santo. É Ele Quem, em nós, o faz nascer, crescer e desenvolver-
se. Vós, os Crismandos, sois aqueles com quem Deus hoje faz um acordo, com quem conta para 
o fazer crescer e alargar a todos. Sois os que melhor interpretam as características apontadas 
por Jesus: sonhais, estais a crescer, quereis mudar e renovar o estado actual das coisas, achais 
que a vida tem sentido, quereis fazer da vossa vida uma esperança e uma beleza… O E. Santo 
vem hoje ao vosso encontro e quer estar convosco para isto. Contai com Ele… Nós estamos 
convosco… 
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14.º DOMINGO COMUM 2012 

 O Proémio da Gaudium et Spes convida-nos a tomar por nossos, como discípulos de Jesus 
Cristo, os problemas da sociedade e das pessoas do nosso tempo. Estes problemas são graves 
e são vários. A crise, que se vai prolongando no tempo e agudizando nos efeitos, tem múltiplas 
consequências: o fecho de empresas, a falência de pessoas e de famílias, o desemprego, o abai-
xamento do nível de vida, o desânimo para quem não vê esperança e futuro melhor, a impossibi-
lidade de fazer projectos e de realizar expectativas, a falta de unidade na família e a sua própria 
constituição…  
 As leituras de hoje mostram-nos uma sociedade também em crise e incapaz de encontrar 
soluções, fechando-se a propostas renovadoras. Quem as apresenta, sente-se rejeitado, talvez 
por não corresponder a ideias preconcebidas. Acontece isto com Ezequiel, com Paulo e com 
Jesus – vêm pessoas fragilizadas, trazer uma mensagem não desejada, numa hora nada feliz… 
 Nenhum deles desistiu e muito menos Jesus. Continuou a anunciar o Seu Reino e os valo-
res que o constituem e propõe que esta Sua missão se prolongue e continue na Igreja. Esta tem 
tudo o que é necessário para ser uma organização perfeita, para criar esperanças positivas e dar 
sentido a um futuro novo:
 - Palavra (formação: ideias e valores novos que tornam a vida consistente);
 - Oração (faz ligação com a Fonte e os mediadores, rejuvenescendo a alma);
 - Eucaristia (torna presente Quem pode realizar a esperança e dá alimento à vida);
 - Amor fraterno (concretiza um estilo de vida a provar a veracidade de tudo o que propõe).
 Nós somos esta Igreja de Jesus, a propor às pessoas de hoje o caminho da renovação e 
da esperança. O Sacramento da Confirmação é o Acontecimento mobilizador e fundador desta 
Igreja em missão. É o Acontecimento que marca a entrada dos que o recebem no número dos 
Profetas, com a missão de construírem uma Sociedade diferente, com sentido e com futuro. 
Os jovens cristãos são aqueles que melhor podem apresentar estas propostas, pois não estão 
comprometidos com os erros nem com as suas consequências e podem sonhar um futuro novo 
e podem fazer as rupturas necessárias para que esse mundo novo surja.
 O Espírito Santo é o Deus da novidade, da mudança, da esperança, dos dons necessários 
para a acção que é necessária… A rejeição que o mundo faz dos sonhadores e dos profetas, 
como Ezequiel, como Paulo e como Jesus, é estímulo e desafio para agirmos como verdadeiros 
profetas que acreditam mesmo no que anunciamos (não é da nossa lavra) e que manter o que 
está não leva a lado nenhum (não é solução e só agrava) … Importa acreditar com o coração – 
“Eu creio” – Ano da Fé…
 Este “eu creio” deve ser igual a “eu acredito”, “eu quero”, “eu vivo”, “eu testemunho”, 
“eu anuncio”… E em que acreditamos nós? DEUS – Pai e Criador… JESUS CRISTO – Filho 
de Deus e Salvador… ESPÍRITO SANTO – o Senhor que dá a vida… IGREJA – Comunidade 
e Povo de Deus… BAPTISMO – vida nova… RESSURREIÇÃO… VIDA PARA ALÉM DA 
MORTE… 
 Será assim que rezo o Credo? Acredito em tudo isto? Então, sou cristão, sou discípulo 
de Jesus e posso ser Seu missionário, tornando-me missionário e apóstolo dos outros jovens, 
tornando-os amigos de Jesus…
 Os crismados são estes profetas, chamados a ser renovadores e transformadores do que 
é velho e que já não é portador nem sinal de esperança… Aceitais ser estes profetas na vossa 
Família, na vossa Escola, no vosso trabalho, na nossa Igreja e na nossa Sociedade? É isto que 
quer o Sínodo… É isto, também, que significa ser crismado…
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18.º DOMINGO COMUM – POVOLIDE 

 O Evangelho que ouvimos explica em que consiste a Obra de Deus e coloca esta como o 
essencial da vida do cristão. A Obra de Deus é acreditar n’Aquele que Ele enviou – Jesus Cristo. 
 Este acreditar não é, simplesmente, saber que Jesus existiu, viveu e fez grandes coisas. 
Isto é história e muitas pessoas fizeram obra, com coisas muito grandes e importantes. Jesus é 
a total e única Obra de Deus, na medida em que veio revelar o Pai e realizar a Sua vontade. A 
Obra de Deus é a salvação, chamando-nos a partilhar a Sua vida na felicidade. Para realizar esta 
Obra, Deus tornou-Se um de nós, fez-Se nosso alimento e vida. Garante a nossa total participa-
ção. Dá-nos o Pão do Céu. Dá-Se Ele próprio, em Seu Filho Jesus Cristo. 
 Isto é o essencial e é o tudo importante para vivermos e encontrarmos o sentido da vida. 
Tudo o mais é permanente fome, pois somos insaciáveis, sempre insatisfeitos, nunca nos satis-
fazendo com o que temos. Havia um filósofo que sabia relativizar as coisas, conhecendo bem o 
seu valor. Quando passava por montras cheias de objectos que faziam o sonho de tantos e por 
ele se empenhavam gastando o que precisavam, o filósofo, olhando, dizia: ‘tanta coisa que eu 
não preciso’… E, sereno e feliz, avançava sem se deter no que lhe era supérfluo…
 Estamos a viver o Ano da Família! Vai começar o Ano da Misericórdia! Que é, para nós, 
essencial? O que nos leva a correr e a lutar, empenhando o nosso esforço e a nossa determina-
ção, para conseguir o que nos faz verdadeiramente falta para sermos felizes?
 A Fé cristã não é, somente, acreditar. Os demónios, com mais certezas do que nós, acredi-
tam. Porém, a Fé cristã é, sobretudo, ter e viver uma relação de amor que nos faz confiar e ver 
Deus como a fonte de sentido para a nossa vida. A Fé é esta relação e esta confiança que nos 
fazem saber que Deus nos ama e nos chama, cada dia e momento, à felicidade. Ser feliz é viver, 
sabendo que nada nos mete medo, pois o Senhor Jesus é garantia do que acreditamos.
Esta é a ação e a missão da Igreja que tem o momento alto e a fonte de toda a sua vida na Euca-
ristia, em cada Domingo. Esta ação da Igreja realiza-se com a mediação do Sacerdote que, cris-
tão convosco e para vós, torna presente a maior e mais importante Obra de Deus – a presença 
de Jesus Cristo, como Fonte de Vida, na Palavra e nos Sacramentos.
 Obrigado, Pe. António Baptista, por aceitar ser o Mediador da Igreja, nesta Comunida-
de de Povolide. Parabéns, caríssimos cristãos de Povolide, por continuardes a ter, entre vós e 
convosco, quem torne presente, a missão da Igreja – Jesus Cristo, Filho de Deus, que vive na 
unidade do E. Santo. AMEN! 
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4.   VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL EM SENHORIM

 Na manhã do passado Domingo, dia 9 de Outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja 
Matriz de Senhorim – arciprestado de Nelas – encerrando a Visita Pastoral. Esta decorreu ao 
longo de toda a semana. Iniciou-se com a celebração da Eucaristia na Igreja paroquial, passando 
por todos os lugares (Carvalhas, Portela, Vila, Povos de Luzianes, Póvoa de Cima, S. João do 
Monte e Vila Ruiva), celebrando em quase todos. Visitou a Junta de Freguesia e esteve com os 
Autarcas. Esteve na casa de todos os doentes acamados ou, pela idade, retidos em casa. Esteve 
com as crianças do Jardim-de-Infância, Educadora, Animadora Cultural e Auxiliar. Durante a 
semana, o Bispo – sempre acompanhado pelo Pároco, Pe. Delfim Dias Cardoso e, muitas vezes 
também, pelo Vigário Paroquial, Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge – reuniu com os Cris-
mandos e com os Grupos de Corresponsabilidade. No Domingo, foi a celebração da Eucaristia e 
a administração do Sacramento da Confirmação a 6 cristãos (5 jovens) da Comunidade. Esta foi 
uma boa oportunidade de o Bispo conhecer melhor a Paróquia e fazer algumas propostas neste 
início do 2º ano do Sínodo. Foi, também, uma bela ocasião de o Pároco e o Vigário Paroquial 
conhecerem esta sua comunidade, uma vez que iniciaram aqui a sua Missão Pastoral no passado 
dia 11 de Setembro.

VISITA PASTORAL EM VILAR SECO

 No início da noite de Sábado, 22 de Outubro, teve lugar o encerramento da Visita Pastoral 
à Paróquia de Vilar Seco, no Arciprestado de Nelas. Durante a semana, acompanhado pelo Pá-
roco – Pe. Delfim Dias Cardoso – o Bispo celebrou a Eucaristia na Igreja Matriz, visitou a Junta 
de Freguesia e visitou a Escola do 1.º ciclo e os 2 jardins-de-infância – o público e o paroquial. 
Também visitou os mais de 20 doentes e pessoas idosas, presentes nas suas casas. Reuniu com 
o grupo dos crismandos e com os grupos de corresponsabilidade. Também visitou as novas ins-
talações – quase prontas – do futuro Centro Social Paroquial e que abrirá, pela primeira vez, as 
valências de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário. Dado o número de idosos nesta freguesia, 
estas 2 valências são muito necessárias e muito desejadas por toda a população. No Sábado à 
noite, teve lugar a Eucaristia, concelebrada pelo Pároco e pelo Vigário Paroquial – Pe. Carlos 
Miguel Nunes Pereira Monge. Foi muito bem solenizada e foi participada por muita gente que 
enchia a Igreja. Crismaram-se 7 jovens, 2 deles vindos de outras paróquias.
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VISITA PASTORAL EM CARVALHAL REDONDO

 De 10 a 13 de Novembro, decorreu a Visita Pastoral à paróquia de Carvalhal Redondo, no 
arciprestado de Nelas, de que fazem parte 2 freguesias: Carvalhal Redondo e Aguieira. Sempre 
acompanhado pelo Pároco – Pe. Delfim Dias Cardoso – o Bispo começou por visitar os doentes 
da freguesia de Carvalhal Redondo, passando, também, pela sede da Junta de Freguesia, pela 
Banda Filarmónica e pela Associação Cultural e Recreativa. Em todas estas sedes, o Bispo 
encontrou-se com os responsáveis e informou-se das principais actividades e preocupações. 
No fim da tarde do dia 10, presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz, reunindo-se, a seguir, com os 
Crismandos. 
 No dia 11, começou por visitar as Escolas do 1.º ciclo e os Jardins-de-Infância (existem, 
uma e outro, em cada uma das freguesias). Deu-se conta das muitas crianças que existem nestas 
comunidades, possibilitando que as Escolas e os Jardins funcionem aqui por muitos mais anos. 
Visitou, de seguida, as instalações da Junta de Freguesia de Aguieira e os seus Autarcas e os 
doentes desta povoação.
 No fim da tarde, com o Pároco, celebrou a Eucaristia na Igreja de S. Simão, benzida pelo 
Senhor D. António Monteiro, na anterior Visita Pastoral – 17 de Setembro de 1989. No fim do 
dia reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade da paróquia, incentivando-os à formação 
que, nestes próximos anos, deve ser a partir dos temas e das propostas sinodais.
 No Domingo, dia 13 de Novembro, foi o encerramento da Visita, com a celebração da 
Eucaristia e o Crisma. Aguardado pela Banda Filarmónica, o Bispo foi recebido com muita 
animação e alegria, por toda a gente da paróquia que enchia o Adro da Igreja Matriz. Depois de 
saudado por uma representante da Comunidade, o Bispo deu início à celebração da Eucaristia, 
concelebrada pelo Pároco – Pe. Delfim, pelo Vigário Paroquial – Pe. Carlos Monge e pelo Pre-
sidente do Secretariado do Clero e Secretário Episcopal – Pe. Ricardo da Silva Ferreira. Nesta 
Eucaristia – encerramento da Semana de Oração pelos Seminários – celebraram o Sacramento 
da Confirmação 14 cristãos, entre eles, 3 adultos. Foi uma bela e muito positiva Visita Pastoral.

VISITA PASTORAL  EM CANAS DE SENHORIM

 Decorreu, de 14 a 19 de Novembro, a Visita Pastoral a Canas de Senhorim, do Arciprestado 
de Nelas. O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. Nuno Filipe Sousa Santos – tam-
bém Arcipreste, começou por presidir à Eucaristia na Igreja Matriz do Santíssimo Salva-
dor, no fim da tarde deste primeiro dia. Reuniu, nesta primeira noite, com todos os grupos 
de corresponsabilidade, ultrapassando a centena de pessoas. Começando por visualizar-se um 
PowerPoint, feito e apresentado por um membro do CPD e Delegada ao Conselho Pastoral Dio-
cesano, o Bispo teve oportunidade de tomar conhecimento do que se está a fazer na Paróquia, 
nos diversos sectores da pastoral e de algumas dificuldades existentes.
 Houve, a seguir, um interessante diálogo, a partir de alguns pontos da apresentação audio-
visual. No segundo dia, visitou-se a Junta de Freguesia, onde se cumprimentaram os Autarcas 
e se conversou com os responsáveis das diversas Associações locais. De seguida, o Bispo e o 
Pároco visitaram a GNR, o Centro de Saúde e a Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários, visitando-se a nova Sede que está quase pronta. De seguida, visitaram-se os doentes 
de Vale de Madeiros e celebrou-se a Eucaristia. Também se celebrou a Eucaristia, no final do 
dia, na povoação da Felgueira. A manhã de Quarta-feira foi passada nas Escolas: Escolas do 1.º 
ciclo do Fojo e da Feira, Jardim-de-infância público e Escola EB2,3 e Secundária. Aqui se con-
tactou com todos os alunos e houve uma reunião com os alunos de EMRC e com delegados dos 



29Igreja Diocesana

diversos anos, onde foram apresentados, em PowerPoint – pelo Presidente da Direcção – a vida 
e os números desta que é a melhor Escola do Distrito e uma das 10 melhores a nível nacional, 
no ranking deste ano. A tarde foi passada na freguesia de Lapa do Lobo, com a visita à Junta de 
Freguesia, ao Lar de Idosos da Fundação Lopes Fonseca, ao Jardim-de-infância e Escola do 1.º 
ciclo. À noite, depois da Eucaristia na Igreja de Santa Catarina e no auditório da Fundação Lapa 
do Lobo, houve o encontro com Casais e Famílias da paróquia. Um casal das Equipas de Nossa 
Senhora apresentou um PowerPoint sobre a vida e acção deste sector pastoral na paróquia, se-
guindo-se um momento de reflexão, orientado pelo Bispo. Na Quinta-feira, o Bispo e o Pároco 
visitaram a Escola João de Deus, com as suas 105 crianças, distribuídas pela creche, jardim e 
1o ciclo. Passou-se ao Girassol – Jardim do Centro Social Paroquial – com 150 crianças, entre 
creche e jardim e, de seguida, visitou-se o Centro de Dia e Lar e as futuras instalações para o 
alargamento do Lar que estão quase prontas. O almoço decorreu ali, com os idosos, num ale-
gre e afectuoso convívio. Depois de visitar algumas empresas, no início da tarde, passou-se à 
Povoa de Santo António, visitando-se os doentes e celebrando-se a Eucaristia. À noite, nas ins-
talações da Associação local, houve um muito interessante encontro com os Grupos Sinodais. 
Dois elementos apresentaram, em PowerPoint, o trabalho feito no 1o ano e a sua experiência 
em testemunho pessoal. Seguiu-se uma reflexão partilhada, orientada pelo Bispo da Diocese 
que estimulou a que as suas experiências fossem alargadas, para que os 2 Arciprestados (Nelas 
e Carregal) possam caminhar juntos. A tarde de Sexta-feira foi passada na visita aos doentes de 
Canas de Senhorim e da Urgeiriça. À noite, celebrou-se a Eucaristia na Igreja renovada de San-
ta Bárbara, seguindo-se um encontro com jovens e crismandos na Casa do Pessoal. Foi um belo 
encontro, com a animação do Agrupamento local do CNE, onde se recordou a Jornada Mundial 
da Juventude de Madrid e a Mensagem dos Bispos aos Jovens. Falou-se do futuro deste sector, 
tão importante para a formação dos jovens cristãos. 
 A Visita Pastoral encerrou na tarde de Sábado, com a Eucaristia e a administração do 
Crisma a 17 jovens. No final da Eucaristia houve a assinatura de um Protocolo entre a Diocese 
e a Fundação Lapa do Lobo. Esta subsidiará 50% do custo da História da Diocese que está a 
escrever-se. Um jantar convívio no restaurante Zé Pataco terminou esta importante e modelar 
Visita Pastoral a Canas de Senhorim. Parabéns, Pe. Nuno, e parabéns a toda a Paróquia. 

VISITA PASTORAL EM SANTAR

 Durante a semana de 27 de Novembro a 4 de Dezembro, decorreu a Visita Pastoral em 
Santar – paróquia que, desde 1 de Janeiro do ano presente tem, como Pastor, o Pe. Nuno Filipe 
Sousa Santos, tendo sucedido ao Pe. Fernando da Rocha Santos, que ali reside. O Bispo ini-
ciou a Visita com uma celebração eucarística na Igreja Matriz, dedicada a S. Pedro, tendo sido 
recebido pelo Pároco e pelo Pe. Fernando, pelas Irmandades da Misericórdia e do Santíssimo 
Sacramento, pela Banda Filarmónica e por muitas pessoas que encheram a Igreja. Ao longo da 
semana, visitou e celebrou em todos os lugares da Paróquia: Moreira, Pisão, Fontanheiras e Ca-
sal Sancho. Em todos estes lugares – e sempre acompanhado pelo Pároco – visitou os doentes. 
Foi recebido pelos 2 Presidentes da Junta das 2 Autarquias que constituem esta paróquia: Santar 
e Moreira. Esteve nas Sedes e conversou com os Autarcas e suas Equipas sobre a vida das suas 
freguesias. Em Santar, visitou a Santa Casa da Misericórdia e almoçou com a sua Provedora e 
elementos dos Corpos Sociais desta Instituição, com as Auxiliares e com os Idosos em Centro 
de Dia. Visitou, também, a bela e histórica Igreja da Misericórdia, a sede da Cruz Vermelha e 
da Banda Filarmónica da freguesia.
 Todas estas Instituições estão em edifícios da Santa Casa. Esteve, também, na Escola 
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do 1.º ciclo e no Jardim-de-Infância de Santar e no Jardim-de-Infância de Moreira. Ali falou 
com as Crianças, Professoras, Educadoras e Auxiliares. Houve encontros com os Grupos de 
Corresponsabilidade e com os Jovens e Crismandos, tendo este sido orientado pelo Presidente 
do Secretariado das Vocações, Juventude e Ensino Superior – Pe. António Jorge dos Santos 
Almeida. 
 No Domingo, dia 4 de Dezembro, encerrou-se esta semana de Visita Pastoral em Santar, 
com a Eucaristia. Nesta foi administrado o Sacramento da Confirmação a 13 cristãos, jovens 
e adultos. Seguiu-se um almoço de festa no qual estiveram presentes e actuaram vários dos 
grupos culturais desta Comunidade cristã. Parabéns, Pe. Nuno, pelo excelente trabalho pastoral, 
realizado em tão poucos meses de presença nesta paróquia.

VISITA PASTORAL EM NELAS

 Com a Visita Pastoral na Paróquia de Nelas, terminou esta acção pastoral neste 
Arciprestado, iniciada no final de Setembro. Decorreu com muito interesse e participação, ao 
longo de toda a semana de 5 a 11 de Dezembro.
 O Bispo, quase sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. Delfim Dias Cardoso – e, por ve-
zes, também acompanhado pelo Vigário Paroquial – Pe. Carlos Miguel Monge – começou por 
celebrar na Igreja Matriz, na Segunda-feira, dia 5 de Dezembro. Nos diferentes dias celebrou, 
também, nos lugares de culto de Algeraz e de Folhadal, tendo celebrado novamente na Igreja 
Matriz, numa Eucaristia participada e animada pelo Agrupamento do CNE, no 178, desta Paró-
quia, depois de ter visitado a sua sede. Ao longo da semana, visitou as 3 Instituições de Idosos 
aqui existentes – Centro Social Paroquial, Centro da Associação de Folhadal e Lar particular 
de S. Domingos, em Algeraz. Esteve, também, na creche e jardim-de-infância do Centro Social 
Paroquial e nas 3 Escolas do Agrupamento de Nelas: Centro Escolar de Nelas (jardim e 1.º ci-
clo), Escola EB 2,3 e Escola Secundária. O Bispo, com o Pároco, visitou o Centro de Saúde e a 
Unidade de Cuidados Continuados (da Misericórdia de Santar) e falou com as pessoas – médi-
cos, enfermeiros e doentes ali presentes. Visitou vários doentes acamados ou, pela idade, retidos 
em suas casas, na vila e nos outros lugares da Paróquia. Esteve na sede da Junta de Freguesia, 
com os Autarcas e na Câmara Municipal, com a Senhora Presidente e alguns Vereadores, tendo 
visitado e cumprimentado os diversos trabalhadores da Câmara. Passou, também, pela sede da 
GNR e visitou o novo quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Durante 
a semana, o Bispo, com o Pároco, esteve em alguns encontros: com a Equipa do CPM, com 
os Crismandos e outros jovens e com os representantes dos Grupos de Corresponsabilidade da 
Paróquia. 
 No Domingo, dia 11 de Dezembro, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pas-
toral, muito bem participada por toda a Comunidade, tendo sido administrado o Sacramento da 
Confirmação a 23 jovens desta Comunidade cristã.  Parabéns ao Pe. Delfim pelo trabalho rea-
lizado nestes 3 anos em que se encontra como Pastor desta Paróquia, agora com a colaboração 
do Pe. Carlos Monge como Vigário Paroquial. 

VISITA PASTORAL EM OLIVEIRA DO CONDE

 De 9 a 15 de Janeiro de 2012 decorreu a Visita Pastoral em Oliveira do Conde, onde é 
Pároco o Pe. Álvaro Dias Arede, desde 3 de Dezembro de 1972. Chegado o Bispo à sede da 
Paróquia, no fim da tarde de Segunda-feira, dia 9, foi recebido pelo Pároco e por um grupo de 
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paroquianos, presidindo, de seguida, à Eucaristia na Igreja Matriz. A seguir, dirigiu-se às novas 
instalações da Cáritas paroquial, que concentra - agora em casa moderna e com óptimas condi-
ções - as valências de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário. Foi recebido pela Direcção, pelas 
Técnicas e Auxiliares e por um grupo de Voluntários. Vistas as novas e amplas instalações, o 
Bispo presidiu à Bênção, terminando-se com um chá e um pequeno e agradável convívio.
 Durante a semana, sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou todas as aldeias, 
falando aos doentes em suas casas e celebrando a Eucaristia em cada uma das Igrejas locais. 
Passou sucessivamente por: Travanca de São Tomé, Albergaria, Alvarelhos, Oliveirinha, Fiais 
da Telha e Vila Meã. Em todos os lados, as Igrejas encheram-se e a Eucaristia foi sempre muito 
bem participada.
 Em cada aldeia visitou, também, a Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-infância, sendo muito 
bem recebido por Professores, Educadoras, Auxiliares e Crianças. Esteve, também, na Escola 
EB 2,3, com uma festa preparada por Professores e Alunos, estando, também, o Director do 
Agrupamento do Carregal do Sal. Foi recebido na Junta de Freguesia por todos os elementos da 
Autarquia, tendo estado, também, no Centro de Saúde, na Fundação e no APCV, recebido, em 
todos os lugares, pelos Responsáveis das Instituições.
 Ao longo da semana, o Bispo reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade, tendo ouvi-
do intervenções dos diversos Responsáveis dos sectores pastorais e de alguns Movimentos que 
existem na Paróquia. Esteve, noutra ocasião, com cerca de uma dezena de Empresários e Em-
pregadores, tomando contacto com as principais dificuldades e projectos, afirmando-se sempre 
a coragem e a esperança como valores a promover e a estimular. Nesta linha e como entreajuda 
nestes momentos difíceis, surgiu a ideia de uma Associação de Empresários e de Comerciantes 
que poderá avançar na região.
 No Sábado, orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, houve 
um encontro de jovens de toda a Paróquia, incentivando-se à formação e constituição de um 
grupo juvenil. O Bispo desafiou-os a participarem no Projecto Sinodal, dando o seu contributo 
juvenil para a renovação da Igreja a que pertencem.
 No Domingo, encerrou-se a Visita Pastoral, com a celebração da Eucaristia. Concelebra-
da pelo Pároco e pelo Pe. Ricardo da Silva Ferreira, foi uma verdadeira festa, muito bem parti-
cipada pelos cristãos que enchiam a Igreja Matriz. Nas instalações do Clube de Fiais da Telha, 
seguiu-se o almoço com todos os inscritos que totalizavam cerca de 3 centenas de pessoas. 
Vários oradores quiseram usar da palavra, concretamente o Presidente da Junta de Freguesia, 
o Presidente da Assembleia Municipal e o próprio Presidente da Câmara, para manifestarem a 
alegria pelo decurso da semana de Visita que se espera poder vir a frutificar, tornando a Comu-
nidade Paroquial de Oliveira do Conde ainda mais empenhada na formação, na organização e 
na participação corresponsável.
 Parabéns, Pe. Álvaro e toda a Comunidade Paroquial. 

VISITA PASTORAL EM CABANAS DE VIRIATO

 Com início na tarde de Terça-feira, dia 17 de Janeiro, decorreu a Visita Pastoral na Paró-
quia de Cabanas de Viriato, no Arciprestado de Carregal do Sal, na qual é Pároco o Pe. Marco 
José Pais Cabral. Neste primeiro encontro, o Bispo foi recebido pelo Pároco, Junta de Freguesia 
e várias pessoas da Comunidade. Seguidamente, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz 
e, já no final da noite, visitou a Junta de Freguesia, onde esteve com os Autarcas e com um gru-
po de pessoas da freguesia e visitou, também, a sede da Associação do Carnaval.
 Na Quarta-feira, visitou o Centro Social Prof.ª Elisa Barros Silva - com as valências de 
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Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar de Idosos. Aí almoçou com os elementos da Direcção 
e com os utentes. De seguida, visitou os doentes da povoação de Laceiras, tendo celebrado a 
Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora dos Milagres daquela localidade. À noite, reuniu com 
os Grupos de Corresponsabilidade da Paróquia.
 Na Quinta-feira, sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou o Jardim-de-Infância 
e a Escola EB 1,2,3, onde almoçou com Direcção, Professores e Alunos. De tarde visitou os 
doentes em Cabanas de Viriato, visitando ainda o Clube (Sport Cabanas de Viriato e Benfica), 
a Sociedade Filarmónica e o Rancho de danças e cantares que, com instalações diversificadas, 
pertence, também, à Sociedade Filarmónica, a celebrar 140 anos de existência.
 Na manhã de Sábado, continuou a visita aos doentes, deixando para a parte da tarde: 
encontro com os catequistas, crianças e adolescentes da catequese, uma reunião com Pais e 
Famílias das crianças e com os jovens e crismandos. Enquanto o Presidente do Secretariado 
Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino Superior continuou a reunião com os jovens, o 
Bispo e o Pároco deslocaram-se à nova Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários. Aqui, o Bispo presidiu à Bênção das instalações e visitou a Sede do Teatro que funciona 
na antiga sede desta Associação. Já noite de Sábado, o Bispo visitou o Clube de Caça e Pesca 
- a funcionar nas instalações da antiga Escola Primária - onde se encontrou e conversou com 
alguns dos cerca de 200 associados.
 Na manhã de Domingo, dia 22 de Janeiro, teve lugar a Eucaristia, concelebrada pelo Pá-
roco e pelo Cónego Fernando Marques Dias. Nela se confirmaram 15 jovens e 5 adultos, todos 
da Comunidade Paroquial. A Eucaristia foi muito bem participada, numa Igreja Matriz que 
abriu portas, depois de grandes obras de restauro, inauguradas com esta celebração festiva.
Pelas obras da Igreja - avultadas e bem conseguidas - e pela semana de Visita Pastoral, muito 
bem participada, estão de parabéns todos os paroquianos, a Comissão de Obras, os grupos de 
corresponsabilidade e o Pároco - Pe. Marco José Pais Cabral - ordenado Sacerdote há pouco 
mais de 18 meses e Pároco, apenas, desde há 16 meses.

UM DIA COM O BISPO DA DIOCESE

D. ILÍDIO LEANDRO EM VISITA PASTORAL

 O dia do Bispo começa às sete horas. Após higiene pessoal e a reza de Laudes, D. Ilídio 
inicia os seus trabalhos matinais às 8:30 horas.
 Às 10:00 horas, D. Ilídio chegava à localidade de Sobral (Carregal do Sal), onde o Pároco, 
Pe. José Fernando o aguardava, para se dirigirem ao Jardim-de-Infância local. Este dia da Visita 
Pastoral era dedicado a visitar as Escolas, para estar com a s crianças, com as Professoras, 
Auxiliares de Acção Educativa e com os Pais que pudessem estar presentes.
 Com o sorriso da Educadora e o espanto das crianças, abriu-se a porta e todos acolheram 
os visitantes, propondo-lhes que seguissem para a Escola do 1.º Ciclo, ali ao lado. As 8 crianças 
do Jardim-de-Infância juntaram-se aos 11 do 1.º Ciclo, ficando evidente a estreita cooperação 
entre os agentes destes dois níveis de acção educativa.
 Do encontro com o Bispo, fez-se um momento de festa: o Professor de Música estava 
a cumprir a sua hora de enriquecimento curricular e, com fundo musical gravado, três alunos 
mostraram a sua arte de tocar flauta de bisel.
 Em ambiente descontraído, D. Ilídio entabulou um diálogo com os alunos, falando-lhes 
do profundo desejo que todos sentimos: ser felizes. “É isso mesmo que Jesus quer para nós, que 
sejamos felizes, tornando o mundo melhor, fazendo como Ele nos ensina”.



33Igreja Diocesana

 Explorando a ideia de escola, que todos tinham presente, o Bispo falou de “outras esco-
las”: a Catequese, a Família, a Igreja.
 Vieram, depois as perguntas: - Porque tens um anel tão grande? D. Ilídio respondeu que 
era “sinal do seu compromisso com a Igreja, com o cuidado pastoral com as pessoas das 209 
paróquias que integram a diocese”.
 No final da conversa, mais uma intervenção das crianças, numa representação das virtu-
des teologais. “Embora a Escola seja e tenha de ser laica, tem obrigação de cultivar os valores; 
nesta comunidade, os valores religiosos são muito prezados e, por isso, nós os exploramos 
como elemento educativo”. Assim justificava a Professora o momento de expressão corporal e 
de interpretação que os alunos protagonizaram. No final, entregaram ao Bispo, com os saqui-
nhos das Virtudes, um Certificado da Amizade, que ele recebeu, muito reconhecido, acentuando 
que “Jesus gosta da festa”.
 A presença de algumas mães foi também realçada e reconhecida por D. Ilídio, tendo as 
Professoras salientado que as mães são uma presença assídua e estreitamente cooperante com a 
Escola.
 O encontro terminou com um chá quentinho, acompanhado a bolinhos deliciosos, que as 
mães haviam feito propositadamente. As crianças tomaram também o seu leite achocolatado, 
ouvindo-se mais um momento musical das AEC, antes da partida para Ferreirós do Dão (Ton-
dela), para visita semelhante.
 Aqui, as crianças, num único edifício, eram 6 do Jardim-de-Infância e 11 do 1.º Ciclo. 
Estavam no recreio e o Bispo começou por visitar as instalações, acompanhado do Pároco e do 
Presidente da Junta, Luciano Costa, que os aguardava, e guiado pela Professora Coordenadora, 
com o restante pessoal docente e auxiliar.
 Terminou o recreio e a apresentação do Bispo seguiu o mesmo modelo: a missão do Bispo 
é dizer e testemunhar que “Jesus ensina-nos a sermos felizes fazendo o mundo melhor”.
E as perguntas também surgiram: - “Quantos anos tem? O que é um Bispo?”
 O diálogo correu, muito interessante, participativo, num clima de muita proximidade, e 
informal. Com as Professoras, indagou-se das suas expectativas, perante a diminuição de na-
talidade e consequente diminuição de lugares de ensino, trazida também pela concentração em 
Agrupamentos de Escolas.
 Chegou a hora do almoço, que foi servido pela Associação Vale do Dão, especialmente 
dedicada ao Apoio Domiciliário a Idosos. Antes de se sentarem à mesa, foram visitadas as 
instalações, numa visita guiada por António Mendes, um dos elementos directivos e grande 
impulsionador da instituição. O Bispo, apesar de já ter estado nas instalações, inteirou-se dos 
projectos de expansão e novas valências de serviço, respondendo à necessidade de um Centro 
de Noite, que possa diminuir a angústia dos que sentem medo da solidão nocturna.
 A refeição, em que participaram também muitos dos idosos que são apoiados pela Asso-
ciação, serviu para ir trocando impressões sobre as actividades diversificadas que ali são desen-
volvidas, com o devido enquadramento técnico, em parceria com a Segurança Social. António 
Mendes não deixou partir o Bispo sem o presentear com lembranças deste momento raro.
 A tarde foi ocupada com a visita aos doentes e acamados, percorrendo toda a freguesia. 
Foi preciosa a ajuda da D.ª Rosa, que conhece, “como a palma das mãos” toda a povoação, 
respectivas famílias e cada um dos seus elementos e o seu estado de saúde. Desde criança que 
colabora nas actividades da Igreja. Aprendendo a profissão de costureira, foi sempre “ama” das 
crianças que os pais deixavam na sua sala de trabalho, quando não podiam levá-las para as lides 
dos campos. Passaram-lhe pelas mãos, não apenas as roupas modestas, ou de festa, mas também 
as crianças, tanto familiares, como de estranhos.
 Era a creche de outros tempos, de que foi Educadora, do mesmo jeito que a D.ª Conceição 
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foi, ao longo dos anos, a enfermeira, que percorria a povoação dando injecções aos doentes.
 Na visita aos doentes, o Bispo leva uma palavra de apoio e estímulo para o sentido da 
dor e do sofrimento, e ouve os testemunhos bonitos de uma vida longa ao serviço da Vida, na 
educação dos filhos e netos, na gestão doméstica, no trabalho duro dos campos, no cuidar de 
roupas, alimentação e sustento económico, numa parceria matrimonial fecunda e solidária.
 Foi o caso da Ti Maria Augusta: 88 anos, 9 filhos, 19 netos e 13 bisnetos. “Ia sempre à 
Missa e ia tudo à frente, ou ao colo”, diz ela, lembrando a criação e educação dos filhos. “Quan-
do ia para as terras trabalhar, rezava o Terço pelo caminho”. E a filha mais velha testemunha que 
sim; ela mesmo ganhou esse hábito e, apesar de ter emigrado, “o Terço anda sempre comigo e 
rezo-o, quando vou fazer a minha caminhada diária”, e mostra-o, puxando-o do bolso.
 Os olhos da Ti Maria Augusta brilham, quando fala dos netos, que vivem na América, 
com os pais: - “Agora estou um mês em casa de cada filho e falo com os meus netos e vejo-os 
pela internet. Parece mentira!”
 No percurso pelas ruas da freguesia, houve ocasião para falar com os idosos que estavam 
sentados nos bancos, à porta do Café Central, com a mercearia em frente, dos mesmos proprie-
tários/sócios. “Peguei nisto quando vim de África, por causa da descolonização. Diziam que a 
sociedade não ia dar certo, e já lá vão quase quarenta anos”, diz o Sr. José, enquanto serve o café 
que ofereceu ao Bispo, ao Pároco e ao repórter. E quem estava ao balcão entrou na conversa, 
após a saudação de quem chegou. Falou-se de desemprego, da escassez de trabalho, de deserti-
ficação das aldeias.
 Ao cair da tarde, foi celebrada a Eucaristia, rezando pelos doentes que haviam sido visita-
dos. Na homilia, D. Ilídio salientou a figura dos santos do dia, S. Timóteo e S. Tito, centrando-
se na leitura da Carta de S. Paulo proposta para a liturgia do dia. Nesta Carta, S. Paulo louva a 
escola de fé, que é a família (avó e mãe transmitiram, como herança, a fé a Timóteo). O Grupo 
Coral animou a celebração, orientado pelo habitual organista; todos tiveram um louvável de-
sempenho.
 Chegou a hora do jantar, desta vez servido na Casa do Povo. O Presidente da Junta apa-
receu de novo, agora acompanhado de mais um colega das lides autárquicas, bem como o Vi-
ce-Presidente da Assembleia de Freguesia. Tal como o almoço, o jantar foi servido com grande 
nível de qualidade e requinte.
 Chegava-se a hora da reunião com os Grupos de Corresponsabilidade das duas paróquias. 
Os do Sobral vieram até Ferreirós e a reunião fez-se na Igreja Paroquial, que estava aquecida 
desde a celebração da Eucaristia. Foi uma catequese para adultos sobre a Proposta Sinodal, que 
pretende proporcionar uma reflexão profunda sobre a renovação evangélica da Igreja diocesana. 
No diálogo com os presentes, ficou evidente a necessidade dessa renovação, reconhecendo-se 
que é tarefa urgente e que não dispensa ninguém: todos somos responsáveis e devemos abrir-
nos à responsabilidade própria e comum. Só assim a Igreja será “espaço de felicidade” para 
todos, porque “todos devem ser acolhidos”, depois de “atraídos pelo testemunho” de cada um.
D. Ilídio deixou um “retrato” da Igreja diocesana, falando da idade avançada da maioria dos 
sacerdotes, que são escassos, da escassez de seminaristas, da necessidade de reestruturação e de 
verdadeiro compromisso de todos, para que a família (pais e avós) possa voltar a ser o lugar da 
herança dos bons hábitos, costumes e tradições, lugar da herança da fé, lugar onde “nos torne-
mos mais parecidos com Jesus Cristo”.
 Eram 22:00 horas. Havia que voltar a casa, para o necessário repouso, “porque amanhã é 
dia de trabalho”. Uma oração final serviu de despedida, depois de despertar consciências para a 
necessidade de “provar que o ser cristão nos faz felizes”, quando há compromisso esclarecido, 
numa relação pessoal com Jesus Cristo, na Sua Igreja.

FM 
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VISITAS PASTORAIS EM FERREIROS DO DÃO E SOBRAL

 Na semana de 23 a 29 de Janeiro decorreu a Visita Pastoral a estas 2 Comunidades - So-
bral do concelho de Carregal do Sal e Ferreirós do Dão do concelho de Tondela. Desde tempos 
imemoriais são pastoreadas pelo mesmo pároco, dada a proximidade das 2 aldeias que consti-
tuem as 2 paróquias. As Igrejas distam exatamente 2 quilómetros uma da outra. Por isso, foram 
visitadas na mesma semana pelo Bispo, em Visita Pastoral às paróquias do Arciprestado de Car-
regal do Sal. O Bispo visitou, numa e noutra e em dias seguidos: a sede da Junta de Freguesia e 
seus Autarcas; a Casa do Povo de Ferreirós do Dão com a sua Associação de Proteção à Floresta 
e a Associação cultural e recreativa do Sobral; a Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-infância numa 
e noutra freguesia e o Centro Social de uma e outra, com Centro de Dia e apoio domiciliário. De 
notar que esta instituição tão importante - centro de dia e apoio domiciliário - no Sobral é uma 
extensão do Centro Social de Cabanas de Viriato e em Ferreirós do Dão funciona na Associação 
Vale do Dão. Sempre acompanhado pelo Pároco destas 2 Comunidades - Pe. José Fernando 
Pinto da Silva, aqui desde o último Setembro - e por outros membros de cada paróquia, o Bis-
po visitou todos os doentes acamados e idosos, já muito limitados. Numa e noutra, celebrou 
na Igreja Matriz no final de cada um dos 2 primeiros dias de visita. Reuniu com os órgãos de 
corresponsabilidade das duas paróquias na Igreja Matriz de Ferreirós do Dão. Também aqui, 
reuniu com os crismandos das duas comunidades: 6 de Ferreirós do Dão e 3 de Sobral. No 
Sábado à tarde, o Bispo encerrou a Visita Pastoral em Ferreirós do Dão, com a celebração da 
Eucaristia e a administração do Sacramento da Confirmação.
 Na manhã do Domingo, foi a vez de encerrar em Sobral, igualmente com a Eucaristia e 
o Crisma. Numa e noutra celebração, participaram os grupos corais das duas paróquias, numa 
comunhão de enaltecer e que é um sinal concreto da sinodalidade que queremos na nossa Igreja 
diocesana. Sinal de comunhão foi, também, a refeição festiva de encerramento da semana que 
decorreu com dezenas de pessoas das 2 paróquias na Casa do Povo de Ferreirós do Dão, na 
noite de Sábado, 28 de Janeiro de 2012. Parabéns, caríssimo Padre José Fernando e caríssimas 
Comunidades cristãs de Ferreirós do Dão e Sobral.

VISITA PASTORAL EM BEIJÓS

 Decorreu, na semana de 30 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2012, a Visita Pastoral na Paró-
quia de Beijós, Arciprestado de Carregal do Sal, da qual é Pároco o Pe. Marco José Pais Cabral. 
Sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo iniciou a Visita com a celebração da Eucaristia, na 
Igreja Matriz, cujo Padroeiro é São João Baptista. No primeiro dia visitou, também, a Junta de 
Freguesia, conversando com os Autarcas locais.
 Nos dias seguintes, visitou todas as aldeias da paróquia, celebrando em todas elas e vi-
sitando os seus doentes acamados ou retidos em casa pela avançada idade. Assim, passou por 
Póvoa da Pegada, Pardieiros e Póvoa de Lisboa. Esteve na Cáritas paroquial, onde visitou as 
instalações que estão a servir há já bastantes anos e tomou conhecimento do projecto novo para 
aumento das capacidades de serviço ao Centro de Dia e ao Apoio Domiciliário. Ali conversou 
com a direcção e auxiliares e almoçou com todos os presentes. Visitou, também, as escolas 
do 1.º ciclo de Beijós e de Pardieiros e o Jardim-de-Infância de Beijós. Nestas instituições 
conversou com as crianças, professores, educadora e auxiliares. Passou pelas Associações de 
Beijós e de Pardieiros, conversando com os seus dirigentes. Encontrou-se com os Grupos de 
Corresponsabilidade da paróquia e com os jovens e crismandos, tendo orientado o encontro 
com os jovens o Pe. António Jorge, Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juven-
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tude, Vocações e Ensino Superior.
 No Domingo, encerrou-se solenemente a Visita Pastoral com a celebração da Eucaristia e 
com a administração do Sacramento da Confirmação a 8 cristãos da Comunidade cristã. Estão 
de parabéns o pároco e toda a paróquia de Beijós. Espera-se que dos desafios lançados surja, so-
bretudo, um trabalho mais organizado e continuado com os jovens e a formação cristã, através 
da participação empenhada no Sínodo Diocesano.

VISITA PASTORAL EM PAPÍZIOS

 Durante a última semana teve lugar a Visita Pastoral à Paróquia de Papízios, no 
Arciprestado de Carregal do Sal. O Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Ramiro Dias 
Ribeiro, pároco ali desde há 48 anos - iniciou este acontecimento pastoral na tarde de Segunda-
feira, dia 5 de Março. Nos restantes dias da semana visitou as 3 aldeias da paróquia - Papízios, 
Pinheiro e Póvoa da Arnosa - visitando, em cada uma, os doentes e celebrando a Eucaristia. 
Visitou, também, a Junta de Freguesia, a Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-infância. Houve ain-
da tempo para apreciar obras avultadas realizadas na Igreja Matriz e no Adro e a criação de um 
parque no espaço contíguo ao Adro e onde funcionou a antiga residência paroquial.
 Em Arnosa, esteve num espaço, iniciado, amplo e já coberto, previsto para Igreja e à 
espera dos acabamentos, vai para mais de 10 anos. Reuniu com as pessoas que mais de perto 
trabalham com o Pároco e encontrou-se com um grupo de jovens e adultos em preparação para 
o Sacramento da Confirmação.
 No Domingo, dia 11 de Março e último dia da Visita, teve lugar a Eucaristia solene, na 
qual o Bispo administrou o Sacramento do Crisma a 55 pessoas, quase todas da paróquia. No 
final, houve um almoço convívio na sede da Junta de freguesia e era patente a alegria de todos 
pela forma como decorreu este importante momento social e pastoral.

VISITA PASTORAL EM PARADA

 Decorreu, entre 13 e 18 de Março, a Visita Pastoral na Paróquia de Parada, do Arciprestado 
de Carregal do Sal. O Pároco é, desde há 40 anos, o Pe. Ramiro Dias Ribeiro. Sempre 
acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou por celebrar na Igreja Matriz, dedicada ao Arcanjo 
S. Miguel. Esteve, também, na sede da Junta de Freguesia, tendo conversado com os Autarcas.
Durante a semana, passou, visitou os doentes e celebrou a Eucaristia nos outros 2 lugares da 
paróquia: Póvoa de Santo Amaro e Póvoa das Forcadas. Esteve nas 2 Escolas e 2 Jardins-de-
-Infância - Parada e Póvoa de Santo Amaro - onde conversou com as Professoras, Educadoras 
e Auxiliares e com todas as Crianças. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade e com 
os jovens e crismandos. Visitou, também, a Igreja de Nossa Senhora da Ribeira, construída a 
pouca distância da que ficou quase submersa pelas águas da barragem da Aguieira. Ali se juntou 
muita gente da freguesia, ocasião para se evocarem saudades de muitas actividades ali realiza-
das, tendo-se rezado um pouco por toda a Comunidade.
 Na manhã de Domingo, 18 de Março, foi o encerramento, com a celebração de solene 
Eucaristia na Igreja Matriz. Foi administrado o Sacramento da Confirmação a 36 cristãos da 
Comunidade cristã, jovens na sua maioria. Com a Igreja repleta de fiéis, a Eucaristia foi muito 
bem solenizada e participada por todos os presentes.
 Parabéns ao Senhor Pe. Ramiro - a celebrar os 50 anos de sacerdócio - e a toda a paróquia. 
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VISITA PASTORAL EM CURRELOS

 A terminar as Visitas Pastorais no Arciprestado de Carregal do Sal, o encerramento teve 
lugar na paróquia de Currelos. É seu pároco o Pe. José Fernando Pinto da Silva. Desde 20 de 
Março, o Bispo - sempre acompanhado pelo pároco - visitou os diversos lugares da freguesia: 
Casal Mendo, Casal da Torre, Vila da Cal e Carregal do Sal. Em todos os lugares celebrou a Eu-
caristia e visitou os doentes. Visitou, também, a Junta de Freguesia e os Autarcas, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários e o Clube desportivo local, onde benzeu uma viatura 
destinada ao transporte das crianças e adolescentes das escolinhas. Esteve em todas as Esco-
las do 1.º ciclo, nos Jardins-de-Infância e na Escola Secundária da vila. Visitou a Santa Casa 
da Misericórdia e dirigiu algumas palavras a todos os seus Utentes, Directores e Auxiliares. 
Esteve no Centro de Convívio de Currelos e no Centro de Dia que aqui funciona, extensão da 
Misericórdia. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade e com os Jovens e Crismandos. 
Encontrou-se com os Empresários, Empregadores e elementos de profissões liberais. Este en-
contro teve lugar no salão nobre da Câmara Municipal, com a presença do Presidente da Câma-
ra Municipal e de alguns Vereadores. Na manhã de Sexta-feira, dia 23 de Março, teve lugar um 
encontro com todos os Autarcas do concelho. Este encontro, recebido pelo Anfitrião - Senhor 
Atílio, Presidente da Câmara Municipal - foi ocasião para se fazer um balanço de todas as visi-
tas ao concelho, tendo o Bispo agradecido o acolhimento em todas as freguesias e enaltecido o 
espírito de colaboração entre todos os Autarcas e todos os Párocos.
 No Domingo, dia 25 de Março, teve lugar a Eucaristia de encerramento, com crisma de 
20 cristãos da paróquia, na Igreja Matriz repleta e com uma muito boa participação.
 Parabéns, Pe. José Fernando, paróquia de Currelos e todos o Arciprestado de Carregal do 
Sal.

VISITA PASTORAL EM TREIXEDO

 Na semana de 7 a 15 de Abril, começaram as Visitas Pastorais no Arciprestado de Santa 
Comba Dão, iniciando-se na Paróquia de Treixedo. Neste Arciprestado estão 3 sacerdotes “in 
solidum”: Pe. Carlos Martins Casal, Pe. Pedro Manuel Leitão Alves e Pe. Virgílio Marques Ro-
drigues. Em Treixedo, a acção pastoral tem estado assumida pelo Arcipreste, Pe. Virgílio, tendo 
sido este sacerdote a acompanhar o Bispo durante toda a semana.
 Durante esta, o Bispo e o Pároco visitaram a Junta de Freguesia, conversando com os 
Autarcas e passaram pelas instalações do Clube Desportivo Treixedense e pelas do Rancho Fol-
clórico (antiga Escola Primária), conversando com as respectivas Direcções. O Bispo, acompa-
nhado pelo Pe. Virgílio, visitou o Centro Educativo Norte, situado na freguesia e que é sede do 
Jardim-de-Infância e do 1.º ciclo das crianças de Treixedo, Nagosela e São Joaninho.
 As actividades mais de carácter eclesial iniciaram-se com a Eucaristia na Igreja Matriz, 
dedicada a Nossa Senhora da Assunção, tendo noutro dia sido celebrada a Eucaristia na Igreja 
de Nossa Senhora da Saúde, no Granjal.
 Com o Pároco e os Ministros Extraordinários da Comunhão, o Bispo visitou os doentes 
das 2 aldeias da paróquia, conversando um pouco com cada um e seus familiares. Almoçou 
e conversou com os elementos da Direcção, a Directora Técnica e as Funcionárias do Centro 
Social Paroquial que serve algumas dezenas de pessoas em Apoio Domiciliário. Realizaram-se 
dois encontros de carácter acentuadamente pastoral: agentes de corresponsabilidade nos sec-
tores da Evangelização, da Acção Litúrgica e da Pastoral Social e com elementos do Conse-
lho para os Assuntos Económicos. Aqui se falou da organização e participação corresponsável 
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(Conselho Pastoral) na vida da Comunidade cristã e da necessidade da formação, falando-se 
do empenho que está a ser desenvolvido no Sínodo Diocesano. O outro encontro foi com os 
jovens e crismandos, orientado pelo Responsável do Secretariado Diocesano da Juventude, das 
Vocações e do Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida.
 No Domingo, dia 15 de Abril e 2.º Domingo da Páscoa, teve lugar o encerramento desta 
Visita Pastoral a Treixedo, com a celebração da Eucaristia e a administração do Sacramento da 
Confirmação a 3 jovens da Comunidade. Concelebrou, também, o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, 
anterior Pároco de Santa Comba Dão e, por um ano, também de Treixedo. A Eucaristia foi uma 
festa, muito bem participada, com a Igreja repleta de cristãos. Parabéns, Pe. Virgílio! Parabéns, 
paróquia de Treixedo!

VISITA PASTORAL EM NAGOSELA

 Nos dias 19 a 22 de Abril, decorreu a Visita Pastoral na Paróquia de Nagosela, Arciprestado 
de Santa Comba Dão. Nestes dias, o Bispo visitou a Junta de Freguesia, as 2 instalações do Clu-
be local e uma fábrica de componentes de automóveis. Passou, ainda, pelas instalações das 2 
escolas existentes nesta freguesia (velha e nova – esta consagrada a exposições e a trabalhos 
culturais variados). Sempre acompanhado pelo Pároco – Pe. Virgílio Marques Rodrigues – es-
teve na casa de algumas pessoas doentes e idosas, falando um pouco com estas pessoas e seus 
familiares. Depois de, no primeiro dia, ter celebrado na Igreja Matriz, inaugurada em 1982, o 
Bispo presidiu à Eucaristia, no 2.º dia, na Igreja de Santo Estêvão, hoje Capela Mortuária. Reu-
niu e orientou uma reflexão com as pessoas que mais colaboram na paróquia e que constituem 
um grupo de reflexão sinodal e os grupos de corresponsabilidade paroquiais. No Sábado, reuniu 
com os jovens e crismandos, reunião continuada pelo Presidente do Secretariado Diocesano da 
Juventude, Vocações e Ensino Superior. 
 No Domingo, no final da manhã, o Bispo presidiu à Eucaristia de enceramento da Visita 
Pastoral, tendo concelebrado o Pároco e o Pe. Ricardo da Silva Ferreira, Pároco desta paróquia 
no Ano Pastoral de 2008-2009. A Eucaristia foi uma festa, muito bem participada e nela foram 
crismados 3 jovens: 2 de Nagosela e uma jovem vinda da paróquia de Bodiosa. 
 Esta foi a 1.ª Visita Pastoral feita em Nagosela, dado que a paróquia foi constituída por 
Decreto do Senhor D. António Monteiro, no dia 1 de Novembro de 1998. Em 8 de Dezembro 
do mesmo ano, D. António Monteiro foi ali celebrar a Eucaristia e presidir à Festa da Padroeira 
(Imaculada Conceição), dando posse ao 1.º pároco desta nova paróquia e que foi o Pe. António 
Ferreira Duarte.

VISITA PASTORAL EM VIMIEIRO

 Na semana de 23 a 29 de Abril, decorreu a Visita Pastoral na paróquia de Vimieiro, no 
arciprestado de Santa Comba Dão. Durante 2 dias, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pároco 
mais responsável por esta Comunidade - Pe. Carlos Martins Casal - esteve em vários momentos 
e em várias iniciativas programadas. Assim, esteve com as crianças, educadoras e auxiliares 
da creche e jardim-de-infância do Centro Social Paroquial e visitou as instalações da Junta de 
freguesia, cumprimentando a Presidente e os restantes autarcas. Visitou 2 Centros Culturais e 
Recreativos existentes: 1 em Vimieiro e outro em Rojão Grande e visitou, também, uma Em-
presa industrial, importante na zona e em actuação há várias dezenas de anos - a Favir. Esteve 
na Igreja do Santíssimo Sacramento e na pequena Capela do Senhor da Agonia e, depois de 
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ter celebrado, no 1.º dia, na Igreja Matriz, celebrou também nas Igrejas de Rojão Grande e de 
Anta. Acompanhado pelo Pároco, o Bispo visitou, em suas casas, to- dos os doentes que, na 
sua quase totalidade, têm o apoio de alguns familiares e têm o apoio domiciliário, dado por um 
dos centros sociais existentes na proximidade. Reuniu com as pessoas que colaboram, de perto, 
com a vida da paróquia - grupos de corresponsabilidade - na catequese, vida litúrgica e admi-
nistrativa da comunidade cristã. Com a colaboração das Irmãs Manoli e Glória das Carmelitas 
Missionárias Teresianas, que vieram em nome do Secretariado Diocesano da Juventude, reuniu 
com os jovens e crismandos. 
 No final da manhã de Domingo, dia 29 de Abril e dia do Bom Pastor e dia das Vocações, 
houve a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, na qual foram crismados 13 cristãos 
desta Comunidade. Parabéns à paróquia de Vimieiro e ao Pe. Carlos Martins Casal. 

VISITA PASTORAL EM PINHEIRO DE ÁZERE

 Na semana de 23 a 29 de Abril, decorreu a Visita Pastoral em Pinheiro de Ázere, de Santa 
Comba Dão, de que é Pároco o Pe. Pedro Leitão Alves, da equipa pastoral deste Arciprestado. 
O Bispo iniciou a Visita, sempre acompanhado pelo Pároco, pela passagem pela Junta de Fre-
guesia, onde trocou breves impressões com os Autarcas, dirigindo-se para a Igreja Matriz onde 
celebrou, presidindo à Eucaristia. Nos restantes dias, passou por Pinheirinho, onde celebrou, 
por Rojão Pequeno e pelas Lameiras, visitando os doentes em todas estas povoações. Passou, 
também, pelo Centro de Bem-estar Social Professor Oliveira e Costa, onde falou com os ele-
mentos da direcção, com os utentes em Centro de dia e com as funcionárias e onde almoçou. 
Reuniu com os grupos de corresponsabilidade, orientando uma reflexão sobre a Igreja e sua 
renovação, falando do Sínodo Diocesano e da necessidade de catequese de adultos e de forma-
ção permanente. Visitou o santuário de Nossa Senhora da Ribeira, onde se encontrou com os 
jovens e crismandos da paróquia. Com estes, esteve o Presidente do Secretariado Diocesano 
da Juventude, das Vocações e do Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida. Ao 
meio da tarde de Domingo, dia 29 - dia das vocações e do Bom Pastor - o Bispo presidiu à Eu-
caristia na Igreja Matriz, dedicada ao Arcanjo S. Miguel, onde foram crismados 13 cristãos da 
Comunidade, jovens na sua maioria. Parabéns a esta Comunidade cristã e ao Pe. Pedro Leitão, 
o sacerdote que, desta equipa pastoral, está mais dedicado ao acompanhamento desta paróquia.

VISITA PASTORAL EM S. JOANINHO

 De 1 a 6 de Maio, decorreu a Visita Pastoral em S. Joaninho, Paróquia do arciprestado de 
Santa Comba Dão, Comunidade onde é Pastor o Pe. Virgílio Marques Rodrigues, membro da 
Equipa Pastoral. Durante os dias da semana, sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo passou 
pelas diversas aldeias da Paróquia, onde celebrou a Eucaristia, sempre com a presença de muita 
gente. Assim - e depois de ter celebrado na Igreja Matriz no primeiro dia - foi passando por 
Pedraires, Casal Bom, Real e Vila Pouca. Particularmente, ainda que não haja Igreja, passou, 
também, por S. Jorge e Relvas - 2 lugares mais pequenos. Logo no 1.º dia, visitou a Junta de 
Freguesia, conversando um pouco com o Presidente da Junta e restantes membros da Autarquia. 
Passou pelo Clube Desportivo de S. Joaninho e pelo Centro Social de Vila Pouca, pelo Rancho 
Folclórico e Etnográfico (realizou uma actuação para o efeito) e esteve na Empresa Frutas Cruz. 
Passou, também, pela antiga Escola de Vila Pouca, onde se prepara uma grande Obra - APPA-
CDM - extensão de Viseu. Visitou o Lar do Centro Social Paroquial, onde almoçou e conver-
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sou com a Directora Técnica e Direcção, cumprimentando e falando com todos os utentes e 
respectivas Auxiliares. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade e, com a orientação do 
Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino Superior, reuniu com 
os Jovens e Crismandos da Paróquia. Estiveram presentes os 2 grupos de jovens da paróquia - 
S. Joaninho e Vila Pouca. 
 No Domingo, dia 6 de Maio – Dia da Mãe – o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Ma-
triz, encerrando esta Visita Pastoral. Nela concelebrou, para além do Pároco, o Pe. José Francis-
co Pais da Mota, um dos 3 sacerdotes naturais desta Comunidade. Foram crismados 10 jovens, 
numa celebração muito bem animada e participada. Parabéns a todos e que a Visita Pastoral 
constitua uma oportunidade de renovação sinodal.

VISITA PASTORAL EM COUTO DO MOSTEIRO

 Durante a semana passada, de14 a 20 de Maio, decorreu a Visita Pastoral na Paróquia 
do Couto do Mosteiro, do arciprestado de Santa Comba Dão. Sempre acompanhado pelo Pá-
roco - Pe. Carlos Martins Casal - o Bispo visitou os diversos lugares da freguesia, celebrando 
a Eucaristia e conversando com os presentes. Assim, passou pelos lugares de Pedraires, Casal 
Vidona, Vila de Barba, Pregoinho, Gestosa, Colmeosa e Casal Maria, depois de ter iniciado a 
visita e celebrado em Couto do Mosteiro, na Igreja Matriz.
 Visitou a junta de freguesia e os Autarcas, um clube recreativo e desportivo, em Vila de 
Barba e várias empresas sedeiadas na freguesia, conversando com os respectivos empresários e 
trabalhadores. Visitou os doentes em suas casas e esteve no Centro Social Paroquial, onde estão 
cerca de 25 pessoas em Centro de Dia, havendo cerca de 50 em Apoio Domiciliário. Nesta Ins-
tituição, tomou uma refeição e conversou com a direcção, o pessoal técnico e auxiliares e com 
os utentes. Nas instalações da antiga casa paroquial - hoje ao serviço das actividades pastorais 
- reuniu com os grupos de corresponsabilidade e com os jovens e crismandos.
 No Domingo, dia 20 de Maio, coincidindo com a Solenidade da Ascensão e encerramento 
da Semana da Vida, terminou-se a visita pastoral com a Eucaristia e a administração do Crisma. 
Foram 6 jovens e uma senhora adulta os que celebraram este Sacramento da Iniciação Cristã, 
comprometendo-se a viver activamente na comunidade cristã, na família e na sociedade. Para-
béns à Comunidade cristã do Couto do Mosteiro e ao seu Pastor que, em comunhão com o Pe. 
Virgílio e Pe. Pedro Leitão, é pároco em todo este arciprestado de Santa Comba Dão.

VISITA PASTORAL EM S. JOÃO DE AREIAS

 Na semana de 21 a 27 de Maio, decorreu a Vista Pastoral na paróquia de S. João de 
Areias, do arciprestado de Santa Comba Dão. A anterior Visita, por D. António Monteiro, tinha 
tido o encerramento no dia 19 de Março de 1995. Acompanhado pelo Pe. Pedro Leitão Alves, 
membro da Equipa Pastoral do arciprestado e mais responsável por esta comunidade, o bispo 
desenvolveu vários momentos durante estes dias. Depois de ter celebrado na Igreja Matriz, 
iniciando as actividades da Visita, celebrou, também, nas Igrejas de Castelejo, Vila Dianteira, 
Silvares, S. Miguel e Póvoa dos Mosqueiros. Visitou o Centro Social Paroquial, onde almoçou 
e se encontrou com a direcção, com responsáveis técnicas e auxiliares e falou a todos os que 
estão nas valências de Lar e de Centro de Dia, visitando os que estão acamados.
 Reuniu com os grupos de corresponsabilidade e com os jovens e crismandos, tendo orien-
tando este encontro o Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino 
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Superior. Passou pelo Centro Educativo Sul, onde conversou com os Professores, a Directora 
do Agrupamento e a Coordenadora da Escola e esteve com os cerca de 130 alunos. Também 
visitou a Junta de Freguesia, conversando com os Autarcas e a Filarmónica, formada por várias 
dezenas de jovens e onde assistiu a parte de um ensaio.
 Fez uma visita às diversas empresas sediadas nesta freguesia, conversando com os res-
ponsáveis e informando-se das dificuldades presentes e, também, da coragem em enfrentá-las e 
a vencer os actuais desafios laborais.
 Na tarde do Domingo, solenidade do Pentecostes, teve lugar a Eucaristia de encerramento 
desta Visita Pastoral, na qual foram crismados 15 cristãos. Com o interesse do Pe. Pedro e dos 
paroquianos, a Visita foi vivida com boa participação de todos, sendo a Eucaristia o momento 
mais alto de toda a semana.

VISITA PASTORAL EM ÓVOA

 De 28 de Maio a 3 de Junho de 2012 decorreu a Visita Pastoral em Óvoa, do arciprestado 
de Santa Comba Dão. Sempre acompanhado por um dos sacerdotes da Equipa arciprestal e 
mais responsável por esta Comunidade - Pe. Pedro Leitão Alves - o bispo começou por celebrar 
na Igreja Matriz e por visitar os Autarcas locais, na sede da Junta de Freguesia. Depois, passou e 
presidiu à Eucaristia nas diversas aldeias: Chamadouro, Oveiro, Vale Couço, Cagido, Nova Foz 
do Dão e Santa Eufémia. Também passou por um pequeno lugar de culto de Venda do Cêbo, 
onde se fez uma pequena oração. Nestes dias, o bispo visitou vários doentes, em suas casas e 
inteirou-se da sua situação, encontrando algumas pessoas mais idosas a viverem sozinhas mas 
com apoio dos familiares ou dos vizinhos ou, ainda, apoiadas por um Centro Social, em Apoio 
Domiciliário. Durante uma tarde visitaram-se várias Empresas, implantadas na área industrial 
desta freguesia. Algumas têm grande relevância para o meio, dando trabalho a centenas de 
trabalhadores. O bispo conversou com todos estes empresários e, apesar de algum desânimo, 
encontrou, também, muita esperança e muito espírito empreendedor.
 Houve encontros com a catequese, os grupos de corresponsabilidade e com os crisman-
dos, este orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino 
Superior. A Visita Pastoral encerrou-se na tarde de Domingo, dia 3 de Junho, tendo o bispo 
administrado o Sacramento da Confirmação a 21 cristãos, sendo alguns de paróquias da vizinha 
diocese de Coimbra.
 Um trabalho organizado com os jovens e um investimento mais sério na formação cristã 
dos adultos - um e outro com uma forte comunhão e inter-ajuda arciprestal - foram os maiores 
desafios lançados pelo bispo nos diversos encontros realizados.

VISITA PASTORAL EM SANTA COMBA DÃO

 Encerrando as Visitas neste ano 2011-2012, o bispo fez a Visita Pastoral na paróquia 
de Santa Comba Dão, na passada semana de 4 a 10 de Junho. Foi uma semana de intensa e 
constante presença na comunidade, visitando e falando com as diversas instituições e grupos 
da Paróquia. Passou pelas duas aldeias pertencentes a esta freguesia - Coval e Fontainhas - 
celebrando a Eucaristia e visitando os seus doentes, depois de ter celebrado na Igreja Matriz, 
dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Durante a semana, houve visitas à Santa Casa da Mi-
sericórdia, passando-se por todas as áreas e sectores: creche e jardim-de-infância, Unidade de 
Cuidados Continuados e Lar. Também se visitou a Igreja da Misericórdia e foi benzida a Capela 
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Mortuária. Visitaram-se cerca de 20 doentes, nas suas casas e um lar particular, nas Fontainhas 
- Lar Resivida. O bispo e o pároco estiveram na sede do CNE - agrupamento local de Escutei-
ros - onde conversaram com os Dirigentes e alguns jovens deste Movimento da Igreja. O bispo 
reuniu, ainda, com os grupos de corresponsabilidade da paróquia e com os crismandos.
 Simultaneamente com a presença em momentos especificamente pastorais e eclesiais, o 
bispo - sempre acompanhado pelo pároco, Pe. Carlos Martins Casal - teve muitos momentos de 
carácter pastoral e social. Concretamente, esteve na Junta de Freguesia, onde conversou com os 
autarcas locais, inteirando-se das principais dificuldades e dos planos e projectos actuais. Visi-
tou as diversas Escolas do Agrupamento de Santa Comba Dão - Centro Escolar Centro, EB2,3 e 
Secundária - acompanhado pela Directora do mesmo e pelos diversos Coordenadores e esteve, 
também, na Escola Profissional. Esteve nas instalações do GIPS (GNR), na GNR, no Centro 
de Saúde e na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Foi de interesse o encontro 
com as Associações culturais, recreativas e desportivas existentes na paróquia, visitando a sede 
de algumas destas 16, concretamente a Filarmónica, onde os diversos grupos fizeram uma pe-
quena actuação musical. Foi, igualmente, de interesse o encontro realizado com os Empresários 
e Empregadores, tendo este sido orientado pelo Presidente da ACEGE (Associação Cristã de 
Empresários e Gestores), Senhor José Coelho, de Viseu.
 No último dia, Sexta-feira, o bispo e o pároco estiveram na Câmara Municipal, onde fo-
ram recebidos pelo Senhor Presidente da Câmara que, aliás, esteve presente em muitos outros 
momentos da Visita Pastoral. Na Câmara, o bispo fez um balanço da Visita a todo o concelho e, 
aproveitando estarem presentes os Presidentes de Junta das Freguesias e alguns representantes 
das Forças de Segurança, aproveitou para agradecer a todos o bom acolhimento em todos os 
lugares, o bom entendimento e cooperação entre as diversas Instituições e fazer votos pelo bom 
trabalho de todos ao serviço do bem comum. No Domingo, dia 10 de Junho, o bispo presidiu à 
Eucaristia, onde crismou 31 cristãos - quase todos jovens - tendo concelebrado, para além do 
pároco actual, o Pe. Ricardo, pároco anterior e durante cerca de 18 anos. Parabéns, ao pároco - 
Cón. Carlos Casal - e à paróquia de Santa Comba Dão. 
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5.  ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

ORDENAÇÃO DIACONAL E INSTITUIÇÃO DE ACÓLITOS

VIVER O SERVIÇO NA IGREJA “À MANEIRA DE MARIA” 

 No último Domingo deste Advento, a 18 de Dezembro de 2011, pelas 16 horas, eram 
muitas as pessoas que preenchiam a Catedral de Viseu, acompanhando uma celebração na qual 
a Diocese seria enriquecida com um novo Diácono, a caminho do Sacerdócio ministerial, e com 
oito novos acólitos instituídos, a caminho do Diaconado permanente.
 Uma cerimónia vivida em alegria por todos, como lembrava D. Ilídio Leandro, ao afir-
mar: «Por isso, a 8 dias do Natal do Senhor e escutando o SIM de Maria que aceita ser a Grande 
Mensageira e Mediadora do nascimento do Salvador, a nossa Diocese exulta de alegria no Se-
nhor e dá-Lhe graças pelas Suas maravilhas».
 Natural da Paróquia de Junqueira, Arciprestado de Oliveira de Frades, após ter concluído 
a sua formação, passando pelos dois seminários da Diocese, e actualmente a estagiar na Paró-
quia de Mangualde, o Sérgio Pinho recebeu o primeiro grau do Sacramento da Ordem, o Diaco-
nado. Após a imposição das mãos, feita pelo Bispo da Diocese, e o receber das vestes diaconais, 
ao novo Diácono é entregue o livro dos evangelhos, recordando a sua grande missão de acolher 
e anunciar essa mesma Palavra de Salvação. Por isso, lhe é dito: «crê o que lês, anuncia o que 
crês, vive o que anuncias».
 D. Ilídio lembrava ao novo Diácono, pouco antes da ordenação, o exemplo de Maria nes-
ta atitude acolhedora da Palavra: «Maria é um excelente Modelo de acolhimento da vocação 
e de resposta à missão», felicitando-o pela sua resposta generosa à vocação. Mas este «sim» 
vocacional constitui uma alegria que não é apenas do Sérgio e da sua família, ou mesmo da sua 
paróquia de origem que, apesar da distância, quis estar presente em grande número nesta cele-
bração. Nas palavras do Bispo viseense, «Um novo Diácono a caminho do sacerdócio é uma 
das melhores prendas que a diocese em Sínodo pode receber, para que a sua renovação possa 
ser feita com novos mediadores e novos mensageiros da Palavra que, em Jesus Cristo, Se fez 
acção, encarnando e vivendo connosco».
 Nesta tarde, oito dos dez candidatos ao Diaconado Permanente na nossa Diocese, uma 
vez que dois já a tinham recebido antes, receberam também a instituição no ministério de Acó-
litos: António Lima Paiva, da Paróquia de Pinho, António Monteiro, Paróquia de Sabugosa, Fe-
lisberto Figueiredo, da Paróquia de Canas de Santa Maria, o João Morais, Paróquia de S. Pedro 
do Sul, João Pinto, da Paróquia de Silgueiros, Joaquim Cardoso, Paróquia de Vilar de Besteiros, 
José Beato, da Paróquia de Moledo, e Manuel Vaz, Paróquia de Mangualde.
 Acompanhados pelas suas esposas, filhos e diversos familiares, que também marcaram a 
sua presença na Sé, estes candidatos deram mais um passo «a caminho do Diaconado Perma-
nente, um novo, importante e necessário Ministério na nossa Diocese», lembrava D. Ilídio, que 
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continuava: «É toda a nossa Diocese que se alegra e dá graças ao Senhor que, sem o merecer-
mos, olha com predilecção a Sua e nossa Igreja e, com estes mimos e prendas, nos quer dizer 
que nos ama e que quer contar connosco para crescermos como Comunidade evangelizadora ao 
serviço do Seu Reino».
 A todos, D. Ilídio lembrava o exemplo de Maria na vivência da sua vocação e do seu novo 
serviço à Igreja: «Foi esta comunhão próxima com Deus que levou Maria a dar o seu SIM, com 
alegria e sem vacilar; é o estar e viver em comunhão com Deus para a missão na Igreja que 
dá sentido pleno e permanente ao teu SIM, caríssimo Sérgio; é esta comunhão próxima com o 
Deus que vos chama a servi-lo nos irmãos, especialmente nos mais pobres e carenciados que 
dá entusiasmo alegre e confiante ao vosso SIM na Igreja, caríssimos candidatos ao Diaconado 
Permanente».

NA

22 DE JULHO DE 2012
“UM DIA NOVO, UM DIA DE ALEGRIA E DE ACÇÃO DE GRAÇAS...”

 Em antecipação vespertina do dia comemorativo da Dedicação da Catedral (23 de Julho) 
a Sé Catedral de Viseu, numa tarde de imenso calor, acolheu sob os nós da sua abóbada e à volta 
da colunata do claustro, uma inumerável multidão de fiéis, vindos das mais diversas partes da 
diocese, quiseram participar neste “dia novo, um dia de alegria e de acção de graças ao Senhor 
Jesus, um dia que ficará na história da nossa diocese, a marcar todo o nosso futuro de Comu-
nidade cristã e de Povo de Deus”, nas palavras do nosso Bispo, D. Ilídio Leandro, no início da 
sua homilia.
 E porquê um dia histórico? O prelado respondeu: “Celebramos os 496 anos de Dedicação 
desta nossa Catedral e, pela primeira vez, nos 1440 anos conhecidos de história da nossa dioce-
se, ordenamos 10 homens casados, em ordem ao serviço da nossa Igreja”.
 Depois de citar o texto da Lumen Gentium, constituição conciliar aprovada em Novem-
bro de 1964, onde se previa a restauração do diaconado, como “grau próprio e permanente da 
Hierarquia”, constatou: “É o que hoje acontece em Viseu, quarenta e oito anos depois de ser 
restaurado”.
 E quem eram os candidatos? O Bispo apresentou-os: “Quero saudar, felicitar e acolher, 
com muita fraternidade e alegria (...) os caríssimos amigos: António Beato, de Moledo, Mões; 
António Lima Paiva, de Pinho, S. Pedro do Sul; António Monteiro, de Sabugosa, Tondela; Car-
los Alexandre, de S. Salvador, Viseu; Felisberto Figueiredo, de Canas de Santa Maria, Tondela; 
Hélio Domingues, de Canas de Santa Maria, Tondela; João Francisco Morais, de S. Pedro do 
Sul; João Pinto, de Silgueiros, 2.º Rural; Joaquim Cardoso, de Vilar, Besteiros; Manuel Vaz, de 
Mangualde.” 
 Reportando-nos ainda à homilia da celebração, D. Ilídio lembrou que os templos, dos 
mais simples até às grandes catedrais, acolhem as pedras vivas - o povo de Deus -, onde os 
diáconos são “templo e morada de Deus, que leva a Palavra, a Vida e a Graça do próprio Cris-
to, a todos os que dele precisam”. E recordou aos ordinandos a especificidade da sua missão, 
bem expressa no texto de Lucas: «... o que for maior entre vós seja como o menor, e aquele 
que mandar, como aquele que serve». “A vossa vocação específica, seja qual for a contribuição 
concreta que a Igreja vos peça, nas vossas comunidades paroquiais, arciprestados ou diocese, é 
o serviço”, sublinhou o prelado.
 E concluiu com um apelo: “Vivei e testemunhai o Evangelho e os gestos de Jesus no nos-
so mundo carente e na hora de prova que vivemos. (...) Que a verdade, a justiça, a solidariedade 
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e a partilha sejam as vossas opções de vida e as atitudes escolhidas, e os pobres, os doentes e 
todos os que precisam de salvação sejam a predilecção do vosso serviço.”
 Seguiu-se todo o cerimonial da ordenação, onde é sempre impressionante o momento 
da prostração com o canto das ladainhas. Mas o momento central foi o da imposição das mãos 
pelo Bispo ordenante e a oração consecratória, seguidas religiosamente por todos. Foi também 
emocionante o momento do revestir com as vestes diaconais os já diáconos. Encarregaram-se 
deste “ofício” as esposas dos recém-ordenados que ajeitaram, como muitas vezes devem ter 
feito noutras circunstâncias, os seus maridos. E o grupo coral, constituído por elementos dos 
corais litúrgicos da Sé, Abraveses, Lopes Morago e Mangualde, sublinhava o momento: “Não 
fostes vós que me escolhestes... Fui Eu que vos escolhi...”
 Depois das promessas de reverência e obediência ao Bispo e entrega do Evangeliário 
como sinal da missão que lhes era confiada de anúncio da Palavra, os diáconos colocaram-se 
como coroa à volta do Bispo de quem são os principais auxiliares na celebração da Eucaristia, 
nomeadamente na distribuição da sagrada Comunhão como ministros ordinários.
 A celebração, muito festiva e participada, terminou com uma grande salva de palmas que 
ecoou na vetusta catedral, acordando recordações do passado, mas particularmente anunciando 
novos tempos para a nossa Igreja Diocesana que, em Sínodo, se propõe ir “às origens”, à luz 
do Concílio Vaticano II. Como diz o agora já diácono Hélio Domingues, no seu testemunho, o 
novo desafio de ser Diácono Permanente “será perceber que todos os dias o Senhor me chama 
para coisas grandes. É ter a certeza que Jesus me encherá das suas bênçãos, bem como a todos 
aqueles que comigo se irão cruzar e aos que mais directamente me acompanham na vocação, 
nomeadamente a família. Dado que o diácono permanente é simultaneamente pai e esposo 
(família), exerce uma profissão civil e se consagra à comunidade eclesial pelo sacramento da 
Ordem, a sua vocação abrange assim várias dimensões. Embora com desafios próprios, estas 
não deixam de contribuir positivamente para a realização da vocação diaconal, permitindo per-
ceber mais facilmente à Igreja quais são “as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias” 
do nosso mundo actual, tal como refere a Gaudium et Spes.
 E é “com felicidade e cheios de gratidão”, por este novo dom oferecido à Igreja Diocesa-
na, que todos cantamos, como e com Maria, “Magnificat...”.

DIA DA DIOCESE DE VISEU

JÚBILO POR MAIS UM JOVEM SACERDOTE

 “O Dia da Diocese é a oportunidade de nos olharmos como Igreja de Jesus Cristo, sediada 
neste lugar, sede onde se realiza esta comunidade eclesial particular de Viseu, constituída por 
todos nós – leigos, sacerdotes, religiosos, membros de Institutos Seculares e outros consagrados 
– todos chamados a anunciar a tantos outros o mesmo Senhor e a Sua Boa Nova”.
 Esta foi a mensagem inicial da homilia de D. Ilídio, na celebração do Dia da Diocese, no 
dia 1 de Julho, que ficou assinalado com a ordenação presbiteral do Sérgio Pinho, jovem que, 
desde este dia, integra o Presbitério diocesano. “Um carinho e uma bênção de Deus para a nossa 
Igreja”, nas palavras de D. Ilídio. Foi também instituído como Acólito o Adelino.
 Oriundo de Junqueira, distrito de Aveiro, o Sérgio é o quarto sacerdote que aquela paró-
quia oferece à Igreja de Viseu.
 “Somos vasos de barro, portadores de muitos limites e de muitas dificuldades... Porém, 
estamos conscientes que Deus nos ama muito e a todos nos chama, tomando-nos, de entre todos 
os outros, para sermos mensageiros, testemunhas, anunciadores e servos do Seu amor”, lembra-
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va D. Ilídio aos jovens Sérgio e Adelino.
 O Pe. Sérgio fez o estágio pastoral na Paróquia de Mangualde, que também marcou pre-
sença numerosa, tal como a de Junqueira.
 Os textos bíblicos da Eucaristia lembravam “situações de morte social, negativa e con-
trária ao plano de Deus”, lembrava D. Ilídio, que vincou, na homilia que fez: “Fica patente que 
tudo o que discrimina, provoca desigualdade ou marginaliza e exclui da comunhão é contra a 
vontade de Deus e, de forma nenhuma, essas consequências se Lhe podem atribuir – a Ele que 
é Criador, Pai, Fonte da Vida e da Salvação.
 A Igreja nasceu para anunciar e dar sentido à vida e recebeu do Seu Fundador, Jesus 
Cristo, a missão de realizar a comunhão com todas as pessoas e povos, sem discriminação de 
qualquer natureza. Esta missão está explicada na Boa Nova, fundadora do Reino de Deus que é 
portador de justiça, de verdade, de amor e de paz e aparece exemplificada na Comunidade dos 
Actos dos Apóstolos que vive, na plenitude, os princípios fundadores”.
 “Esta Igreja é a grande referência do Vaticano II. É a luz e a inspiração para o nosso Sí-
nodo”, referiu D. Ilídio.
 Dirigindo-se ao Sérgio e a todos os sacerdotes presentes, D. Ilídio recordou que “Mi-
nistros de Jesus Cristo, temos de nos manter fiéis à Vida como Jesus a vive, o que comporta a 
exigência do mistério e a densidade das suas expressões. Quem se desvia de Cristo vivo fica 
enfraquecido para exercer o ministério da Vida”.
 E explicitou que “a santidade pessoal dos sacerdotes é exigida cada vez mais pela radica-
lidade do nosso ministério. Só assim podemos estabelecer esta forte comunhão com os homens 
e com os seus problemas para lhes revelar a fonte da Vida e da Esperança que vêm do Salvador. 
O poder e a força do sacerdote não são humanos. Vêm de Jesus Cristo, através do Seu Espírito”.
E concluía, dirigindo-se especialmente ao jovem prestes a ser ordenado: “Unido a Ele, caríssi-
mo Sérgio, não tenhas medo do peso ou da responsabilidade do ministério e aceita, com alegria, 
coragem e muita confiança, ser anunciador da Vida e portador da esperança”. Toda a celebração 
foi brilhantemente animada pelos Corais da Catedral, de Mangualde e de Abraveses, além do 
Coral Lopes Morago, acompanhados a Órgão e pela Orquestra do Instituto Piaget. 

”
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6.  NOMEAÇÕES

NOMEAÇÕES DIOCESANAS 2011-2012 - SETEMBRO

 1. Párocos
 - Pe Ermelindo Cardoso Ramos: é nomeado, por 6 anos, Pároco de Sezures e Matela, 
no Arciprestado de Penalva do Castelo.
 - Pe Lindoval José da Silva: é nomeado, por 6 anos, Pároco de Sul, no Arciprestado de 
S. Pedro do Sul. É natural da Diocese de Crato, Brasil (diocese do Pe. Raimundo Elias Filho).
 2. Secretariados, Instituições e Movimentos 
 - Pe. José Júlio Martins Marques: é nomeado Presidente do Secretariado Diocesano da 
Animação Missionária. 
 - Secretariado Diocesano da Pastoral Social: para além dos elementos que já cons-
tituem este Secretariado, ficam a fazer parte, também, António Lima Paiva e João Francisco 
Ferreira Morais. 
 - Pe. João Martins Marques: Director do Jornal da Beira desde 2007, é agora nomeado 
Presidente da Fundação Jornal da Beira.
 - Movimento dos Cursilhos de Cristandade: Pe. José António Marques de Almeida é 
nomeado Director Espiritual do Movimento dos Cursilhos de Cristandade.
Coordenadora Diocesana: Cidália Maria Correia Santos; Vogais: António Júlio G. Almeida; 
Manuel Gomes da Cunha; Manuel Gonçalves da Silva Santos; Leontina Pontes P. Paiva Alves; 
António Manuel Martins de Almeida.
NB.: A duração destes mandatos é de acordo com os respectivos Estatutos.
 3. Notas – Agradecimentos
 - Mons. José Fernandes Vieira deixa o cargo de Presidente da Fundação Jornal da Bei-
ra. Referindo-me a esta área pastoral, Mons. José Vieira tem uma vida de dedicação à causa da 
Comunicação Social da Igreja e da Diocese. Iniciou o seu trabalho, como Chefe de Redacção do 
Semanário diocesano, em Janeiro de 1966 – cargo que exerceu até ser nomeado Director (Julho 
de 1996). Como Chefe de Redacção primeiro e, depois, como Director do Jornal da Beira, assu-
miu o lugar de Presidente do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais (1978-2007). 
Nesta área, foi ainda Presidente da Associação dos Jornalistas de Viseu (desde 1985) e, depois, 
Presidente da Assembleia-geral; Delegado do Conselho de Gerência da Rádio Renascença e do 
seu Grupo de Amigos (desde 1987); Delegado da Diocese junto de “A Voz de Viseu” da RR 
(desde 1993); Director do Jornal da Beira (1996-2007); Delegado Diocesano para a Internet 
(desde 1997); Presidente da Fundação Jornal da Beira desde a sua criação (25 de Março de 
2005).
 Neste momento em que, por seu pedido várias vezes renovado, deixa um cargo de no-
meação na área da comunicação social da Igreja e da Diocese, quero, em nome da Igreja que 
somos em Viseu, agradecer o inestimável serviço que Mons. Vieira dedicou a esta nobre, grande 
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e fundamental causa, durante quase 46 anos. Pedindo a Deus vida e saúde para muitos anos, de-
sejamos continuar a contar com o muito que sabe e tão bem sabe escrever. As colunas do Jornal 
da Beira estão à sua disposição e nós, os seus leitores, agradecemos.
 - Pe. José Arieira de Carvalho deixa o cargo de Presidente do Secretariado Diocesano 
da Animação Missionária. Por nomeação do seu Superior Provincial, o Pe. Arieira – Sacerdote 
Comboniano – está a trabalhar em Famalicão. Para além de ter feito em Viseu alguns estudos 
teológicos, aquando da sua formação, esteve aqui por largos anos, em 2 períodos diferentes da 
sua actividade missionária. Pela forma como aqui esteve e se integrou e pelo apoio que sempre 
deu a quantos se abeiravam dele e lhe pediam colaboração, era muito bem considerado na nossa 
Igreja Diocesana. Agradecendo toda a sua acção na nossa Diocese, desejamos-lhe a continua-
ção de um muito bom serviço missionário na vivência do seu ministério sacerdotal, na Igreja, 
vivendo e testemunhando o carisma de S. Daniel Comboni.
 NB.: Os mais sinceros agradecimentos, também, a todos os que vão assumir, a partir de 
agora, estas novas tarefas e aos que serviram, até agora, com grande disponibilidade e genero-
sidade, onde a Igreja lhes pedira.

5 de Setembro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÃO DIOCESANA

FUNDAÇÃO JORNAL DA BEIRA

 Publicada, em 8 de Setembro passado, a nomeação do seu Director, pelo mesmo Decreto 
de 5 de Setembro foram nomeados os restantes membros da Direcção da Fundação Jornal da 
Beira que fica assim constituída:
 Director - Pe. João Martins Marques; Director suplente - Manuel Marques Figueiredo e 
Sá; 1.º Assessor - Albano Chaves de Andrade; 2.º Assessor - Manuel António Madeira Vaz.

Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÃO DIOCESANA

 O Bispo nomeia como Assistente Regional Adjunto do CNE, o Pe. Marco José Pais Ca-
bral, Pároco em Beijós e Cabanas de Viriato, no Arciprestado de Carregal do Sal.
 Será Adjunto do Assistente Regional – Pe. Geraldo de Fátima Oliveira Morujão e entra 
imediatamente em acção.

1 de Novembro de 2011
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÃO DIOCESANA

 O Bispo nomeia, como Arcipreste de Vouzela, o Pe. José Marcelino Pereira, para os 
próximos 4 anos. Será, por inerência, membro do Conselho Presbiteral da nossa Diocese.

7 de Nov. de 2011
Bispo Ilídio, Viseu
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS 2012-2013

 É missão do Bispo diocesano, com o colégio dos seus presbíteros, garantir às comunidades 
da diocese o dom do ministério sacerdotal. A diminuição do número de sacerdotes leva a que, 
cada vez mais, seja entregue um maior número de paróquias ao mesmo ou aos mesmos res-
ponsáveis. Pede-se que o ministério sacerdotal seja garantido, associando, cada vez mais - e na 
medida do possível, onde os há e de acordo com as circunstâncias - os diáconos permanentes, os 
religiosos e os leigos, estes criteriosamente escolhidos e formados. Esperamos a compreensão 
das comunidades para aceitarem, em acção de graças, estas nomeações, não supervalorizando 
tradições e hábitos adquiridos; antes, cooperando, em Povo de Deus, para realizar a missão da 
Igreja, confiada por Jesus Cristo. A missão do sacerdote não é, somente, presidir a actos de culto 
ou satisfazer costumes e pedidos. Ele é sacramento de Cristo Bom Pastor, deve acompanhar 
espiritualmente o crescimento na fé dos cristãos, anunciar Jesus Cristo a todos e garantir a for-
mação de todos, sobretudo dos que participam na missão da Igreja.
 Assim, fazemos as seguintes nomeações para o próximo Ano Pastoral 2012-2013, Ano da 
Fé e terceiro da nossa caminhada sinodal.
 PÁROCOS
 Pe. Manuel Moreira Matos - Pároco de Santa Maria, Viseu
 Pe. José Cardoso de Almeida - Pároco de Sátão
 Pe. Jorge Carvalhal Pinto - Pároco de Canas de Senhorim e Santar
 Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho - Pároco de Vilar de Besteiros, Mosteiro de Fráguas 
e Silvares
 SEMINÁRIO DIOCESANO
 Pe. Nuno Filipe Sousa Santos - Director Espiritual do Seminário Maior
 NOMEAÇÕES DE DIÁCONOS PERMANENTES
 Pela primeira vez temos, na nossa Diocese, Diáconos Permanentes. Demos graças a Deus. 
O corpo dos Diáconos está ligado ao ministério do Bispo, que os envia para realizarem os ser-
viços específicos do seu ministério, sempre em ordem à Evangelização: pastoral social e da 
caridade, pastoral familiar, pastoral da cultura e da comunicação, liturgia. Cada um é nomeado 
para um serviço diocesano, para comunidades paroquiais e arciprestado, sempre em comunhão 
e sob a direcção dos respectivos pastores.
 Diác. António Beato Serra - Secretariado Diocesano da Educação Cristã; Moledo e Ma-
mouros; Arciprestado de Mões;
 Diác. António de Lima Paiva - Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Unidade 
Pastoral de S. Macário; S. Pedro do Sul;
 Diác. António Monteiro Cardoso Marques - Secretariado Diocesano da Comunicação 
Social; Sabugosa e S. Miguel de Outeiro; Tondela;
 Diác. Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria – Departamento Diocesano dos Bens Cul-
turais; S. Salvador e Viso; Viseu Urbano;
 Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques - Secretariado Diocesano 
da Comunicação Social; Canas de Santa Maria; Tondela;
 Diác. Hélio da Silva Domingues – Secretariado Diocesano da Juventude; Canas de Santa 
Maria; Tondela;
 Diác. João Francisco Ferreira Morais - Secretariado Diocesano da Pastoral Social; 
Fataunços, Figueiredo das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato; Vouzela;
 Diác. João Pinto de Almeida Ferreira – Secretariado Diocesano da Pastoral Social; 
Silgueiros; Viseu Rural 2;
 Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida - Secretariado Diocesano da Pastoral Fa-
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miliar; Vilar de Besteiros, Mosteiro de Fráguas e Silvares; Besteiros;
 Diác. Manuel António Madeira Vaz - Conselho Económico Diocesano e Ecónomo do 
Seminário Maior; Mangualde.
 
 Notas:
 AGRADECIMENTOS
 Em nome da Diocese, quero agradecer ao Senhor Cón. José de Albuquerque Leitão, 
toda a acção pastoral desenvolvida na Paróquia de Santa Maria, em Viseu, que agora deixa. 
Continuará a servir a Igreja noutros sectores, concretamente, como Assistente de alguns Movi-
mentos que ajudou a criar na diocese e na comunidade que, até agora, serviu.
 Igualmente, quero agradecer ao Senhor Pe. Armando de Matos da Costa que, por mo-
tivos de saúde, deixa o serviço paroquial que, desde Outubro de 1965, vinha exercendo em 
Campo de Besteiros. Fica a viver na sua terra natal e sede da paróquia de Tourigo, a partir de 
onde quer continuar a colaborar, ajudando os sacerdotes do Arciprestado.
 NOVOS PÁROCOS
 No que se refere aos Párocos, são nomeados por 6 anos, de acordo com o que estabelece 
a Conferência Episcopal Portuguesa.

Dia do 496.º ano da Dedicação da Catedral / 2012
Bispo Ilídio, Viseu
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7.  PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

BISPO DE VISEU RECORDOU EM FÁTIMA VÍTIMAS DO 11 DE SETEMBRO

D. ILÍDIO LEANDRO APELOU A MUDANÇA DE PARADIGMA MUNDIAL

 O bispo de Viseu recordou no passado domingo, dia 11 de Setembro, no Santuário de 
Fátima, as vítimas dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001, nos Estados Unidos da 
América, alertando para as consequências do “medo” e da “vingança”.
 Durante a homilia da missa a que presidiu no altar do recinto de oração, dirigindo-se em 
especial às várias centenas de jovens que participavam na 38.ª peregrinação do Movimento dos 
Convívios Fraternos, D. Ilídio Leandro disse que “os gestos que têm a matriz do 11 de Setembro 
de há dez anos” semeiam “o medo, a vingança, o terrorismo” e “dividem o mundo em submun-
dos e em blocos antagónicos”.
 Várias cerimónias, em diversos países, assinalaram o décimo aniversário dos atentados 
terroristas do 11 de Setembro, para lembrar as quase 3000 vítimas de mais de 90 nacionalida-
des, em particular os ataques às torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, EUA.
“A acusação, a vingança, a ira, a lei do mais forte, tudo isso, caríssimos amigos, é Antigo Testa-
mento e foi já, há muito, superado por Jesus Cristo. São gestos com a matriz de Jesus, a matriz 
do perdão e do amor, como os gestos de João Paulo II, que perdoou a quem o quis assassinar, 
são estes gestos que fazem progredir e avançar o mundo, construindo o futuro e semeando a 
esperança”, disse em Fátima D. Ilídio Leandro. O bispo de Viseu alertou que “o Mundo precisa 
de mudar o paradigma de vida, as referências de desenvolvimento e os sistemas de organização 
económica e social. O Mundo dos excluídos, dos refugiados, das crianças-soldado, das desi-
gualdades injustas, este mundo envergonha os cristãos”.
 “Sem dúvida, meus caríssimos jovens, abunda a incerteza e é grande a insegurança quanto 
ao futuro. Fácil será então ver culpas e ver culpados de tudo isto, fácil será também desculpar-se 
com os erros dos outros, ou enveredar por um desânimo desmobilizador, buscando alternativas 
fáceis e alienantes, vazias e penalizadoras”, declarou.
 O prelado acrescentou que “o mundo e a Igreja precisam de jovens inseridos nas mais di-
versas áreas da vida social, económica, laboral, académica, jurídica e política, com linguagem, 
comportamento e testemunho sério e autêntico”. 

CONGRESSO INTERNACIONAL DA OIC

 O Bispo da Diocese esteve presente no Congresso Internacional da Ordem da Imaculada 
Conceição (OIC), que teve lugar em Fátima, nos passados dias 14, 15 e 16 de Outubro. Este 
Congresso celebrou os 500 anos da aprovação da Regra desta Ordem Religiosa, a única fundada 
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por uma portuguesa – Santa Beatriz da Silva. Nascida em Campo Maior – diocese de Évora 
– esta Ordem tem, actualmente, 155 Mosteiros, espalhados por todo o mundo, estando 2 em 
Portugal – Campo Maior e Viseu. Com o Bispo, estiveram no Congresso 6 Irmãs do Mosteiro 
da nossa Diocese, a Doutora Maria de Fátima Eusébio – membro da Comissão Científica e da 
Comissão Organizadora – e outras pessoas, amigas das Irmãs. Outras Irmãs ali estiveram: de 
Campo Maior, de Espanha e do Brasil, com muitas outras pessoas interessadas. Presidido pelo 
Arcebispo de Évora – D. José Francisco Sanches Alves – o Congresso teve a orientá-lo uma 
equipa de especialistas da Universidade Católica que coordenaram a participação de mais de 30 
conferencistas entre Teólogos, Historiadores, Pastoralistas, Investigadores e Religiosos – espe-
cialistas de várias Congregações e Ordens Religiosas.

D. ILÍDIO LEANDRO EM ENTREVISTA AO JORNAL DA BEIRA

 Jornal da Beira (JB) - D. Ilídio, na sua biografia encontramos datas fundamentais, 
como o dia 6 de Janeiro de 1951 e o 25 de Dezembro de 1973. Quer explicar o significado 
dessas datas?
 Bispo de Viseu (BV) – Estas duas datas, também importantes a nível cristão, para mim 
são marcantes, pois a 6 de Janeiro de 1951 – na altura feriado nacional e dia da Epifania do Se-
nhor – eu fui baptizado. O dia 25 de Dezembro de 1973 é a data em que fui ordenado sacerdote. 
Portanto, ambas as datas, como todas as outras, marcam o meu percurso de vida.
 
 JB - Como foi o seu percurso de vida sacerdotal até chegar a Bispo desta Diocese?
 BV - Fui ordenado em 1973, fui prefeito do Seminário de São José e do Seminário Maior, 
sendo, nestes anos, assistente do Agrupamento de Escuteiros 102 de Viseu. Fui Pároco em 2 fa-
ses, intercaladas por outra missão - em Roma e no Seminário Maior, Juventude e Universidade 
Católica. Na 1a fase de Pároco estive em Torredeita, Farminhão, Boaldeia e Caparrosa e na 2a, 
em Canas de Senhorim e São Salvador. Fui Assistente de alguns Movimentos, concretamente 
de algumas Equipas de Nossa Senhora (casais). Em 1998, celebrei os meus 25 anos de sacerdó-
cio em Pindelo dos Milagres, e, em 2006, fui nomeado Bispo desta diocese, que anteriormente 
tinha sido orientada por D. António Marto. Posso dizer que o meu percurso pastoral é longo, 
mas sempre nesta nossa Diocese e em comunhão com todos os irmãos.
 
 JB – Quando assumiu a condução desta Diocese, como sentia o pulso junto da comuni-
dade e dos párocos?
 BV - Quando assumi estas funções na diocese, já conhecia os meus colegas sacerdotes e 
já sabia que teria e tenho de trilhar um caminho para que esta diocese possa ser unida e fraterna; 
portanto, os meus colegas, os órgãos e as instituições desta diocese ajudaram-me e ajudam-me 
na execução desta missão pastoral.
 
 JB – O que sente junto daqueles que visita nas suas visitas pastorais, nos crismas e nos 
encontros, reuniões e conferências, desde que entrou como Bispo desta diocese?
 BV – Como disse, sou Bispo desta diocese desde 2006, há 5 anos. É pouco tempo para 
tirar conclusões definitivas, mas sinto que as pessoas me recebem bem e que compartilham 
das minhas palavras, propostas e projectos. Ao longo destes últimos 5 anos tenho procurado 
transmitir a todos a necessidade da comunhão, da corresponsabilidade, da participação e da 
organização, sempre em missão de anúncio e de evangelização.
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 JB - Como classifica o trabalho desenvolvido pela Cáritas Diocesana?
 BV - A Cáritas Diocesana desenvolve um excelente trabalho junto de quem mais necessi-
ta. Esta instituição tenta estar atenta aos sinais de pobreza desta região e procura ajudar, criando 
sinergias e parcerias com outras instituições do género e com as autarquias. Mas, para que con-
tinue a haver essa ajuda, é necessário que haja quem possa e queira contribuir, dentro das suas 
possibilidades. A disponibilidade afetiva e comprometida para ajudar é decisiva, hoje, para ir ao 
encontro de quem não tem quase nada.
 
 JB - Sente que há um aumento de casos de pobreza na região?
 BV - Efetivamente, de ano para ano, há um aumento de casos de pobreza, de pessoas que 
perderam os seus empregos, de pessoas que não conseguem auto sustentar-se e não conseguem 
cumprir as suas obrigações junto de entidades bancárias, de pessoas que têm reformas que não 
dão para os medicamentos... Como disse, a Cáritas está a desenvolver esforços para que aqueles 
que mais necessitam possam sentir e ter um pouco de conforto nas suas vidas.
 
 JB - D. Ilídio, em relação aos sacerdotes, como vê a ordenação de novos padres?
 BV - Desde que sou Bispo desta diocese posso dizer que já foram ordenados 12 sacerdo-
tes, mas, devido à conjuntura do país - em que a população começa a ser mais idosa, havendo 
uma diminuição da taxa da natalidade - a ordenação de sacerdotes tende a diminuir, e é neces-
sário haver mais sacerdotes. Também temos sacerdotes aqui na diocese de outros países, como 
Angola e Brasil, que nos ajudam nesta missão de evangelização.
 
 JB - Acha que a diminuição da ordenação de sacerdotes se prende com facto da existên-
cia da crise e do celibato?
 BV - Em relação à diminuição da ordenação de sacerdotes, também posso dizer que, em 
alguns aspectos e por algumas razões, as crises favorecem as vocações: nas alturas de grandes 
apertos surgem as vocações e neste caso não acho que seja a crise a responsável por tal situação. 
Em relação ao celibato, poderá ser um fator, mas há mais fatores que favorecem esta diminui-
ção, como a mudança dos estilos de vida da sociedade e os comportamentos, critérios e valores 
que ela adota.
 
 JB – Quanto ao aborto, acha que a lei deve ser alterada?
 BV - Em relação à lei do aborto, nunca estou satisfeito com uma lei que seja abortista, 
pois o aborto é, sempre, um atentado à vida, dom de Deus. Seja qual for a situação, nunca se 
deve, injustificada e voluntariamente, interromper uma vida. A atual é, assim, iníqua.
 
 JB – Quanto aos casamentos homossexuais, a lei deve ser suspensa?
 BV - Um casamento é uma união entre um homem e uma mulher, na perspectiva da 
constituição de uma nova família. Por mais pares de homossexuais que se constituam, legiti-
mados por quantas leis quiserem, nenhuma família se constitui. Um casamento entre pessoas 
do mesmo sexo é um atentado aos valores da família e é uma negação do plano de Deus para 
a humanidade. Não afirmo, porém, o que ignorantemente se ouve por tantos jornalistas mal in-
formados, de que a Igreja só aprova e reconhece o casamento para ter filhos. A Igreja (Deus e a 
doutrina de Jesus) é mais otimista em relação ao casamento e ao amor conjugal do que muitos 
pretensos defensores da modernidade e alternativas de casamentos.
 
 JB - Como classifica a relação dos sacerdotes com as autoridades locais?
 BV - Procuro transmitir aos meus irmãos sacerdotes – em encontros e reuniões presbite-
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rais – que a relação com uma Junta de Freguesia, uma Câmara Municipal ou uma outra insti-
tuição situada na paróquia deve ser uma relação positiva, dialogante e respeitadora, assente na 
autonomia e na independência, mas em que ambas as partes possam ajudar as populações no 
seu quotidiano. É o bem comum que está em causa e que deve ser promovido, no respeito pela 
especificidade das Instituições. Os sacerdotes devem esforçar-se por ter boas relações com ou-
tros poderes e organismos, devendo haver uma relação de cordialidade, respeito e tolerância. A 
Diocese de Viseu tem tido um bom relacionamento institucional junto das Câmaras Municipais 
e outros organismos para que todos possam contribuir para a paz e o bem comum. Da mesma 
forma, a Diocese sente que existe um bom relacionamento dos organismos e autoridades públi-
cas com a instituição Igreja Católica.
 
 JB - Foi anunciado pelos órgãos de comunicação social que o governo punha a hipótese 
de aplicar mais medidas de austeridade. Como reage se tal vier a ocorrer?
 BV - Vivemos num período em que todos temos de fazer esforços para que o país se 
desenvolva, um período em que o desemprego aumenta. Tudo isto se deve ao facto de aqueles 
que há anos atrás receberam dinheiros da União Europeia os utilizaram de forma irresponsável, 
quando poderiam utilizar essas fontes de financiamento para projetos que eram e são funda-
mentais para as pessoas e as comunidades. Nos últimos anos, temos vindo a viver planos de 
austeridade que esperamos venham a alterar a situação deste país. Se for necessário um novo 
plano, esse plano deve ser imposto a quem pode pagar e não deve ser imposto àqueles que já 
fazem mais sacrifícios do que lhes deveria ser pedido.
 
 JB - Acha que há um aumento da emigração?
 BV - Nos nossos dias, assistimos a um aumento da migração dentro do nosso país: as 
pessoas saem do interior à busca de novas oportunidades no litoral e em zonas industrializadas. 
A população que fica no interior tende a envelhecer, aumentando a esperança média de vida e 
diminuindo a taxa de natalidade. Quanto à emigração, como os jovens não conseguem no nosso 
país oportunidades de emprego, partem para o estrangeiro em busca de emprego e de estabili-
dade económica.
 
 JB - Há uns meses atrás, um secretário de Estado e o primeiro ministro defendiam que os 
jovens deviam emigrar. Que opinião tem acerca destas afirmações?
 BV - Se o país não oferece empregos nem ajuda as pessoas na sua estabilidade, a solução 
passa pela emigração, na busca de um emprego e na busca de uma maior estabilidade de vida. 
Emigrar nunca foi temido pelos portugueses. Talvez seja uma sina a continuar...
 
 JB - Qual será a solução para inverter tal situação?
 BV - É fundamental que a nossa economia seja estimulada e que sejam criados mais em-
pregos, havendo um esforço entre governo e empresários. Se ambas as partes colaborarem, a 
economia do nosso país pode ser relançada.
 
 JB - Como considera a prestação dos Meios de Comunicação Social na divulgação des-
tas notícias acerca da crise e das medidas de austeridade?
 BV - Existem meios de comunicação social que divulgam estas notícias de forma sen-
sacionalista olhando, única e exclusivamente, aos seus interesses, no que se refere às audiên-
cia; mas existem meios de comunicação que são mais ponderados e tentam ser racionais na 
divulgação de notícias e conteúdos.
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 JB – Que papel deve exercer o Jornal da Beira junto da comunidade?
 BV - O Jornal da Beira é um jornal que se deve abrir mais à comunidade, não perdendo 
a sua essência, mas melhorando cada vez mais, pois este jornal é a voz da Diocese que está em 
Viseu e que deve mostrar esta Igreja e a sua vitalidade a todos. Por outro lado, deve procurar 
iluminar a vida e a sociedade com a luz e os valores do Evangelho.
 
 JB - Que mensagem deixa aos leitores deste jornal que já se encontra no seu 92.º ano de 
atividade?
 BV – Desejo ao Jornal da Beira votos de um Feliz 2012 e que possa melhorar cada vez 
mais. Felicito todos os seus colaboradores pelo bom trabalho que desenvolvem no sentido de 
divulgarem todos os acontecimentos da região e da diocese, lendo-os com critérios cristãos.
Aos leitores, votos de um Feliz Ano 2012 e que possam ultrapassar, com a ajuda de Deus, as 
dificuldades do dia-a-dia.

Entrevista conduzida por Élio Oliveira

SOLENE PONTIFICAL ASSINALA, NA CATEDRAL DE VISEU,
JUBILEU DE S. TEOTÓNIO

 “Nos 850 anos da partida de S. Teotónio para a Casa do Pai, Viseu e esta Catedral cele-
bram os 900 anos do seu Priorado. Desde há 410 anos que S. Teotónio, o primeiro Santo portu-
guês, é Padroeiro da Cidade de Viseu e da nossa Diocese”.
 A estas palavras iniciais da homilia de D. Ilídio, na celebração jubilar do Dia de S. 
Teotónio, seguiram-se “muitas razões e motivos de orgulho para as celebrações festivas que 
programámos e para evocar a memória, os exemplos e os ensinamentos de tão insigne figura 
da nossa história e da nossa Igreja”, orgulhando-se por “saber que foi conselheiro de D. Afonso 
Henriques e teve acção pessoal e directa no nascimento e nos primeiros anos de Portugal – um 
Povo que nasce marcado por valores que, seguidos e postos em prática, nos ajudarão a vencer”.
As saudações de D. Ilídio foram especialmente dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de 
Viseu, agradecendo “a colaboração amiga e cooperante”, estendendo as saudações ao Presiden-
te da Assembleia Municipal e toda a equipa da Câmara Municipal, bem como ao Presidente do 
Conselho de Administração do Hospital de S. Teotónio e a quantos trabalham “nesta importante 
Instituição benfazeja na área da saúde”.
 Saudou também “todos os Presidentes de Câmara presentes, todos os Sacerdotes e todos 
os leigos e religiosos que quiseram vir e celebrar, aqui e connosco, este nosso Santo Protector 
e Intercessor junto de Deus”. E as saudações foram estendidas “igualmente, a todos os que, por 
doença, no Hospital ou em suas casas, acompanham estas celebrações pela transmissão dos 
emissores regionais da Rádio SIM”.
 “Pela estatura moral, cultural, histórica, social e religiosa de S. Teotónio, que ultrapassa 
os tempos actuais e as fronteiras da Igreja, convidámos o Senhor Secretário de Estado da Cul-
tura que faz o favor de estar presente nesta celebração”.
 D. Ilídio desejou que as celebrações jubilares agora iniciadas sirvam “para melhor conhe-
cermos a estatura, a multifacetada figura que estamos a celebrar e invocamos, como Padroeiro 
do Hospital, da Cidade e da Diocese, a sua mensagem e os valores que ensinou e viveu”.
 D. Ilídio solicitou, depois, a D. José Pedreira, Bispo Emérito de Viana do Castelo, natural 
do concelho de Valença do Minho e vizinho de Ganfei, terra de S. Teotónio, que ressaltasse al-
guns destes valores, tendo realçado sobretudo a simplicidade de vida, a inteligência no conselho 



56Igreja Diocesana

ao Rei, o serviço aos humildes e a defesa dos direitos humanos.
 Presentes, na celebração, D. Virgílio, bispo da Diocese de Coimbra, onde S. Teotónio teve 
“uma acção directa na vida religiosa”, sendo também seu Padroeiro. D. Manuel Felício, bispo 
da Guarda e natural da diocese de Viseu, concelebrou também a Eucaristia solene. O Núncio 
Apostólico, deslocado em Roma, na cerimónia de instituição dos novos cardeais, enviou men-
sagem, que foi lida pelo Diácono que serviu D. Ilídio neste solene pontifical.
 D. Ilídio realçou que a vida de S. Teotónio “é um SIM à mensagem que escutámos” nas 
3 leituras da celebração: “apresentam a cruz e a humildade como fontes de sabedoria, como 
fontes de com- portamento sábio e prudente e como caminhos de acção evangelizadora, de rea-
lização pessoal e de missão pastoral. Não é fácil aceitar que procede daqui o poder, a sabedoria, 
o bom nome, dado que não se costumam cruzar, nestas escolas, aqueles que querem os primei-
ros lugares nas apreciações e julgamentos humanos ou os que procuram esses lugares a todo o 
custo, tantas vezes por processos menos recomendáveis...”, lembrava o bispo. E acrescentava 
que “à nossa vontade de tudo superar e vencer, ultrapassando as piores crises, é apresentada 
uma certeza: Deus é nosso aliado; não é nosso adversário. Quem crê em Deus nunca está só. 
Com Ele temos a certeza da Esperança que nos faz transcender os horizontes dos nossos limites. 
Procurar a Sua inspiração, bênção e protecção é o caminho para a felicidade e é o segredo do 
êxito e do encontro de sentido”. Apontando o azimute para o tempo pré-sinodal que a diocese 
vive, D. Ilídio lembrou que S. Teotónio nos ensina “a superar crises frequentes nas relações 
entre pessoas e entre povos. Aponta-nos a Fé, a Esperança e o Amor que procedem da paterni-
dade divina – um só é o nosso Pai. Indica-nos a justiça, a partilha e a solidariedade que derivam 
da fraternidade – somos todos irmãos. Refere-nos a verdade, a credibilidade e a unidade como 
frutos que provêm da doutrina onde só Deus é Mestre, Doutor e Messias – somos todos discí-
pulos”.
 Com S. Teotónio, “tanto padres como Religiosos ou Leigos, temos os indicadores para 
realizarmos, em conjunto, o mesmo projecto: uma Igreja que privilegia a verdade, a fraternida-
de e a comunhão; uma Comunidade que acolhe, procura e anima quem anda perdido e abraça 
aqueles que encontra; uma Humanidade que não faz acepção de pessoas mas que, na justiça, 
privilegia os mais pequenos, os mais carenciados, os mais pobres de amor, de companhia, de 
saúde e de pão”, concluía D. Ilídio.
 Toda a animação litúrgica foi garantida pelos Coros da Sé, de Abraveses e do Coral Lopes 
Morago, enriquecidos com a Orquestra do Instituto Piaget e Cantoras solistas dos cursos de 
Música do mesmo Instituto.
 No momento do ofertório, os Arciprestados apresentaram cestas com produtos típicos da 
região, destinadas a Instituições Privadas de Solidariedade Social.
 Toda a celebração foi transmitida pela rede de emissores da Rádio Sim, com comentários 
do Pe. Nuno Azevedo.
 Após a celebração, os Convidados partilharam o almoço, no Centro Sócio-Pastoral da 
Diocese.

FM

CONFERÊNCIA QUARESMAL

 No seguimento do programa feito, realizou-se a Conferência Quaresmal na Zona Pastoral 
de Besteiros, na noite da passada Quarta-feira, 7 de Março. Teve lugar na Igreja Matriz de Ton-
dela, completamente cheia, com pessoas vindas dos 3 arciprestados da zona: Besteiros, Santa 
Comba Dão e Tondela. Foi apresentado um powerpoint sobre S. Teotónio, pela Directora do 
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Departamento dos Bens Culturais da Diocese - doutora Fátima Eusébio - e o Bispo falou sobre 
“S. Teotónio, Mestre de comunhão na Igreja Sinodal”. Houve a interpretação de alguns núme-
ros musicais pelo Grupo Polifónico da Casa do Povo de Tondela.

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS

 Na noite de Sábado e na tarde de Domingo, respectivamente, 24 e 25 de Março, tiveram 
lugar 2 conferências quaresmais, nas Zonas Pastorais de Beira Alta (Mangualde) e de Lafões 
(Oliveira d Frades). Neste ano jubilar, o tema das conferências é único - “S. Teotónio, Mestre 
de comunhão em Igreja Sinodal”. Em cada lugar, o encontro começou com um powerpoint, 
preparado pelo Departamento Diocesano dos Bens Culturais, houve uma parte musical e a con-
ferência sobre S. Teotónio, feita pelo Bispo da diocese.

CONFERÊNCIA QUARESMAL

 No seguimento das Conferências quaresmais, feitas em cada uma das 5 zonas pastorais da 
diocese, realizou-se a última, na noite da passada Sexta-feira, 30 de Março. Para a Zona Pasto-
ral do Dão, teve lugar na Igreja Matriz de Aguiar da Beira. A Igreja estava repleta, dado ter sido 
marcado, para essa noite, um “Concerto de Páscoa”, realizado por vários grupos. Como estava 
previsto, desde o início deste projecto, a conferência versou o tema - “S. Teotónio, Mestre de 
comunhão em Igreja Sinodal” - sendo antecedida do powerpoint, preparado pelo Departamento 
dos Bens Culturais da Igreja.



58Igreja Diocesana



59Igreja Diocesana

CAPÍTULO II

SÍNODO DIOCESANO
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ARRANQUE DE MAIS UM ANO A CAMINHO DO SÍNODO

 No próximo domingo, dia 9 de Outubro, às 14:30 horas, no Pavilhão Multiusos de Viseu, 
D. Ilídio Leandro preside à abertura do Novo Ano Pastoral, que irá decorrer sob o lema “Da 
Palavra à Acção”. Será a terceira assembleia pré-sinodal e todos os cristãos estão convocados 
para mais esta caminhada de preparação, reflectindo sobre os documentos conciliares que irão 
ser apresentados e propostos - Dei Verbum (A Palavra de Deus) e Gaudium et Spes (As Alegrias 
e Esperanças).
 A assembleia pré-sinodal decorrerá em ambiente de festa, com o Banda Tons de Deus, 
agrupamento musical juvenil, a fazer a animação musical, cantando e tocando e desafiando 
todos a cantar com eles. Em curtos intervalos, serão apresentados os documentos conciliares já 
referidos, bem como uma síntese das reflexões que os cerca de 500 grupos sinodais produziram, 
ao longo deste ano, depois de reflectirem sobre a Lumen Gentium (Luz dos Povos).
 Ainda há muita gente, nas comunidades cristãs, que não está informada sobre a reali-
zação do Sínodo Diocesano, como irá acontecer e como vamos chegar lá. Como haverá mais 
dois anos de preparação, apanhar agora o comboio ainda vai dar para fazer a viagem. Assim o 
entende D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese e convocador do Sínodo, que continua a convidar 
toda a gente, mesmo aqueles que andam mais afastados das questões e das vivências religiosas, 
a participarem. O caminho a fazer é o da descoberta da Igreja que somos e da Igreja que quere-
mos ser.
 Os documentos do Concílio Vaticano II, que, há 50 anos, vieram “revolucionar” a Igreja, 
permanecem desconhecidos da grande maioria dos cristãos e de muitos dos seus líderes mais 
próximos. Eles são um potencial de renovação e de regeneração, que ainda não está devidamen-
te explorado e aproveitado; são uma riqueza esbanjada e que deverá ser aproveitada e valoriza-
da.
 O Sínodo Diocesano, a Assembleia Sinodal propriamente dita, irá realizar-se, daqui a dois 
anos, à luz desses documentos, depois de reflectidos, em pequenos grupos. Mais de 500 grupos 
de reflexão já vieram fazendo caminho, ao longo deste ano que passou. Esses e muitos outros a 
constituir irão continuar, ao longo dos dois próximos anos, a reflectir, a elaborar e pôr questões, 
que irão ser debatidas e votadas na Assembleia Sinodal, abrindo caminhos de renovação e ac-
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tualização da presença e do agir da Igreja, enquanto sinal da proposta de Jesus Cristo às pessoas 
e aos tempos de hoje.
 Será um trabalho de importância vital para que a Igreja seja verdadeiramente missionária, 
autêntico sal na sociedade, celebrando as alegrias da humanidade e respondendo positivamente 
às suas angústias e inquietações, abrindo caminhos e horizontes novos, pela descoberta da Boa 
Nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo.

3.ª ASSEMBLEIA PRÉ-SINODAL CONGREGOU MILHARES DE DIOCESANOS

 Assinalando o arranque do novo Ano Pastoral, realizou-se no passado domingo, dia 9 de 
Outubro, no Pavilhão Multiusos, a terceira Assembleia Pré-Sinodal, a que presidiu D. Ilídio 
Leandro.
 Em ambiente de festa, com o grupo musical ‘Tons de Deus’ a animar a assembleia, foi 
apresentado um resumo das conclusões resultantes da reflexão que os cerca de quinhentos gru-
pos pré-sinodais fizeram, ao longo do ano que terminou, sobre a Constituição ‘Lumen Gen-
tium’.
 Em síntese, foram apresentados os dois documentos conciliares que servirão de base à 
reflexão dos grupos, ao longo deste ano: ‘Dei Verbum’ e ‘Gaudium et Spes’.
 A reflexão feita até agora e a que se irá desenvolver ao longo deste ano têm como objecti-
vo descobrir a Igreja que somos e a Igreja que queremos ser, para correspondermos àquilo que 
ela deverá ser, para ser fiel à sua Missão. A realização do Sínodo Diocesano é um desafio de 
grande envergadura e inegável importância, que está a mobilizar grupos, instituições e indiví-
duos, ao encontro de uma renovação que se vai revelando necessária, para a fidelidade à Missão 
que Jesus Cristo confiou à Igreja.
 No final, cerca das 17:00 horas, D. Ilídio enviou, com a sua bênção, os presentes, para 
serem agentes de mudança nas suas comunidades.
 PALAVRA DE DEUS É POÇO SEM FUNDO
 Regozijando-se com o trabalho feito pelos quinhentos grupos pré-sinodais, que reflec-
tiram, ao longo deste ano pastoral, sobre a ‘Lumen Gentium’, o Bispo de Viseu acredita que 
muitos outros irão juntar-se, este ano, para o estudo da ‘Dei Verbum’.
 “A Palavra de Deus é um poço sem fundo, onde vamos mergulhar, para nos encontrarmos 
com Cristo e, por Ele, com os irmãos”, lembrava D. Ilídio à Assembleia Pré-sinodal.
 “Vamos estar de olhos abertos e coração cheio e atento aos problemas mais urgentes das 
pessoas”. Foi o apelo de D. Ilídio aos Sacerdotes, aos Religiosos, aos Movimentos, aos leigos, 
individualmente considerados, ou organizados em grupos de intervenção.
 Animadores dos Grupos sinodais e de outras estruturas e organismos diocesanos partici-
param nesta 3.ª Assembleia pré-sinodal, que se desenrolou em clima de festa, graças ao grupo 
musical juvenil ‘Tons de Deus’, interpretando canções de mensagem.
 “Vamos à festa, sem desafinar”, dizia D. Ilídio, convidando os presentes a fazerem do 
ano pastoral que agora se inicia uma oportunidade de encontro com Cristo, um ano decisivo, 
passando “Da Palavra à Acção”, concretizando o lema que o enquadra.
 TOTALIDADE, PROFUNDIDADE E SINODALIDADE SÃO DESAFIOS
 Pensar e agir juntos é caminho de sinodalidade e sinal de maturidade. Passar da cola-
boração à corresponsabilidade é o caminho a percorrer, respondendo ao que os documentos 
conciliares em estudo propõem. Ninguém pode ficar de fora, nesta caminhada sinodal, visando 
a renovação da Igreja diocesana: crianças, jovens, adultos e idosos, quer os que estão dentro, 
quer os que estão fora, ou andam nas franjas. Buscar a totalidade dos residentes na diocese e a 
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profundidade da conversão a Jesus Cristo é o que se propõe para este caminho de preparação do 
sínodo, iniciado há um ano e que durará mais dois. A sinodalidade é a condição da Igreja e da 
sua Missão.
 Despertai, adormecidos! É o apelo da ‘Dei Verbum’, que vai ser objecto de estudo dos 
grupos sinodais, tomando consciência da importância essencial do serviço da Palavra, na Igreja 
e para a Igreja.
 DE CRISTÃOS DE FESTAS A CRISTÃOS CORRESPONSÁVEIS
 A síntese das reflexões surgidas nos grupos sinodais foi apresentada à Assembleia Pré-
sinodal. De cristãos de domingo, passivos, consumidores, temos de passar a cristãos compro-
metidos. Felizmente, estes vão sendo cada vez mais, nas comunidades cristãs da diocese.
 Com os seus pastores, eles são o fermento de uma Igreja renovada e mais entregue à Mis-
são, com espaço para os todos, incluindo jovens.
 As celebrações litúrgicas têm que ser momentos de festa e não de enfado, onde a alegria 
se reparta e reforce e os sacerdotes deverão ter uma atitude de proximidade aos que estão dentro 
e aos que estão fora, ou afastados da Igreja. Esta foi a síntese da leitura que os grupos fizeram 
da actual situação da Igreja diocesana, que necessita de caminhar, purificando-se dos sinais que 
a descredibilizam e cultivando os que lhe dão credibilidade.
 Entre os “sinais de comunhão”, os grupos sinodais apontaram a celebração da fé, a ac-
ção dos leigos no mundo e o intercâmbio e colaboração entre comunidades. Por outro lado 
“estranharam” a relutância de algumas comunidades à presença de novos Movimentos, receando 
a abertura de espaços de partilha de experiências.
 A FALTA DE FORMAÇÃO RETIRA CREDIBILIDADE À IGREJA
 A falta de formação dos cristãos, a competição, ciúme e ressentimentos tiram credibili-
dade à Igreja, tal como o clericalismo, desunião, a ostentação e os escândalos. Pelo contrário, 
o exercício de voluntariado competente, no serviço de caridade, em favor dos mais pobres e 
sofredores, credibilizam a Igreja, tal como a denúncia das injustiças, comprometendo-se com 
as soluções. O serviço de partilha de bens e a transparência na sua gestão credibilizam também 
a Igreja, tal como a defesa da família, e a cooperação com todas as instituições que servem a 
sociedade.

FM

SÍNODO DIOCESANO

JORNADA DE FORMAÇÃO

 Orientada por D. António Couto, bispo auxiliar de Braga, vai realizar-se, no próximo dia 
12 de Novembro, uma Jornada de Formação, no âmbito da caminhada sinodal, iniciada no ano 
passado.
 Este segundo ano dá continuidade ao lema “Em Comunhão para a Missão”, mas abrindo 
uma nova perspectiva - “Da Palavra à Acção”.
 D. António Couto é especialista em Sagrada Escritura e irá mostrar aos participantes na 
Jornada como a Palavra de Deus inspira e anima a Missão da Igreja, para a qual todos os seus 
membros estão convocados. Esta ‘Jornada de Formação’ decorrerá entre as 9:30 e as 17:00 ho-
ras e é dirigida a todos. Mas os responsáveis e animadores de grupos sinodais deverão marcar 
presença interessada e não desperdiçar esta oportunidade de aprender como fazer e o que fazer, 
para que os seus grupos façam uma caminhada segura,  proveitosa e frutuosa, na construção 
da Comunhão eclesial. As inscrições na Jornada deverão ser feitas até ao dia 9, devolvendo a 
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ficha disponível n página electrónica da diocese, ou através do endereço electrónico - sinodo@
diocesede-viseu.pt, ou pelo telefone 232 67 690, ou ainda directamente na recepção do Centro 
Pastoral Diocesano, na Rua D. António Monteiro. As livrarias do Jornal da Beira e o Seminário 
Maior também aceitam inscrições para esta Jornada.
 Quem pretender a reserva de almoço deverá fazer essa menção, ao inscrever-se.
 O documento de estudo para os grupos sinodais sobre a Palavra de Deus já está disponível 
no Secretariado-geral do Sínodo, podendo ser adquirido no Centro Pastoral, nas livrarias do 
Jornal da Beira, ou no Seminário Maior. Nos mesmos locais, está disponível o Plano Pastoral 
2011-2012.

IGREJA DE VISEU PRECISA DE RENOVAÇÃO

 “A Palavra de Deus na Missão da Igreja” foi tema da Jornada de Formação destinada aos 
Animadores dos Grupos Sinodais da Diocese de Viseu, no passado Sábado. D. António Cou-
to, bispo auxiliar de Braga, foi o orientador desta Jornada, que contou com  quatrocentos parti-
cipantes.
 D. Ilídio Leandro fez a abertura dos trabalhos explicitando que a Jornada se destinava a 
propor “novos métodos, novo vigor e novos caminhos para actuar, viver e realizar a missão, 
segundo a proposta da “nova evangelização”. O orador propôs uma viagem “da Dei Verbum à 
Verbum Domini”, demonstrando a necessidade de passarmos “da Palavra à acção”, deixando 
“que o amor de Cristo tome conta de nós”, como a febre toma conta do doente.
 Deus fala e os cristãos, deixando-se “apanhar” por essa Palavra, que nos chega por Jesus 
Cristo, não devem ficar tranquilos enquanto não a testemunharem diante do mundo, mostrando-
se uma “Igreja jovem, leve e bela”. Uma Igreja assim fará com os que estão de fora “lutem por 
entrar nela”.
 Olhando para os Santos, verdadeiros “ícones da Palavra”, veremos como a Palavra os 
seduziu: Maria, Antão, Paulo, Jerónimo, João Paulo II e tantos outros dizem-nos como a Pala-
vra “tomou conta das suas vidas” ao contemplá-la, “envelhecendo nela e consumindo-se nela”. 
“A Escritura não tem apenas um saber, tem o poder, a energia, que toma conta de nós” e nos 
faz “homens/mulheres de talento”, que descobrem na Escritura e nas criaturas o discurso sobre 
Deus, o “colar” de acontecimentos carregados do amor benevolente de Deus, como se fosse 
“um som que nunca se ouviu, um silêncio que nunca se calou”, mas que só será captado em 
“alta fidelidade”. A Igreja “vive do Evangelho”. Por isso, o ambão, onde é proclamado deve ser 
verdadeiro “lugar litúrgico”, de evidente nobreza e estrategicamente localizado. Não deve ser 
utilizado para outro uso, que não seja a leitura da Escritura.
 A tarde desta Jornada foi muito virada para o sentido prático sobre como acolher, pro-
clamar e testemunhar a Palavra, envolvendo não apenas a hierarquia ou clérigos, mas todos 
os fiéis, numa comum responsabilidade de “narrar Deus ao mundo”, no estilo de Jesus Cristo, 
que é “voz, rosto, sentido e sim”, assumindo-se como Bom Pastor, que “se comove” diante do 
pobre, do oprimido, do que espera ser salvo. Anunciar a Boa Nova “de modo feliz, apaixonado, 
ousado, pobre, despojado, próximo e dedicado” é fazê-lo ao modo de Jesus e é “missão de todos 
os cristãos”.
 E a Jornada terminou com um convite: - deixemo-nos maravilhar, ouvindo e lendo a Pa-
lavra, na Escritura e na criação; inquietemo-nos com a urgência de que a Boa Nova chegue a 
todos, dentro e fora da Igreja.
 D. Ilídio, encerrando os trabalhos e agradecendo o contributo de D. António Couto, ex-
pressou o sentido desta caminhada sinodal, iniciada há um ano: “a Igreja de Viseu precisa de 
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renovação e de se deixar interrogar, animar e orientar pela Palavra de Deus, para criar um novo 
estilo de viver, o estilo de Jesus”.

FM

SAUDAÇÃO NATALÍCIA

 Aos Párocos e restantes Sacerdotes da Diocese de Viseu, aos Religiosos e às Religiosas 
da nossa Diocese e aos Leigos responsáveis dos núcleos pré-sinodais, animadores de grupos e 
a todos e todas que se envolveram na reflexão desenvolvida no contexto da caminhada sinodal 
em curso:
 Na última semana do Advento, aumenta a nossa ansiedade na chegada do Deus Menino. 
Os nossos corações também se alegram no Senhor, Nosso Salvador.
 Nesta época festiva, o Secretariado do Sínodo deseja-lhe um Santo e Feliz Natal e um 
novo ano repleto das Graças de Deus na dinâmica da concretização dos objectivos pessoais e 
pastorais. Do mesmo modo, agradecemos toda a colaboração que nos prestou durante este ano 
e reafirmamos a nossa disponibilidade para uma eventual ajuda no caminho que nos conduz, 
neste novo Ano Pastoral, ‘da Palavra à Acção’.

Com muita amizade,
Secretariado Geral do Sínodo

DA PALAVRA À ACÇÃO

DEUS É ACÇÃO DE AMOR

 Deus ama de tal modo o mundo que lhe dá o Seu Filho para que todo aquele que n’Ele 
acredita tenha a vida eterna. Muitos, ontem e hoje, não O recebem... Mas, àqueles que O rece-
bem e acreditam no Seu nome, Deus dá o poder de se tornarem Seus filhos.
 Estamos a viver o 2.º ano do Sínodo da nossa Igreja diocesana, celebrando os 50 anos do 
grande Acontecimento que foi o Concílio Ecuménico do Vaticano II. O nosso Sínodo tem por 
lema – “Da Palavra à Acção”, integrado no tema geral “Em Comunhão para a Missão”. O Natal 
realiza, em plenitude, este tema geral – em comunhão com Jesus (o Fundador, a Cabeça e o 
Mestre) estamos em comunhão com a Sua e a nossa Igreja. Realiza, também, o lema deste ano: 
o Natal é o acontecimento que faz encarnar o Verbo, levando Deus a passar à acção concreta de 
entrega e de doação plena a todos nós. Estas acções de Deus encontram a sua realização plena 
em Jesus Cristo, tornando-Se Ele a Acção concreta e permanente – na Encarnação e, maxima-
mente, na Redenção. Com a Acção de Deus, a Pessoa do Outro, sobretudo do mais frágil e do 
mais indefeso, está no centro da acção humana, social e política.
 O Cristianismo não é ideologia nem legalismo, diz-nos Bento XVI. Ele é a Religião das 
pessoas, a Religião em que Deus é o Verbo tornado Pessoa – a Palavra tornada Acção em nosso 
favor. Palavra que Deus foi falando de muitos modos ao longo dos tempos e que, agora, nos 
vem falar no Seu Filho. Deus nunca esteve calado perante as nossas escolhas e decisões – sem-
pre foi falando como Amigo, como Próximo, sobretudo como Pai. Toda a Palavra de Deus é 
Acção de Amor que tem o Natal e a Páscoa como momentos fundamentais. O Verbo que encar-
na e que redime o mundo é-nos apresentado no Evangelho de hoje como o Deus que actua, que 
age como Criador de tudo, como Vida para todos, como Luz que anula as trevas do mundo e 
da humanidade. O Verbo é o Deus que Se torna Pessoa Humana, cheia de Graça e de Verdade, 
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para que toda a pessoa humana, a começar pela mais frágil e indefesa, seja reabilitada e tornada 
filha de Deus e nossa irmã. Por isso, ser cristão é viver a encarnação para a transformação de 
si mesmo segundo o Homem Novo que é Cristo. A partir daqui e da transformação pessoal, o 
cristão é chamado a viver a encarnação para a transformação do mundo, tornando-o Reino de 
Deus. Ser cristão é, assim, sentir a responsabilidade de agir e de trabalhar pela implantação da 
justiça, da solidariedade, do amor e da paz. É passar, permanentemente, da palavra à acção para 
a transformação do mundo. Encarnando nesta dupla transformação – de si mesmo e do mundo 
– o cristão está a celebrar, a viver e a levar as consequências do Natal e da Páscoa para o mundo 
e a semear o amor, revelando, em todos e em tudo, a presença de Deus Salvador.
 Para o cristão, celebrar o Natal é aceitar o desafio de empenhamento na construção de 
um mundo novo, com entusiasmo, esperança e sem medo. Com a confiança e a certeza de que 
não está só neste desafio. Quando tudo corre bem e parece ser o dinheiro e os bens deste mun-
do a conduzirem as acções importantes, parece que não há lugar para Jesus nem para os Seus 
valores. Quando tudo parece correr bem, tudo é feito para O calar e O eliminar das vidas e das 
relações humanas e sociais. Como outrora, em Belém – parece não haver lugar nas estruturas da 
cidade e, menos ainda, nos corações dos seus habitantes... Porém, hoje parece começar a haver 
lugar, pois os bens deste mundo escasseiam e a crise parece levar a melhor, pondo a felicidade, 
a segurança e o bem-estar em perigo, com a esperança no futuro a vacilar... O Pai Natal parece 
não responder a tudo e a não preencher as insensatas ilusões que nesta imagem infantil todos 
pareciam colocar. A realidade acorda-nos e começa a ter muito a ver com o sentido da vida, com 
as grandes interrogações e as grandes questões humanas e sociais das pessoas e dos povos...
 Somos convidados, pela pressão dos factos e pela crueza da realidade da vida a passar “da 
palavra à acção”, aprendendo com Deus, onde a Palavra já é Acção porque é a própria Pessoa 
do Verbo, o Filho único de Deus, cheio de amor e de verdade.
 O Sínodo na nossa Diocese convida-nos a viver esta experiência da encarnação da Pala-
vra de Deus, tornando-a vida, luz, esperança e amor solidário, capaz de construir comunhão, 
corresponsabilidade, justiça e fraternidade. Ouçamos o Profeta Isaías que brada: «Como são 
belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que procla-
ma a salvação». Sabendo que Deus nos fala pelo Seu Filho Jesus, escutemo-Lo na Sua Palavra 
de Amor, tornada Acção no meio de nós e que esta Palavra encarne e Se torne semente de vida 
para alimento da nossa esperança. AMEN!
 Santo Natal e Festas felizes para todos!

Bispo Ilídio, Viseu

NATAL – PASSAGEM DA PALAVRA À AÇÃO

AOS SACERDOTES: UMA PALAVRA DE BOAS FESTAS

 «Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos 
Profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por Seu Filho» (Natal). «Quando 
chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho» (Ano Novo). «Vós sabeis o 
que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia; Deus ungiu com a força do 
Espírito Santo a Jesus de Nazaré» (Epifania). O Natal de Jesus e o anúncio do Reino – 
com a Evangelização, a formação e a vida missionária da Igreja – constituem a Ação mais 
extraordinária que nos está confiada e que depende, também, de cada um de nós.
 Ao fazermos o nosso percurso sinodal e ao sermos convidados a estudar a Dei Verbum e a 
ajudarmos os cristãos das nossas Comunidades a perceberem a riqueza de tudo quanto é Palavra 
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de Deus e Missão da Igreja, não podemos deixar – também nós, sacerdotes – de nos interrogar:
 - Que importância está a ter o Sínodo nas minhas Comunidades? Que tenho feito para 
isso? - Como estão – os leigos das minhas Comunidades – sintonizados com o Sínodo e com as 
propostas feitas pelo Secretariado Sinodal?
 - Que ajudas concretas – a nível de conteúdos e de metodologias – precisam as minhas 
Comunidades e os meus grupos? Que ajuda pode vir do arciprestado, da zona pastoral e da dio-
cese? Como fazer circular essas ajudas e apoios entre todos? - Quais as dificuldades principais: 
nos grupos e nos animadores? Como superar as dificuldades e motivar uns e outros à ação?
 - Estou a dar a todos a possibilidade de conhecerem a importância do Concílio Vaticano 
II na Igreja do nosso tempo? Sabem o que é a Igreja e qual é a sua identidade, a sua vocação e 
a sua missão de batizados?
 - Que formação cristã de adultos estou a fazer ou quereria fazer nas minhas Comunida-
des? Que ajudas podem e devem ser dadas: a nível arciprestal, a nível de zona pastoral e a nível 
de diocese?
 Sem qualquer pretensão, gostaria que cada Sacerdote reflectisse estas questões. Peço aos 
Arciprestes que as partilhem na próxima reunião arciprestal e que elas constituam um ponto de 
ordem da reflexão, no sentido de se melhorar a participação de cada Comunidade no Sínodo 
Diocesano. A participação de cada Arciprestado e de cada Assembleia Arciprestal parece ser 
indispensável.
 Com esta sugestão e proposta, vão os meus votos amigos de Feliz 2012 para todos.

Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus de 2012
Bispo Ilídio, Viseu

RECENSEAMENTO DA PRÁTICA DOMINICAL

 Realizou-se nos dias 4 e 5 de Fevereiro, em praticamente todos os locais de culto das Pa-
róquias da Diocese, o recenseamento da prática dominical. Com este evento pretende-se avaliar 
o nível de participação dos cristãos na celebração dominical.
 Trata-se do quarto recenseamento realizado na nossa Diocese. Aproveitou-se o facto de, 
no ano transacto, se ter realizado o Censos 2011, para, em caminhada sinodal, se auscultar toda 
a Diocese referente a quatro parâmetros (idade, sexo, residência na Paróquia e comunhão na 
Celebração), cujos dados deverão ser convenientemente tratados em ordem a recolher informa-
ção muito útil para a orientação futura do que se pretende que seja a nossa Diocese. Os párocos 
que ainda não realizaram esta actividade, de acordo com o programado no Plano Pastoral Dio-
cesano, poderão fazê-lo ainda no próximo sábado e Domingo. Imediatamente após a recolha 
dos resultados em cada Paróquia, serão entregues à equipa responsável pela sua análise. 

JORNADAS DE FORMAÇÃO

SER CRISTÃO NO CORAÇÃO DO MUNDO

 No próximo dia 10 de Março, entre as 9:30 e as 17:00, no Centro Sócio-Pastoral, em 
Viseu, haverá mais uma jornada de formação especialmente destinada aos Animadores dos 
Grupos Sinodais, mas aberta a quantos queiram inscrever-se.
 Os trabalhos serão orientados por Juan Ambrósio, professor da Universidade Católica 
de Lisboa, já conhecido de quantos participaram em jornadas anteriores. Desta vez, o tema da 



68Igreja Diocesana

Jornada é “ser cristão no coração do mundo”, na perspectiva da Constituição Pastoral Gaudium 
et Spes, documento conciliar que continuará o ciclo de reflexões pré-sinodais sobre a realidade 
da Igreja que deveremos ser.
 A Gaudium et Spes pede-nos que vamos aos problemas e sectores concretos da vida das 
pessoas e da sociedade.
 Percorrendo todos os nove capítulos da Gaudium et Spes, poderemos encontrar aí luz para 
alguns dos problemas que hoje enfrentamos, neste ambiente de crise(s) generalizada(s). Ma-
trimónio, família, solidariedade, justiça social, globalização, política, bem comum, economia e 
propriedade privada são realidades que serão abordadas numa perspectiva de encontrar a base 
de optimização de benefícios para a comunidade humana: o ser humano é o lugar da realização 
do Reino de Deus.
 Juan Ambrósio dispõe-se a fornecer “apontamentos para uma leitura” da Gaudium et 
Spes, ajudando-nos a ver “o que nos diz, que novidades nos traz e que desafios nos propõe”, in-
terpelando-nos, no tempo presente, a assumir a vivência da fé edificando comunidade eclesial, 
para construir hoje a história humana.
 Os participantes na Jornada de Formação poderão almoçar no Centro Sócio-Pastoral, 
mediante inscrição prévia. A inscrição custa 2,50€ e o almoço 7,50€.

O SÍNODO - ESPELHO DA IGREJA DE VISEU

 O título que dou à Nota introdutória deste número especial do Jornal da Beira sobre o 
Sínodo da nossa Diocese quer convidar-nos, a todos, a reflectir sobre o que está em causa neste 
Projecto eclesial. Devemos ter em conta cinco momentos importantes:
 Olharmo-nos de frente e em profundidade e perguntarmo-nos: quem e como somos, onde 
estamos e como vivemos, para onde e como queremos ir, com quem e como vamos...
 Trocarmos impressões, confrontarmos posições, pedirmos opiniões e buscarmos referên-
cias para nos sabermos analisar e sabermos o quê, como e onde mudar.
 Fazermos os necessários retoques e mudanças: profundos, verdadeiros, coerentes e con-
sequentes que transformem, não somente a imagem, mas que sejam renovadores e construtores 
da verdade que queremos ser, viver e mostrar em comunhão.
 Reflectirmos os ideais e as metas a atingir, refazermos o caminho, as etapas, os meios e 
as estratégias e delinearmos os princípios, as orientações e as regras a observar em comunhão.
Sermos fiéis às novidades tidas como essenciais para os novos caminhos e sermos coerentes 
com as mudanças de ritmos, de objectivos, de estratégias e de propostas para se atingirem as 
metas e os ideais que, em comunhão de reflexão e de construção, se encontraram.
 Tendo em conta os anos em que nos propusemos fazer este percurso - 2010-2015 - esta-
mos a construir os primeiros 2 momentos. A partir da referência - Comunidade dos primeiros 
cristãos (Act 2, 42-47) - e do espelho - Concílio Ecuménico Vaticano II - estamos a analisar a 
nossa realidade e a nossa situação actual. O percurso que está a ser feito pelos grupos de refle-
xão e de estudo pré-sinodal, o recenseamento à prática dominical e um inquérito global a fazer, 
dar-nos-ão preciosos elementos (a estudar e a aprofundar nos seus diversos sinais). A partir da-
qui - nos anos pastorais de 2013-2015 - será o momento de concretizar o indicado nos terceiro 
e quarto momentos para, no ano pastoral de 2015-2016, iniciarmos a concretização do quinto 
momento. Este será o viver em Sínodo, de acordo com o que nos propusemos com este Projecto 
e concretizar uma programação que, em participação corresponsável, nos leve a viver o lema 
geral do Sínodo - “em comunhão para a missão”.
 Neste Projecto, que é caminho em construção permanente, a nossa Igreja Diocesana pre-
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cisa de todos: sacerdotes, leigos, religiosos, consagrados em institutos seculares. Com o bispo 
- que quer ser e estar sempre “convosco, com Cristo, para todos” - todos somos chamados a 
dar um passo para iniciar, caminhar e viver neste Projecto de comunhão e de missão. Se ainda 
alguém - padre, leigo, religioso ou consagrado secular - não fez nada do que aqui está descrito e 
pedido, é esta a hora de começar. Sem todos a sentirem-se “parte”, a Igreja está incompleta e de-
safia-nos à missão. Para esta, estejamos todos em comunhão de corresponsabilidade, vivendo, 
com entusiasmo, o itinerário que nos desafia, permanentemente, a passar “da Palavra à Acção”.
A terminar esta breve Nota, saúdo e faço apelo, também, a quem não se revê como parte ou 
simpatizante da Igreja. A vossa colaboração é importante e necessária, seja em críticas ou su-
gestões construtivas, seja em compreensão pelas falhas e limites de todos nós, os cristãos da 
Igreja de Viseu.

4 de Março de 2012
Bispo Ilídio, Viseu

PROPOSTA SINODAL

 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, procurarmos 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.
 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 da Espírito Santo e 
seguindo Jesus Cristo, em permanente missão, se tornar atenta aos desafios e prioridades do 
nosso tempo.
 OBJECTIVOS DO SÍNODO
 1. Procurar aplicar, tanto quanto possível, a visão pastoral conciliar da Lumen Gentium na 
Diocese de Viseu, organizando esta como uma Igreja fundamentada na comunhão: na organici-
dade e na corresponsabilidade.
 2. Estudar a (re)estruturação da Diocese, tendo em conta a nova situação populacional (des-
povoamento 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 
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sério programa de revisão de comportamentos e de intervenção social (justa e testemunhante).
 A IGREJA NO ECO DOS GRUPOS SINODAIS
 Nesta caminhada sinodal, o contacto com os textos conciliares, seja através da leitura 
directa dos documentos, seja através das apresentações preparadas pelas comissões, tem sido 
uma ocasião de formação, mas também de ensaio de um novo modo de ser Igreja, à descoberta 
dos “sonhos de Deus” para o nosso tempo.
 Nem tudo é ideal. Descobrimos imperfeições. Porém, somos convidados a ver o positivo, 
o quanto o Espírito Santo vai realizando por meio de todos nós.
 O primeiro tema começava com um olhar simples sobre a cultura actual. Os grupos su-
blinharam as vantagens da facilidade da comunicação, alertando, ao mesmo tempo, para os 
perigos inerentes. A instrução mais alargada e a maior participação na comunidade foram sina-
lizados como aspectos muito positivos dos tempos actuais. O individualismo, o materialismo 
de vida, a indiferença religiosa e uma fé vivida a meio termo, sem compromisso, foram vistos 
como dificuldades que é preciso ter em conta na hora de anunciar o Evangelho nos nossos dias.
É necessário que os cristãos dêem um testemunho coerente e feliz da fé em Jesus Cristo. A Igreja 
precisa de anunciar aos que estão fora e, ao mesmo tempo, converter os que se consideram de 
dentro, pois só uma comunidade evangelizada pode evangelizar.
 É o testemunho de serviço aos últimos da sociedade e de amor para com todos que torna 
a Igreja sempre mais credível, não esquecendo o testemunho comunitário. De facto, “o anúncio 
do Evangelho da esperança será mais forte e eficaz, se puder contar com o testemunho duma 
profunda unidade e comunhão na Igreja” (cf. Ec. Europa 53 ss.). Na verdade, a unidade entre os 
cristãos é um sinal indispensável para o testemunho do Evangelho, para a Igreja ser “transpa-
rência do ressuscitado”. Para isso, somos convidados a viver o mistério trinitário, percorrendo, 
juntos, o mesmo caminho, com os olhos postos no Senhor e movidos pelo mesmo Espírito. Tra-
ta-se, segundo a partilha dos grupos sinodais, de viver uma verdadeira comunhão sob o signo 
da reciprocidade. Para tal, importa fazer a experiência da sinodalidade, o “caminhar juntos”, em 
Igreja, para a mesma meta.
 Enfim, se queremos uma verdadeira renovação da nossa Igreja Diocesana, não nos esque-
çamos que temos de ter o trabalho de nos ouvir uns aos outros e de caminhar juntos, sinodal-
mente.

Pe. José Cardoso
Equipa Técnica

SÍNODO DIOCESANO - O QUE SE PERCORREU

 1.ª Assembleia Pré-sinodal (de Abertura) – 10.Outubro.2010, Pavilhão Multiusos – 2000 
participantes; Jornada de Formação “À (re)descoberta do Concílio Vaticano II” por Juan Am-
brosio – 19.Fevereiro.2011, Auditório do Centro Pastoral – 500 participantes;
 2.ª Assembleia Pré-sinodal (para Partilha de metodologias e experiências de caminhada 
pré-sinodal) – 26.Junho.2011, Auditório do Centro Pastoral – 300 participantes (maioritaria-
mente responsáveis de núcleos e animadores de grupos de reflexão);
 3.ª Assembleia Pré-sinodal (no início do 2.º ano de caminhada) – 09.Outubro.2011, Pavi-
lhão Multiusos – 1000 participantes;
 Jornada de Formação “A Palavra de Deus na Missão da Igreja” por D. António Couto – 
12.Novembro.2011, Auditório do Centro Pastoral – 400 participantes.
 O QUE SE VAI PERCORRER
 Jornada de Formação sobre as temáticas da Pastoral Social (tendo como referência a 
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Constituição Apostólica Gaudium et Spes) – 10.Março.2012;
Jornada de Formação sobre as temáticas da Pastoral Litúrgica (tendo como referência a Consti-
tuição Apostólica Sacrosanctum Concilium) – Outubro.2012;
 Inquérito (a toda a Diocese) – Quaresma/Páscoa (2013);
 1.º Documento de trabalho com apresentação de Propostas – reflexão - Outubro a Dezem-
bro (2013);
 1.ª Assembleia Sinodal – Quaresma (2014);
 2.º Documento de trabalho com apresentação de Propostas – reflexão - Tempo Pascal 
(2014);
 2.ª Assembleia Sinodal – Outubro/Novembro (2014);
 3.º Documento de trabalho com apresentação de Propostas – reflexão - Advento (2014);
 3.ª Assembleia Sinodal – Janeiro/Fevereiro (2015);
 4.º Documento de trabalho com apresentação de Propostas – reflexão - Quaresma (2015);
 4.ª Assembleia Sinodal – Tempo Pascal (2015);
 Preparação do Documento Final – Setembro a Dezembro (2015);
 Jubileu do Concílio Vaticano II e Encerramento do Sínodo Diocesano - 08 de Dezembro 
(2015);
 Ano da Igreja Diocesana (2016) - Conclusões e Determinações Sinodais; 
 - Celebração da Igreja Diocesana (500 anos da Dedicação da Catedral – 23 de Julho); 
 - Preparação do Plano Pastoral 2016-2025.

INQUÉRITO DE RUA

 84% dos inquiridos não ouviram falar do Sínodo Diocesano
 Num inquérito de rua realizado pelo JB em cinco localidades da Diocese constatámos que 
84% dos inquiridos não sabiam o que era o Sínodo Diocesano.
 Já ouviu falar do Sínodo?
 Foram inquiridas 50 pessoas, 60% mulheres e 40% homens.
 Procurámos, com este inquérito abranger o máximo de zonas da diocese, passando pelo 
concelho de Viseu, Sátão, Mangualde, Nelas e Tondela.
 Em Viseu e Sátão nenhum dos inquiridos tinha ouvido falar do Sínodo Diocesano. Em 
Mangualde obtivemos a resposta positiva de 4 inquiridos; em Nelas e Tondela responderam 
positivamente 2. Dos inquiridos em Mangualde, 8 afirmaram-se praticantes, seguindo-se Nelas 
e Tondela com 6 cada; Sátão e Viseu registaram apenas 4 católicos praticantes. 36% dos inquiri-
dos têm entre 45 a 59 anos, 22% têm entre 30 a 44 anos. Igual percentagem encontra-se na faixa 
etária dos 15 aos 29 anos; 18% têm entre 59 a 74 anos e 2% situam-se entre os 0 e os 14 anos.
Embora a amostra seja reduzida, dá-nos conta de que a população em geral ainda não sabe o 
que é o Sínodo. Precisa-se de mais informação acerca desta grande acção na Diocese de Viseu.
Inquérito realizado por: Élio Oliveira / Felisberto Figueiredo

TESTEMUNHOS

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 A Comunidade das Carmelitas Missionárias Teresianas, formada actualmente por quatro 
irmãs, aceitou o desafio de pôr-se em caminho sinodal desde a sua convocatória.
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 Muitas são as nossas expectativas, anelos e anseios neste acontecimento diocesano.
 Acreditamos no Sínodo como um meio que pode dar um novo rosto à Igreja, perante os 
desafios do mundo de hoje.
 Anelamos que a caminhada sinodal ajude a uma renovação e revitalização da Igreja: dos 
seus membros e estruturas, do seu modo de viver e anunciar o Evangelho de Jesus.
 Confiamos que as comunidades cristãs, ao longo deste tempo sinodal, recuperem o seu 
vigor missionário desde a experiência da comunhão. Sentindo-nos também nós, comunidade 
religiosa, membros activos do Povo de Deus, fizemos nosso, o lema “Em comunhão para a 
missão”, integrando-nos activamente na dinâmica sinodal.
 Os primeiros passos, em diálogo com os párocos, foram dados em quatro paróquias do 
arciprestado de Carregal do Sal: Currelos, Cabanas de Viriato, Sobral e Beijós, através de uma 
acção de sensibilização, com bom acolhimento por parte dos paroquianos.
 Seguidamente, constituímos um grupo sinodal em Currelos, fazendo parte dele a nossa 
comunidade. Um grupo reduzido em número mas com grande vontade de reflectir e partilhar. 
Foram feitas várias reuniões para estudar o documento sobre a Lumen Gentium, fazendo chegar 
ao Secretariado do Sínodo as suas inquietações. As reuniões em si foram já para nós uma ex-
periência de comunhão, que nos ajudaram a ver, uma vez mais, que a Igreja é obra do Espírito 
Santo, que se constrói e avança através do contributo de todos.
 No Vicariato de Santo Estêvão, onde actualmente residimos, encontrámos um grupo 
constituído, com uma caminhada já iniciada. Os trabalhos, a partir da terceira assembleia pré-
sinodal, foram retomados no grupo, no qual a nossa comunidade se integra e assume a sua 
animação. Um grupo empenhado que reflecte e dialoga sobre o documento “A Palavra de Deus 
na vida e na missão da Igreja”, sentindo-se cada um parte viva desta Igreja diocesana de Viseu 
que se deixa iluminar pela Palavra para se comprometer na missão.
 O encontro com Deus, na nossa oração de cada dia, vai dando luz e força a cada um de 
nós para não ficar para trás no caminho iniciado. Estamos conscientes de que o Espírito de Jesus 
Ressuscitado é quem nos orienta e impele a ir da Palavra à acção.

RESPOSTAS INDIVIDUAIS

 Questão A - Que testemunho nos pode dar da caminhada pré-sinodal já realizada no 
Grupo de reflexão a que pertence?
 Questão B - E que expectativas tem acerca do que pode resultar do Sínodo Diocesano no 
sentido da renovação da Igreja na nossa Diocese?

 RESP. A - Esta caminhada em união com a Diocese tem sido enriquecedora. A decisão 
comunitária de formar um grupo pré-sinodal foi tomada no sentido de participar no Sínodo 
Diocesano desde a nossa vocação peculiar, como religiosas contemplativas. É uma visão dife-
rente da mesma realidade de fé que nos une. Os dois temas que já lemos, meditámos e rezámos 
foram tratados de forma diferente: o primeiro foi todo feito em grupo, a leitura e as respostas às 
questões – tipo debate; o segundo foi realizado individualmente e depois unificado. Foi interes-
sante no primeiro perceber a unidade do grupo e no segundo a diversidade e beleza de cada uma 
tocada pela Palavra de Deus, o qual corresponde aos temas: Igreja Comunhão e Igreja Evange-
lizadora. Felicitamos (Felicito, pela minha comunidade religiosa,) as equipas que elaboraram 
os cadernos de estudo; conseguiram em poucas palavras transmitir a linguagem da fé, presente 
na Tradição, na Palavra de Deus e na Vida da Igreja. Vou percebendo que o lema do Sínodo se 
vai fazendo vida, pois sentimo-nos em Comunhão para a Missão.



73Igreja Diocesana

 RESP. B - As expectativas que (tenho, e) temos como Comunidade Religiosa Contem-
plativa estão desde o começo do Sínodo presentes na nossa oração. A primeira é a mesma que 
levou a esta iniciativa pastoral, a renovação da Igreja de Viseu de modo a responder aos desa-
fios e prioridades do nosso tempo com a linguajem da fé e da vida numa harmonia sempre mais 
bela (resume as demais expectativas). A segunda é um conhecimento mais profundo da riqueza 
espiritual e humana da nossa Mãe Igreja e da necessidade de escutar a sua voz na Palavra de 
Deus e nas exortações (documentos dos Papas, dos bispos, homilias,...) que nos faz como a 
filhos queridos que acompanha em cada etapa da vida. A terceira é o empreendimento numa 
caminhada do individual para o comunitário. O empenhar-se mais séria e responsavelmente 
nas iniciativas paroquiais e diocesanas (à qual já se percebe uma adesão bastante frutuosa). A 
quarta, que envolverá e ajudará todas as demais a crescer, é a renovação espiritual. É o desejo 
de que todas as comunidades se tornem mais orantes, para que cheguemos todos a ser um só 
coração e uma só alma (Act 4,32). O que potencia uma abertura a um amor maior, a Deus e ao 
próximo.

Irmã Maria Helena Alexandre

 RESP. A - Um dos pontos a salientar nesta Caminhada Sinodal é o espírito de comunhão 
que está a germinar entre todos os Movimentos, Associações e Obras (MAO). É uma oportu-
nidade importante de nos conhecermos, na diversidade de Carismas, que são Dons de Deus. 
Para além dos eventos para que todos os MAO possam festejar esta mesma comunhão, temos 
colaborado naquilo que o projecto Sinodal nos propõe, particularmente na reflexão sobre os 
documentos dogmáticos, nos Grupos Sinodais, descobrindo-nos como Igreja e colaborando 
na construção da Igreja que desejamos, mais comprometida, para uma melhor Evangelização! 
Nem todos caminham ao mesmo passo. O importante é querer fazer Caminho, sem tempo defi-
nido para a chegada, mas com um percurso a fazer, deixando rasto de testemunho para todos os 
cristãos e para a sociedade.
 RESP. B - Ao reflectimos nos documentos propostos, descobrimos como uma reflexão 
realizada há 50 anos, com o Concílio Vaticano II, tem tamanha actualidade para a sociedade e 
a Igreja de hoje. Esta herança e riqueza dão-nos pistas importantes para o projecto de renova-
ção e reestruturação da Diocese, em função de cada situação. Teremos de nos deixar Cativar 
por este projecto da nova Evangelização, dar espaço à criatividade, saber estar com o (O)utro, 
para construir a Igreja que queremos. Este Caminho de renovação e reestruturação só pode ser 
construído com os cristãos que estão interiormente disponíveis a darem o seu contributo. Não 
basta ter vontade, será necessário um pouco mais, querer. Querendo e Crendo, isso sim, juntos, 
renovaremos a nossa Diocese.

Ana Maria Carvalho
Grupo Sinodal do MAO

 RESP. A - Na minha paróquia há um grupo sinodal a trabalhar. Tem 12 pessoas, na maio-
ria ligadas a algum Movimento ou a vários. Parece que as pessoas ainda não interiorizaram que 
o Sínodo é para todos. Alguns foram uma ou duas vezes e acharam que não iam fazer nada, 
porque não entendiam e não sabiam responder, sentindo-se desconfortáveis. Há necessidade de 
os textos de reflexão serem mais acessíveis. Continua a expectativa de trazer mais pessoas ao 
grupo sinodal. Apesar de pequeno e único na paróquia, o grupo é assíduo às reuniões e trabalha, 
havendo troca de ideias.
 RESP. B - A expectativa que tenho em relação ao resultado do Sínodo, é sem dúvida que 
haja mudanças para melhor, a nível da orgânica pastoral, para que a Diocese possa caminhar em 
sintonia, em corresponsabilidade. Tenho a esperança e confiança que a nossa Diocese vai ficar 
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enriquecida com cristãos mais activos e envolvidos com a fé que professam no amor a Deus e 
ao próximo.

Cristina Abrantes
Grupo Sinodal de Campo de Besteiros

 “Conheço o sínodo e faço parte de um grupo sinodal” - Luísa - 59 anos – Mangualde;
 Não ouvi falar do sínodo, sou católica mas não praticante” - Maria - 45 anos - Silgueiros 
– Viseu;
 “Não ouvi falar do sínodo” - Nelson - 60 anos – Nelas;
 “Não conheço o sínodo” - Paulo - 27 anos – Viseu;
 “Não sei o que é o sínodo, sou católica mas não praticante” -  Tânia – 27 anos – Viseu.

ENTREVISTA AO SECRETÁRIO GERAL

 Estando já no segundo ano da caminhada sinodal, que balanço é possível fazer-se?
 Estamos ainda numa fase preparatória para o chamado período sinodal. Esta etapa preten-
dia ser uma oportunidade para sensibilizarmos e prepararmos todas as comunidades e todas as 
pessoas para o verdadeiro momento do Sínodo.
 Pretendendo, com o Sínodo, comemorar também os 50 anos do Concílio Vaticano II, en-
tendeu-se que o confronto da realidade da nossa Igreja diocesana com as grandes intuições do 
Concílio seria um bom caminho a fazer-se. Razão por que, ao longo destes anos de preparação, 
estamos a estudar as quatro grandes constituições conciliares, desconhecidas por muitos dos 
nossos católicos.
 A sensibilização das comunidades está a ser feita: temos registado na nossa base de dados 
a constituição de 131 núcleos com um total de 428 grupos; além disso a tiragem dos livros de 
apoio à reflexão das pessoas apontam para cerca de 2.000 exemplares. Sabemos que nem todas 
as comunidades estão no mesmo ritmo, mas o apelo do nosso bispo é para que cada uma come-
ce a trabalhar quanto antes. Mas nenhuma comunidade pode trabalhar sem o estímulo do seu 
pároco.
 O Secretariado-geral do Sínodo tem estado e está disponível para, a pedido dos párocos, 
dar toda a colaboração necessária, nomeadamente indo às paróquias ou arciprestados para lan-
çar o trabalho sinodal.
 
 Que momentos têm marcado esta caminhada?
 Têm sido momentos fundamentais da caminhada as assembleias diocesanas e as jornadas 
de formação dos animadores.
 Com objectivos diferentes têm atingido as suas metas. Com as assembleias diocesanas 
pretendia-se uma abertura ao mundo e por isso a sua realização no espaço do Multiusos de 
Viseu. A participação das comunidades tem sido significativa.
 As jornadas de formação para os animadores têm tido um público mais restrito, mas têm 
sido um bom momento de formação intelectual e também de caminhada comunitária. As temá-
ticas têm estado em relação directa com os temas a estudar durante o ano litúrgico.
 
 Que perspectivas de futuro, nos trabalhos do Sínodo?
 Este e o próximo ano ainda serão de preparação, com o estudo dos textos conciliares e 
com a realização de um grande inquérito a todas as pessoas da diocese. Depois entraremos no 
período propriamente sinodal que deverá ser marcado pelas assembleias sinodais onde deverão 
ser estudadas e votadas as propostas sinodais que entretanto deverão ser elaboradas, tendo em 
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conta a realidade da diocese e o contributo da reflexão dos grupos sinodais que têm estado a 
fazer a sua reflexão ou que ainda venham a ser criados.
 Destas assembleias sinodais deverá sair um conjunto de propostas operativas que serão 
entregues ao Bispo da diocese para que elabore o documento final que deverá ser a carta magna 
da diocese para os próximos anos pastorais.

Cón. Manuel Matos

GRUPOS SINODAIS POR ZONAS PASTORAIS

BEIRA ALTA – 93; BESTEIROS – 39; DÃO – 33; LAFÕES – 106; VISEU - 157

PARÓQUIAS EM SÍNODO

PARÓQUIA DE CAMPO DE MADALENA

 Numa assembleia paroquial, anunciou-se a realização do Sínodo e o que ele repre-
senta para a vida da Igreja Diocesana. Seguiu-se uma reunião conjunta entre os vários ór-
gãos de corresponsabilidade, para achar a forma de criar os grupos sinodais, tendo surgido 
sete grupos, com dois animadores cada um. Os animadores integram os referidos órgãos de 
corresponsabilidade, cabendo-lhes escolher e contactar as pessoas a integrar nos grupos, dando 
atenção às várias realidades eclesiais, sociais e culturais da Comunidade, incluindo também 
quem não tem uma ligação tão activa e presente na Comunidade. Houve depois um encontro de 
apresentação e de formação para todos os elementos dos sete grupos e seguiu-se o itinerário e 
a calendarização emanada do secretariado do Sínodo. Estudou-se a “Lumen Gentium” e a “Dei 
Verbum” e da reflexão surgiram pistas em ordem ao futuro da vida pastoral da paróquia, tex-
tos enviados ao Secretariado. Participou-se nas várias Assembleias Pré-sinodais. Há um grupo 
significativo de pessoas que estão a dar o seu melhor no estudo dos documentos conciliares e a 
olhar para a realidade da paróquia em ordem à sua renovação. Alguns deixaram os grupos, mas 
há um “núcleo duro” que tem feito um trabalho sério, profundo e responsável.
 Na oitava do Natal fez-se uma sessão de “Cantares ao Menino”, na Matriz, como expres-
são de Comunhão que se quer viver e aprofundar, em que participaram todos os grupos culturais 
da freguesia. Foi um acontecimento que partiu desta caminha sinodal.
 Quem parte para uma caminhada destas, está a pensar e a desejar a renovação da Igreja 
Diocesana. Cada um de nós é um contributo e só por isso vale o nosso empenho. Mas a Co-
munhão exige envolvimento, coragem, disponibilidade, determinação e abertura de todos e a 
todos. Nem todos se sentem envolvidos e às vezes, paira no ar, um sentimento de pessimismo. 
Eu acredito que nada ficará na mesma e o esforço, dedicação e envolvimento de muitas e muitos 
hão-de dar o seu fruto. Acredito que a Igreja Diocesana se vai abrir à acção do Espírito para que 
ela seja aquilo que deve ser, fiel à sua missão essencial e terá a coragem de se desprender de 
tudo aquilo que impede de acolher e de propor a Boa Nova da Salvação às pessoas destes tem-
pos. É o que tenho ouvido nos grupos sinodais: a Igreja tem que ter a coragem de se desprender 
do que a impede de responder com esperança ao mundo actual. Alguns sopros do Espírito vão 
acontecer.

Cón. Miguel Abreu
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PARÓQUIA DE MANGUALDE

 Na nossa comunidade, os grupos sinodais, tentando adaptar-se ao ritmo dado pela Dio-
cese, reflectem na identidade cristã e no sentido de pertença ao Senhor, alimentando-se na Pa-
lavra, viva e eficaz, e expressando nas rotinas diárias o mandato do envio e da comunhão dado 
por Jesus Cristo. Os grupos sinodais brotaram dos movimentos, dos grupos de acção pastoral 
paroquial e também de alguns locais da comunidade. Há a sensação de que este é um momento 
propício para parar e reflectir sobre a identidade cristã. À luz do Magistério da Igreja, especial-
mente pelas Constituições Conciliares, há o sentimento de que há muito caminho a percorrer. 
Aqueles que compõem os grupos sinodais vão sentindo que a Igreja precisa de avançar, de mu-
dar, de caminhar com desafios exigentes, ou seja, ter uma ousadia “incómoda”, especialmente 
para os “resignados” e “acomodados” na vivência da fé. O grupo sinodal dos casais, dos jovens, 
dos catequistas, dos diversos movimentos, dos que exercem ministérios litúrgicos e de alguns 
bairros ou localidades, sendo fiéis ao ritmo sinodal da Diocese, sentem que são o fermento de 
uma nova vivência cristã, de uma nova comunidade. É evidente que nem todos os membros da 
comunidade paroquial estão motivados e sensibilizados nesta caminha sinodal.
 Somos uma minoria, conscientes de que a renovação e a mudança acontecem paulati-
namente, valorizando mais a qualidade na simplicidade do que a quantidade na indiferença. A 
comunidade sente que algo de novo está a acontecer, porque, nas celebrações, esta caminhada 
sinodal é sempre uma intenção na Oração Universal; gera um momento de oração, feita em 
comunidade através de um texto pro- posto pela Diocese; é uma novidade perene com o Painel, 
situado à porta da Igreja, elaborado pelo grupo dos jovens; há a sensibilização para adquirir os 
textos de reflexão propostos pela Diocese, não esquecendo o tempo de formação dedicado às 
Constituições Conciliares e ao convite à formação na Escola de Formação Cristã de Adultos 
com o seu ritmo quinzenal.
 Esta Comunidade Paroquial de Mangualde procura “entrar no Sínodo para, depois, conti-
nuar nele”.

Cón. Seixas

SECRETARIADOS DIOCESANOS E SÍNODO

 Convocado pelo Bispo, realizou-se um encontro com a presença do Secretariado-Geral 
do Sínodo Diocesano e os Secretariados Diocesanos da Pastoral. Para além de alguma avalia-
ção e reflexão sobre o Sínodo, houve uma proposta de o próximo Plano Pastoral Diocesano ser 
construído por todos os Secretariados, dando cada um o específico do seu sector pastoral, com 
a coordenação do Vigário Episcopal da Pastoral. Foi sugerido um tema e o seu enquadramento 
e foram apontadas algumas linhas em ordem à metodologia a desenvolver.

COMISSÕES DOUTRINAIS DO SÍNODO

 O Bispo e o Secretariado-Geral reuniram com as 4 Comissões Doutrinais do Sínodo Dio-
cesano, no Centro Pastoral, na noite da passada Terça-feira, 13 de Março. Tratou-se de reflec-
tir sobre o momento actual deste Projecto de renovação da nossa Igreja de Viseu, no qual as 
Comissões Doutrinais são as principais responsáveis, pela elaboração dos textos, estudo das 
respostas e outros trabalhos necessários. Foi estudada a sequência dos trabalhos que nos levarão 
às Assembleias Sinodais e ao Documento Final do Sínodo.
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O SÍNODO E OS MOVIMENTOS

 Para reflectir a participação dos Movimentos da Diocese no Sínodo, o Bispo e o Secre-
tariado-Geral reuniram com os seus representantes, na noite da passada Quinta-feira, 15 de 
Março, no Centro Pastoral. Estiveram presentes mais de uma dezena e testemunharam a adesão 
empenhada de todos no trabalho. Embora alguns estejam a promover este trabalho por Movi-
mento e outros o façam inseridos nos grupos paroquiais, o que importa é o empenhamento de 
todos.

SÍNODO DIOCESANO

DESAFIOS DA GAUDIUM ET SPES

 “Todos devemos estar envolvidos no Sínodo”. Esta foi uma das afirmações de Juan Am-
brosio, professor da Universidade Católica de Lisboa, convidado para conduzir a Jornada de 
Formação, que aconteceu no Sábado, 10 de Março, no Centro Sócio-Pastoral da Diocese.
 Este docente foi o principal orador da jornada de formação promovida pelo secretaria-
do do Sínodo Diocesano, este grande acontecimento que decorre desde 2010, terminando em 
2015. Ao longo desta jornada, que teve como ponto central «Ser Cristão no Coração do Mun-
do», na perspectiva da constituição pastoral “Gaudium et Spes”, foram abordados apontamen-
tos sobre os desafios colocados aos cristãos no nosso tempo, e ao modo de testemunhar a fé.
 Juan Ambrósio, cativou a atenção da assistência presente no auditório do Centro Sócio- 
Pastoral de Viseu, que teve a oportunidade de expor as suas dúvidas e sugestões.
 Nesta jornada de formação, que já vai na sua terceira edição, esteve presente o Bispo de 
Viseu, D. Ilídio Leandro, que se mostrou satisfeito pela aderência do público. Quatrocentos 
participantes, maioritariamente Animadores de Grupos Sinodais.
 Após o almoço, Juan Ambrosio deu a conhecer aos presentes as interpelações e desafios 
que são feitos aos crentes de hoje, na “Gaudium et Spes”, para serem agentes de mudança, da-
quela mudança que o Espírito anseia, para que o Reino aconteça, no meio de nós, hoje.
 A terceira jornada de formação em tempo sinodal desenvolveu-se centrada na “Gaudium 
et Spes”, documento conciliar que será estudado e reflectido, nos Grupos Sinodais, para um 
olhar atento sobre a dimensão caritativa da Igreja, concretizada através da Pastoral Social, onde 
cada cristão tem o espaço da sua afirmação pessoal, pelo testemunho, concretizado no serviço 
aos mais necessitados, fazendo acontecer o Reino, que é de libertação, de salvação.
 NÃO HÁ REALIDADE HUMANA QUE SEJA ESTRANHA AOS DISCÍPULOS DE 
JESUS
 A Gaudium et Spes espelha uma postura conciliar de atenção e carinho por toda a realida-
de humana, para a qual o Evangelho tem uma leitura sempre abrangente.
 Esta perspectiva ficava mais vincada com a afirmação de que “a Igreja não pode existir 
sem o mundo; ela é a tessitura desse mundo”, afirmação que Juan Ambrosio ampliou dizendo 
que “tu podes ser protagonista da fase de metamorfose que dará origem à nova realidade, ao 
novo paradigma: o tempo da religião vazia (maré vazia), para se encher de novidades felizes” 
descobertas no contacto com o Evangelho.
 Olhando a realidade espelhada na Gaudium et Spes, que corresponde, na perfeição, aos 
nossos dias, vê-se que “o cristianismo sociológico está a acabar, à medida que nasce um cristia-
nismo pessoal”, de opção pessoal intensa, na adesão à pessoa de Cristo, ponto de encontro da 
humanidade com Deus.
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 Vincando esta realidade, o orador afirmou que, face aos problemas actuais, “a solução não 
é a Igreja, é Jesus Cristo, que une Deus e o homem”.
 Explicando a função da Igreja, usou a fábula que fala do “sábio que aponta a lua e do 
tonto, que só vê o dedo”.
 Juan Ambrosio realçou ainda a importância da celebração, da festa, que não pode cingir-
se aos “tempos fortes”, mas ser igualmente intensa no “tempo comum”. Lembrou mesmo que 
“os bichos não têm domingo”. Só o ser humano celebra, faz festa.
 CULTURA FAZ DE NÓS UM EX-ANIMAL
 Com esta afirmação, Juan Ambrosio realçou a importância da dimensão cultural para a 
promoção do ser humano, sendo a cultura um espaço de especial atenção da acção pastoral da 
Igreja. Sem cultura, não há possibilidade de desenvolvimento para o ser humano.
 Modos de vida e esquemas de significação integram também a dimensão religiosa, di-
mensão que é exclusiva do ser humano. E a experiência religiosa não é possível fora da cultura, 
pois é aí que está o espaço das mediações indispensáveis a essa experiência.
 A par da importância da cultura na acção evangelizadora da Igreja, Juan Ambrosio real-
çava a importância de os cristãos se empenharem no “exercício da política”, que é inerente à 
condição cristã, como se depreende da Doutrina Social da Igreja. A construção da paz, desde a 
relação pessoal até à comunidade internacional, terá que ser a primeira preocupação, também 
na dimensão religiosa: “não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões”, lembrava o ora-
dor, ao realçar o cuidado que a Gaudium et Spes dedica ao diálogo inter-religioso.
 Juan Ambrosio esclarecia que o diálogo inter-religioso não tem como objectivo a teolo-
gia, mas a construção da paz, começando pelo diálogo entre católicos, alargando-o a todos os 
cristãos e, depois, a todos os crentes e chegando também aos não crentes.
 A construção da paz é um serviço à humanidade, que precisa de “razões de viver”; a 
experiência humana é, verdadeiramente, “lugar teológico”, lugar onde o mistério se vive e se 
reflecte, onde Jesus Cristo aparece “incarnado no cristão”, que vive a sua vida toda, sem inter-
valos, revelando Jesus Cristo no coração do mundo.
 Juan Ambrosio lembrava aos presentes que “Deus chega até nós e nós chegamos até Ele 
através de um da nossa raça, Jesus Cristo, pessoa concreta, evidente em cada um que adere a 
Ele, à sua Boa Nova”.
 A importância do testemunho ficava realçada por Juan Ambrosio, na sua afirmação de 
que “todo o ser humano tem a capacidade da fé, mas ela só se operacionalizará se alguém lhe 
transmitir essa experiência”. Explicitando melhor, o orador lembrava: “se ninguém falar com 
uma criança, ela crescerá e morrerá muda; se ninguém lhe transmitir a experiência da fé, ela 
nunca chegará a ser crente.
 O “projecto de Deus para a humanidade” exige a cada cristão uma dupla fidelidade ao 
cristão: fidelidade a Deus e fidelidade ao ser humano, tornando-se visível através da comunhão 
amorosa, que nasce da consciência de que somos todos irmãos, em Deus, Pai de todos.

GI

AO RITMO DO SÍNODO DIOCESANO

 Na caminhada de renovação que a Diocese empreendeu, nesta fase preparatória do Síno-
do, os grupos sinodais e outras pessoas de boa vontade estão a reflectir a Constituição Conciliar 
Gaudium et Spes, com base num resumo apresentado para esse efeito. O ideal seria ter sempre 
à mão o texto completo, para eventual consulta, em caso de dúvida, ou como complemento. 
Ajuda também à reflexão tentar conhecer alguns elementos suplementares, para aferir das difi-
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culdades deste documento, desde o contexto histórico em que foi elaborado até à sua redacção 
final. Atendendo à ordem de entrada na lista dos assuntos a tratar pelo Concílio, ficou conhecido 
por esquema XIII (simples número de ordem), que não bastava para que, no futuro, conservasse 
este nome. Em termos de produto final, este documento passaria à história com a designação 
de Gaudium et Spes, primeiras palavras latinas com que começa e que, associadas às outras 
palavras do Proémio (n.º 1), exprimem perfeitamente o conteúdo, as intenções e o espírito que 
o integram. Aos olhos da história, a quarta sessão do Vaticano II será a sessão do esquema XIII, 
ou antes, da Constituição Pastoral A Igreja no Mundo Contemporâneo. Sem dúvida, a terceira 
sessão tinha desbravado o terreno. Aí se deu um primeiro debate, que permitiu delimitar os 
problemas e conhecer o espírito do Concílio. Mas o texto apresentado não satisfazia os Padres 
Conciliares, carecendo de nova redacção. Por isso, tudo voltava ao princípio. Em certo sentido, 
poderia dizer-se que o esquema XIII se tinha tornado a alegria e a esperança, a tristeza e a an-
gústia do próprio Concílio, tal era a esperança dos povos e o risco de desiludir as expectativas. 
Assim, o esquema que, na terceira sessão (1964), fora apresentado com o título de decreto, 
trazia agora, na quarta sessão (1965), o nome de Constituição Pastoral. Com efeito, o título de 
Constituição Pastoral, aprovado em 11 de Maio de 1965 pela Comissão Coordenadora e pelo 
Papa, exprimia bem o sentido e o fim deste documento. Não era um decreto, porque não con-
tinha qualquer prescrição e, por isso, não se dirigia apenas aos cristãos. Também não era uma 
constituição, no sentido puramente dogmático, já que o aspecto doutrinal, sempre presente, era 
apresentado sobretudo nas suas consequências pastorais. Apesar de tudo, o título Constituição 
acabou por prevalecer, tendo o texto a intenção de se dirigir a todos os homens, e não apenas aos 
cristãos. Mas, então, qual era o conteúdo desta Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo 
Contemporâneo? Tentaremos dar a resposta na nossa próxima colaboração.
 (Cfr. A Igreja do Presente e do Futuro - A História do Concílio Ecuménico Vaticano II - 
Diário do Concílio - Volume II, pelo Padre A. Werger, tradução do Padre Dr. Serafim Ferreira 
da Silva, Editora Estampa, L.da, pp. 377 e sgs.)

ENCONTRO SINODAL

 No âmbito da caminhada sinodal em curso na diocese de Viseu com vista à celebração dos 
50 anos do Concílio Vaticano II, encontra-se actualmente em estudo e reflexão a constituição 
pastoral “Gaudium et Spes”.
 Os membros da Família Vicentina de Viseu (Conferências SSVP, Jovens JMV, Padres 
Vicentinos e Animadores Sinodais) estiveram presentes num Encontro Sinodal, no passado dia 
29 de Abril, na Casa de S. Vicente de Paulo, no Monte Salvado – Orgens, exactamente para 
reflectir sobre este documento conciliar e a sua importância na renovação da Igreja, ontem 
como hoje. A logística do encontro esteve a cargo dos jovens que providenciaram os guiões, os 
identificadores de pertença a comunidades, a animação e os cânticos da eucaristia. Cabe aqui 
uma palavra de justo apreço pelo seu trabalho.
 Na exposição inicial falou-se um pouco deste documento no contexto de renovação do 
Concílio e relembraram-se os “sinais do tempo” do mundo de então, como a chegada da te-
levisão, a música rock, a guerra fria, o despertar do 3.º Mundo, a emancipação da mulher, as 
conquistas da técnica e da ciência, as transformações familiares...
 Seguindo o esquema temático deste documento, deu-se conta da interpretação da Igreja 
de então a estas transformações sociais, realçando-se que sempre aconselhou a construção de 
um mundo mais justo e solidário, onde o bem comum fosse a pedra de toque de um mundo em 
mudança.
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 Também no que respeita aos problemas do matrimónio e da família, mais do que atirar 
pedras sobre novos comportamentos e enfraquecimento das estruturas familiares, advoga-se o 
diálogo, uma boa educação dos filhos e uma relação baseada nos afectos e na autenticidade.
 Citou-se ainda o documento para afirmar a vontade da Igreja em colocar a cultura e o 
desenvolvimento económico ao serviço da melhoria das condições de vida de toda a pessoa 
humana.
 Ao nível dos princípios, realçou-se a grande importância dada por este documento 
à dignidade da pessoa humana, a construção de um mundo melhor baseado no progresso, 
afirmando-se que a ciência não é inimiga de Deus, a valorização do papel dos leigos na 
construção de comunidades religiosas mais participadas e a promoção da paz na comunidade 
internacional. E tratando-se de movimentos vicentinos, que promovem a caridade e a solida-
riedade sociais, houve tempo para falar um pouco da Doutrina Social da Igreja e do Carisma 
vicentino.
 Para finalizar a exposição realçou-se a importância do diálogo na edificação do mundo e 
a sua orientação para Deus e falou-se na necessidade de uma Nova Evangelização que vai ser 
objecto do Sínodo convocado pelo Papa para Outubro de 2012.
 Terminada a exposição e depois das palavras conclusivas do Sr. Padre Bruno, houve lu-
gar a uma reunião por comunidades, onde os participantes puderam dar o seu contributo para 
as implicações actuais deste documento na identificação dos problemas familiares e sociais na 
sociedade do século XXI. Todos puderam concluir como este documento ainda está plenamente 
actual e como os problemas de hoje não são muito diferentes e pelo contrário se agudizaram.
Das conclusões destes grupos de trabalho saíram propostas interessantes para o trabalho na 
Igreja de hoje e reflexões úteis sobre a vida familiar e social dos nossos dias.
 O encontro concluiu-se com a Eucaristia de encerramento em cuja homilia o celebrante 
teve oportunidade de realçar o papel da Igreja e dos cristãos no mundo de hoje. 

SSVP

AO RITMO DO SÍNODO DIOCESANO...

 Voltamos ao contacto com os nossos leitores, numa altura em que os grupos pré-sinodais 
estão a ultimar as suas conclusões sobre a Gaudium et Spes e a enviá-las para o Secretariado 
Geral, com a finalidade de que, após trabalho tão meritório, a Constituição agora estudada não 
caia no esquecimento. Recapitulamos algumas ideias, com a certeza de que, após a reflexão 
feita, todos estamos mais bem colocados para melhor compreensão. Nas discussões dos temas 
conciliares condensados no esquema XIII, houve vários contributos, tendo-se distinguido o P. 
Gauthier, que se tornou, durante as quatro sessões do Concílio, o promotor da causa da pobreza 
na Igreja. No final da segunda sessão, fez um balanço sobre o Concílio e a Igreja dos pobres, 
com a publicação dum livro, a que deu o título da palavra de Isaías: Consolez mon peuple. Este 
livro foi contestado em algumas das suas afirmações. Um “Comité” de bispos trabalhou per-
sistentemente sobre os problemas da pobreza em geral e, em particular, do estilo de pobreza a 
conferir à Igreja. Deste trabalho saiu uma espécie de manifesto em 13 pontos, em que os bispos 
que assinaram fazem profissão de pobreza. Transcrevemos alguns desses pontos:
 “Procuraremos viver segundo o modo ordinário do nosso povo, no que diz respeito à 
habitação, alimentação, meios de transporte e tudo o mais.
 Renunciamos para sempre à aparência e à realidade da riqueza, especialmente nos há-
bitos (vestidos ricos, cores garridas), nas insígnias de matéria preciosa (estes sinais devem ser 
evangélicos). Não possuiremos imóveis nem móveis, nem contas no banco, etc., em nome pró-
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prio; e, se for necessário possuir, colocaremos tudo no nome da diocese, ou das obras sociais 
ou caritativas.
 Sempre que seja possível, confiaremos a gestão financeira e material, na nossa diocese, 
a uma comissão de leigos competentes e conscientes da sua missão apostólica, com vista a 
sermos menos administradores que pastores e apóstolos.
Recusamos ser chamados oralmente ou por escrito com nomes e títulos que significam grande-
za e poder (por exemplo: Eminência, Excelência, Monsenhor...). Preferimos ser chamados pelo 
nome evangélico de Padre, etc.”
 (cfr. Diário do Concílio, pág. 398, nota 2, da edição que utilizamos).
 Eis um belo programa que, não tendo passado por estas palavras para o texto conciliar, 
continua a ser inspirador da vida de quem se consagra à missão de anunciador do Reino, e que 
deveria ser retomado e aprofundado, com o propósito de o levar à prática. 

APRESENTADO PLANO PASTORAL DIOCESANO
2012/2013

 Numa Assembleia de Animadores de Grupos Sinodais, na tarde do dia 1 de Julho, foi 
apresentado o Plano Pastoral Diocesano para o novo Ano Pastoral, que se desenvolverá centra-
do na Celebração do Domingo, como Dia da Fé e Dia da Festa. Será o clima propício à conti-
nuação da “jornada sinodal” que se iniciou há dois anos e vai continuar, em nova etapa, olhando 
a Sacrosanctum Concilium, do Vaticano II.
 No início da Assembleia, o Cón. António Jorge apresentou uma síntese das conclusões 
apresentadas por 43 Grupos pré-Sinodais de Reflexão, reflexão sobre a ‘Dei Verbum’.
 Ouviram-se, depois, dois testemunhos de Animadores de Grupos pré-Sinodais, vindos 
das Paróquias de Campo de Madalena e de Canas de Senhorim. Mostraram aos presentes as me-
todologias de trabalho utilizadas, os sucessos e as dificuldades na animação dos seus Grupos. 
Esta partilha de testemunhos revelou-se muito útil, criando coesão entre os vários Animadores, 
que assim se sentem mais acompanhados, partilhando experiências comuns e originalidades, no 
processo de trabalho. O Cón. José Henrique, por sua vez, fez a apresentação da Sacrosanctum 
Concilium, documento conciliar que será estudado pelos Grupos pré-Sinodais, após as férias 
deste Verão, a partir de um texto de apoio que está a ser terminado. O Cón. Manuel Matos, jun-
tamente com D. Ilídio Leandro, preencheu a parte final da Assembleia, apresentando o Plano 
Pastoral Diocesano para o novo Ano Pastoral, que se iniciará em Setembro.
 Centrado na celebração do Domingo como dia de celebração da Fé, em clima de verda-
deira Festa, o Plano Pastoral foi elaborado com propostas dos diferentes Secretariados Dioce-
sanos e do Departamento dos Bens Culturais. Todos definem iniciativas enquadradas na cele-
bração do Ano da Fé e no clima próprio do Sínodo Diocesano, que tem vindo e continua a ser 
preparado através da reflexão atenta sobre as Constituições Conciliares e a sua recepção pela 
diocese, passados que estão 50 anos sobre o início do Concílio.
 D. Ilídio, a encerrar os trabalhos, agradeceu a colaboração de todos quantos têm vindo a 
contribuir para a preparação do Sínodo Diocesano, trabalhando seriamente e participando de 
forma empenhada em todas as iniciativas pré-sinodais que se têm vindo a realizar, ao longo 
deste dois últimos anos: Secretariado do Sínodo, Secretariados Diocesanos, Equipas de Estudo 
dos vários documentos conciliares, Grupos pré-Sinodais, Párocos, Movimentos, Associações e 
Obras e Comunidades Religiosas.

FM
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SECRETARIADO DO SÍNODO

 Na manhã de Quinta-feira, dia 12 de Julho, o bispo encontrou-se com os elementos que 
constituem o Secretariado Geral do Sínodo Diocesano. O bispo foi informado do trabalho reali-
zado, concretamente na elaboração do Regulamento, a partir das sugestões do Conselho Presbi-
teral. Seguidamente e porque era a última reunião deste ano pastoral e depois de se fazer algum 
planeamento em ordem ao próximo ano pastoral, o bispo almoçou com todos os elementos do 
grupo.

RECENSEAMENTO DA PRÁTICA DOMINICAL 2012

 Total de paróquias - 209
 RESULTADOS TOTAIS
 Celebrações vespertinas – 130; Celebrações dominicais – 301 (7 são celebrações da Pa-
lavra); Totais - 431
 POPULAÇÃO – 260.356 (DADOS DO CENSUS 2011)
 PRESENÇAS
 Homens - 19.898 (38,4% do conjunto das assembleias); Mulheres - 31.878 (61,6% do 
conjunto das assembleias); Totais - 51.776 (19,9% da população residente).
 PRESENÇAS (FAIXAS ETÁRIAS)
 Homens: 0 a 6: 602; 7 a 14: 2.561; 15 a 24: 1.379; 25 a 39: 1.878; 40 a 54: 3.174; 55 a 69: 
5.349; 70 e mais anos: 4.955.
 Mulheres: 0 a 6: 729; 7 a 14: 2.845; 15 a 24: 2.134; 25 a 39: 3.345; 40 a 54: 6.050; 55 a 
69: 8.984; 70 e mais anos: 7.791.
 Totais: 0 a 6: 1.331; 7 a 14: 5.406; 15 a 24: 3.513; 25 a 39: 5.223; 40 a 54: 9.224; 55 a 69: 
14.333; 70 e mais anos: 12.746.
 % do conjunto das assembleias: 0 a 6: 2,6% ; 7 a 14: 10,4% ; 15 a 24: 6,8%;  25 a 39: 
10,1%; 40 a 54: 17,8% ; 55 a 69: 27,7%; 70 e mais anos: 24,6%.
 COMUNHÕES
 Homens: 9.568 (48,1% dos homens presentes); Mulheres: 20.180 (63,3% das mulheres 
presentes); Totais: 29.748 (57,5% do conjunto das assembleias). 
 RESULTADOS POR ZONAS PASTORAIS E POR ARCIPRESTADOS
 ZONA PASTORAL – BEIRA ALTA: 7.806 pres. (48.583) – 16,1%
 Arciprestados - Carregal do Sal: 1.121 pres. (9.835) – 11,4%
 Fornos de Algodres: 1.270 pres. (5.039) – 25,2%
 Mangualde: 3.438 pres. (19.672) – 17.5%
 Nelas: 1.977 pres. (14.037) – 14,1%
 ZONA PASTORAL – BESTEIROS: 7.602 pres. (39.321) – 19,3%
 Arciprestados -    Besteiros: 3.157 pres. (11.545) – 27.3%
 Santa Comba Dão: 1.567 pres. (11.597) – 13,5%
 Tondela: 2.878 pres. (16.179) – 17,8%
 ZONA PASTORAL – DÃO: 7.041 pres. (26.275) – 26,8%
 Arciprestados - Aguiar da Beira: 1.494 pres. (5.473) – 27,3%
 Penalva do Castelo: 1.729 pres. (7.483) – 23,1%
 Sátão: 3.818 pres. (13.319) – 28,7%
 ZONA PASTORAL – LAFÕES: 9.635 pres. (39.563) – 24,4%
 Arciprestados - Oliveira de Frades: 2.454 pres. (9.543) – 25,7%
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 São Pedro do Sul: 4.859 pres. (19.480) – 24,9%
 Vouzela: 2.322 pres. (10.540) – 22,0%
 ZONA PASTORAL – VISEU: 19.692 pres. (106.614) – 18,5%
 Arciprestados - Mões: 1.485 pres. (5.700) – 26,1%
 Viseu: 1.º Rural – 4.466 pres. (18.939) – 23,6%
 Viseu: 2.º Rural – 4.395 pres. (25.904) – 17,0%
 Viseu: Urbano – 9.346 pres. (56.071) – 16,7%
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CAPÍTULO III

SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1.  CLERO

ASSEMBLEIA DO CLERO

 Teve lugar na manhã do passado dia 5 de Outubro, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. 
Organizada pelo Secretariado Diocesano do Clero, teve como ponto de partida e de referência 
a Carta Pastoral do Bispo para este Ano Pastoral. Estiveram presentes quase todos os Sacerdo-
tes do Presbitério Diocesano que reflectiram, em grupo, algumas questões postas à reflexão e 
versando os diversos pontos tratados na Carta. O plenário foi bastante rico e trouxe várias su-
gestões para uma vida e acção mais centradas na comunhão e mais abertas à missão da Igreja. A 
Assembleia terminou com algumas informações de alguns Secretariados e de diversos serviços 
pastorais, seguindo-se um almoço de confraternização no Centro Pastoral.

SECRETARIADO DO CLERO

 O Secretariado do Clero é um serviço diocesano que colabora com o Bispo no animar (dar 
alma) o corpo que é o Presbitério.
 Pensar, planear e programar são actividades que vão ao encontro (estimulem) da unidade, 
da vida sacerdotal.

 
O retiro anual, os dias de estudo, os encontros do Advento e da Quaresma, a 

celebração com o Bispo em Quinta-feira Santa são actividades que este Secretariado programa 
e dinamiza. São meios que procuram ajudar-nos a viver melhor o nosso Sacerdócio. Para ser-
mos Padres felizes:
 Na disponibilidade colaborante com o Bispo (obediência).
 Na vivência da castidade - oferta generosa e alegre do celibato a Cristo.
 No desprendimento, testemunhante, dos bens materiais – numa vida modesta.
 Na caridade pastoral - dando o meu tempo e as minhas capacidades à construção do Rei-
no.
 No estudo da Teologia e dos problemas do mundo de hoje.
 Na construção de um Presbitério unido e feliz.
 Leituras aconselhadas: O sacerdote - ministro da misericórdia
 A Porta da Fé (Carta Apostólica de Bento XVI)
 Actividades: 12/11 - Jornadas de Formação - Centro Pastoral
 orientador - D. António Couto; 
 6-13/11 - Semana dos Seminários; 
 21 e 22/11 - Jornadas Teológicas - Seminário Maior;
 Desafios da secularização à transmissão da fé. 
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SECRETARIADO DO CLERO

FRATERNIDADE SACERDOTAL DE VISEU

 É uma Associação privada de fiéis, canonicamente erecta, com sede no Centro Sócio-
Pastoral de Viseu. Os seus fins são:
 Prestar apoio económico, moral e espiritual, mediante a concessão de bens e serviços aos 
associados e a outros, especialmente em situação de doença, invalidez e por ocasião do faleci-
mento.
 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.
 Leituras:
 - 50 Perguntas sobre Deus – Juan Chapa (Paulinas).
 - Eu, mãe de minha sogra - Mónica Folhador (Paulinas).
 Actividades:
 01 de Dezembro - Dia da Fraternidade Sacerdotal (Sufrágio pelos irmãos falecidos, elei-
ção dos novos corpos gerentes).
 01 de Dezembro - Jornada pastoral dos diáconos permanentes de Portugal, em Fátima.
 18 de Dezembro - Na Sé de Viseu - ordenação diaconal do Sérgio Tavares de Pinho (de 
Junqueira).
 Desafio:
 Padre, no tempo de Advento, em comunhão com todo o povo de Deus da diocese, não 
deixe de reflectir sobre:
 Dei Verbum, Verbum Domini e A Palavra de Deus na vida e missão da Igreja (do Secre-
tariado Geral do Sínodo Diocesano).

Secretariado do Clero

BISPO REÚNE COM FUTUROS DIÁCONOS PERMANENTES

 D. Ilídio Leandro reuniu com os futuros diáconos permanentes da diocese. Após um mo-
mento de reflexão com o Director Espiritual, Pe. Manuel Barranha, os futuros diáconos per-
manentes reuniram com D. Ilídio, dando conta das impressões que trouxeram do Encontro 
Nacional de Diáconos Permanentes, realizado em Fátima, no passado dia 1 de Dezembro.
 Reflectindo sobre a essência do Diaconado e as funções a que é destinado o Diácono 
Permanente, que não vem para substituir os Sacerdotes, D. Ilídio deixou claro que “os Diáconos 
estão em nome do Bispo e colaboram com os Sacerdotes.” O Bispo afirmou também que 
pretende “que cada Diácono fique ligado a um serviço diocesano, ainda que com acção priori-
tária num Arciprestado, ou numa Zona Pastoral”, tendo como Missão de vida e de testemunho 
a sua Família, o seu trabalho profissional, a sua paróquia”.
 Prevendo-se que terminem a sua formação teológica em Junho do próximo ano, os fu-
turos diáconos permanentes da diocese “devem continuar a sua formação permanente, através 
da vida espiritual e sacramental, alimentada pela oração, pela leitura da Palavra de Deus e pela 
participação na Eucaristia.
 Na perspectiva do Vaticano II (Gaudium et Spes) e no âmbito da dinâmica sinodal que a 
diocese está a viver, D. Ilídio deixou no ar o desejo de que este grupo de futuros diáconos possa 
constituir-se em Grupo Sinodal, para trazerem aos trabalhos de preparação do Sínodo Diocesa-
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no o seu contributo, a propósito do serviço e da missão que lhes virá a ser atribuída.
 Desde a pastoral da Família e de preparação de noivos para o Matrimónio, à pastoral da 
Cultura e Escolar, à Catequese e Formação Cristã, passando pela pastoral Sócio-Caritativa e 
pela Comunicação Social, ou ainda pela Administração Diocesana e Conselho Económico Dio-
cesano e pela pastoral da Juventude e dos Movimentos, é vasto o leque de áreas de intervenção, 
onde o diácono poderá servir a Igreja, para além da participação normal, segundo a sua Ordem 
e carismas, na Liturgia.
 Na primeira semana de Janeiro, D. Ilídio falará pessoalmente com cada um dos futuros 
diáconos, para acertar com ele a sua área de intervenção, na missão da Igreja. 

FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PADRES

 Como bem sabemos, a formação permanente é uma exigência que trazemos connosco 
desde sempre, a partir do momento que nos ordenamos. Trata-se, antes de mais, de uma neces-
sidade intrínseca à nossa vocação enquanto dom de Deus que precisa de ser actualizado a cada 
dia, a fim de que a nossa resposta seja cada vez mais adequada. Conforme ouvimos no último 
Simpósio do clero de Portugal, em Fátima, “a for- mação sacerdotal ou é permanente ou não é 
formação sacerdotal;” ou seja, o Senhor, ao chamar aquele que escolheu, não pára de chamá-lo 
todos os dias da sua vida. Nesse sen- tido, continua o Simpósio, “a nossa vida ou é formação 
permanente, ou é frustração permanente, repetitividade, desleixo geral, inércia, apatia, perda 
de credibilidade e ineficácia apostólica.” Sendo assim, a Formação Permanente se apresenta 
para nós padres, como uma contínua, inteligente e criativa disponibilidade, capaz de fazer-nos 
aprender da vida, durante toda a vida, até ao fim.
 Entretanto, é bom que se diga que não se trata somente de criar na Igreja mais e mais 
estruturas, e sim, uma nova mentalidade, uma cultura de Formação Permanente, ainda inexis-
tente.
 Nessa perspectiva e à luz do que nos diz o Documento para o Ministério e a Vida dos 
Presbíteros, o próprio sacerdote é, sem dúvida, o primeiro e principal responsável da sua forma-
ção permanente. Ninguém, em absoluto, pode substituir cada um de nós, presbítero, nesse dever 
todo nosso de “vigiar sobre si mesmo” (cf 1 Tim 4,16). Desse modo, cada padre deve sentir-se 
motivado a assumir a responsabilidade quanto à sua formação, sendo ele o primeiro formador 
de si mesmo; isto, levando em conta, naturalmente, a sua situação particular e condições con-
cretas de vida, de maneira a fazer frutificar as suas próprias capacidades e possibilidades. Por 
isso, os responsáveis na Igreja a promover a Formação Permanente dos seus padres, devem 
suscitar mecanismos, além daqueles comuns a todos, capazes de atender e servir a cada um dos 
que a recebem, personalizando o mais possível a formação e não se contentando apenas em 
colocar à disposição de todos as diversas oportunidades.
 Por outro lado, a nossa actividade formativa nunca se pode considerar terminada, nem 
por parte da Igreja que a oferece e, menos ainda, por parte de cada um que a recebe. É funda-
mental pensá-la e desenvolvê-la de modo que todos os padres possam recebê-la sempre; sem 
deixar, porém, de levar em consideração as possibilidades e características resultantes quanto 
às variações da idade, das condições de vida, das tarefas assumidas e de outras particularidades 
relevantes na vida de cada presbítero.
 Por fim, a nossa formação permanente deve procurar o mais possível, compreender, atin-
gir e harmonizar a totalidade da nossa vida e cada uma das suas dimensões, buscando conseguir 
o máximo desenvolvimento da nossa personalidade, quer como homens, quer como presbíteros. 
Para isso, na prática, tal formação deve ser, necessariamente, holística.
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 ACTIVIDADES
 Dias 16 e 17 de Janeiro - no Centro Pastoral - Formação Permanente do Clero Orienta-
dor: D. António Marcelino
 LIVROS RECOMENDADOS
 - El Catecumenado de Adultos (José Sartre Garcia) PPC – Madrid
 - A família, o trabalho e a festa (Catequeses preparatórias) Lucerna.

Secretariado do Clero

EVANGELIZAR COM
“OS PÉS ASSENTES NO CHÃO”

 D. António Marcelino, bispo emérito de Aveiro, orientou as Jornadas de Formação para 
o Clero da diocese de Viseu, que decorreram nos passados dias 16 e 17. Integrada na dinâmica 
sinodal que Viseu tem vindo a dar à vivência cristã, desde o ano passado, e num programa de 
cinco anos, o orador apresentou a Dei Verbum, documento do Concílio Vaticano II, como ins-
trumento fundamental, na orientação do trabalho pastoral.
 Falando da força e actualidade do Vaticano II, D. António Marcelino, alertou para a ne-
cessidade de o trabalho pastoral se adequar à realidade actual, que deve ser bem conhecida, no 
que tem de positivo e negativo. Mesmo o negativo deve ser aproveitado para fundamentar o 
trabalho pastoral.
 Segundo o orador, “a Igreja não está parada; às vezes anda desfocada, ou de mira pouco 
acertada, perdendo-se demasiado nas franjas” da sua missão. Mais grave que prender-se ao tra-
dicionalismo e ter falta de sacerdotes, é não se ter identidade (ser cristão no mundo), ou mostrar 
incoerência entre o crer e o pertencer, diz D. António Marcelino, afirmando que, frequentemen-
te, se comunica mal com as nossas comunidades: “fala-se de problemas que as pessoas não têm 
e não se fala dos problemas que elas têm.”
 Ler os sinais dos tempos e mostrar paixão por Cristo é essencial para quem quer evan-
gelizar; evangelizador que não saiba ler a vida torna-se em mero “profissional do sagrado”. 
“Conhecer a realidade, ouvir o clamor do povo e mostrar-lhe que há salvação, que há resposta 
em Jesus Cristo” é o que se espera de quem anuncia a Boa Nova e deve estar no centro da acção 
pastoral. A “apetência de Deus”, que existe na pessoa, deve ser aproveitada pelo evangelizador 
para “ajudar à descoberta d’Ele.
 D. António Marcelino explicou também que o Sínodo Diocesano não se faz para conhe-
cermos o Concílio, mas para renovar a Igreja. Tal como o Concílio “complicou e desinstalou” a 
Igreja, também a caminhada sinodal diocesana irá “complicar a vida e desinstalar” os que, com 
medo de se precipitarem, cultivam a estagnação. E explicou: “a Palavra leva à morte, à morte 
das nossas opiniões, das nossas manias, de nós mesmos, para que Ele brilhe em nós”.
 Na linha pastoral, lembrou que as preparações para o baptismo, como para a confirmação, 
ou para o matrimónio e outros sacramentos deverão ser vir para acolher com simpatia e para 
catequizar, despertando quem acolhemos para o processo de conversão, que nunca está termi-
nado. Neste trabalho, lembrava o orador, há que implicar os leigos, “aprofundando os seus de-
veres e direitos, pois não são meros “tarefeiros” do religioso. “Não se lhes pode pedir trabalho, 
sem lhes dar alimento”, concluía D. António Marcelino, apresentando as comunidades cristãs 
como uma unidade evangelizadora de si próprias e do mundo onde estão. 
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SIMPÓSIO DO CLERO 2012

 2012 é ano de Simpósio do Clero que se realiza cada 3 anos. A Comissão Episcopal das 
Vocações e Ministérios - a quem cabe a organização deste evento - reuniu, na manhã de 24 de 
Janeiro, em Fátima, com os Delegados das dioceses, para se iniciarem os trabalhos necessários 
de preparação. Para já - e depois de uma troca de impressões alargada e muito proveitosa - ficou 
escolhido o tema e deram-se alguns passos importantes. O tema, a desenvolver nos dias 4 a 7 
de Setembro, será - “O Padre, homem de Fé. Do Mistério ao Ministério”. Ficaram indicados 
alguns pontos fundamentais a serem reflectidos neste importante encontro de formação dos 
padres das dioceses de Portugal. 
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2.  LITURGIA

I
“VERBUM DEI”: O “MISTÉRIO” DA PALAVRA

 “No princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus... e o 
Verbo fez-se carne” (Jo 1,1.14)
 Introdução
 A Exortação Apostólica Pós-Sinodal A Palavra do Senhor (“Verbum Domini”) de Bento 
XVI é um documento sobre o “Mistério da Palavra” (1.ª proposição do Sínodo).
Deus revela-se, dá-se à humanidade, revelando o seu Mistério.
 O desígnio de Deus supõe uma “pedagogia divina”: Deus comunica-Se gradualmente ao 
homem e prepara-o, por etapas, para receber a Revelação sobrenatural que faz de Si próprio e 
que vai culminar na Pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo.
 A economia da salvação, revelada na Sagrada Escritura, como economia do mistério, tem 
a sua continuidade na economia sacramental.
 Há etapas sucessivas na realização histórica do desígnio salvífico do Pai.
(Textos para reflexão: Ef 3,9; Sacrosanctum Concilium 5-6; Dei Verbum 2; Catecismo da Igre-
ja Católica 50, 53).
 As etapas da História da Salvação:
 A salvação é uma realidade que, em primeiro lugar, foi Mistério: escondido no Pai, anun-
ciado pelos profetas, cumprido em Cristo e dado a conhecer pela pregação apostólica.
 (Textos para reflexão: Rom 16,25-27; Ef 3,3-12; 1Tim 3,16).
 1.ª Anúncio e Preparação. É o tempo da revelação gradual do amor do Pai a todos os 
homens e mulheres.
 (Textos para reflexão: Rom 8,29-30; 1Ped 1,10-12; Sacrosanctum Concilium 5; Dei Ver-
bum 16-17; Catecismo da Igreja Católica 1094, 1217-1222, 1541-1543).
 2.ª Plenitude. É o tempo em que o anúncio da Palavra se faz carne.
(Textos para reflexão: Jo 1,12-14; Gal 4,4; Mt 1,23; Sacrosanctum Concilium 5; Lumen Gen-
tium 3; Catecismo da Igreja Católica 1115).
 3.ª Actualização. É o tempo da Igreja ou tempo do Espírito Santo, a continuação do 
tempo de Cristo.
 (Textos para reflexão: Lc 4,14-22; Sacrosanctum Concilium 6; Lumen Gentium 4).
 A novidade da Revelação Bíblica consiste no facto de Deus se dar a conhecer no diálogo, 
que deseja ter connosco (“Seipsum Revelare” = revelar-se a si mesmo). O Verbo, que desde o 
princípio está junto de Deus e é Deus, revela-nos o próprio Deus no diálogo de amor entre as 
Pessoas distintas e convida-nos a participar nele.
 (Textos para reflexão: Dei Verbum 2; Verbum Domini 6).
 A Santíssima Trindade não é somente a origem e o agente principal da História da Sal-
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vação, mas também o termo dessa História. O Pai é a fonte e a origem da Palavra. É a fonte da 
revelação, manifesta-se como Pai no Filho. O ponto culminante da Revelação de Deus Pai é 
oferecido pelo Filho com o dom do Paráclito.
 (Textos para reflexão: Mt 16,17; Lc 9,29; Jo 4,34; 14,16; 16,13; 2Cor 4,6; Verbum Do-
mini 20-21, 90).
 Para diálogo ou reflexão pessoal:
 Deus fala por meio do seu silêncio:
 - Foi a etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus (Mc 15,34; Mt 27,46).
 - É uma experiência vivida por muitos santos e místicos, e que ainda hoje faz parte do 
caminho de muitos fiéis.
 - Nestes momentos obscuros, Ele fala no mistério do seu silêncio.
 - Portanto, na dinâmica da revelação cristã, o silêncio aparece como uma expressão im-
portante da Palavra de Deus.
 Ler Verbum Domini, 21.

SDPL Viseu

II
“VERBUM CHRISTI”: PRESENÇA DE CRISTO

ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO NA PALAVRA PROCLAMADA
 
 “Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nossos pais, nos tempos antigos, por 
meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por meio do Filho...” (Heb 
1,1-2)
 INTRODUÇÃO
 “Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente 
nas acções litúrgicas. Está presente no sacrifício da Missa, quer na pessoa do ministro - «O que 
se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na Cruz» -quer e sobretu-
do sob as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos Sacramentos, de modo 
que, quando alguém baptiza, é o próprio Cristo que baptiza. Está presente na sua palavra, pois 
é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja 
reza e canta, Ele que prometeu: «Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou 
no meio deles» (Mt. 18,20). Em tão grande obra, que permite que Deus seja perfeitamente glo-
rificado e que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa muito 
amada, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto ao Eterno Pai. Com razão se 
considera a Liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis 
significam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens; nela, o Corpo Místico 
de Jesus Cristo - cabeça e membros - presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer 
celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e do seu Corpo que é a Igreja, acção 
sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por 
nenhuma outra acção da Igreja”. (Sacrosanctum Concilium n.º 7).
 (Textos para reflexão: Dei Verbum 21; Lumen Gentium 21; Ad Gentes 9)
 A PRESENÇA DE CRISTO NA PALAVRA PROCLAMADA
 Na proclamação litúrgica, a presença de Cristo manifesta-se, sobretudo, nas palavras da 
Sagrada Escritura, sendo uma espécie de “encarnação”: a Palavra do Pai que se revelou à hu-
manidade. O Rosto da palavra é Jesus Cristo.
 (Textos para reflexão: Job 42,5; Is 10,23; Jo1, 14a; 8,55; 12,20-21.50; 15,13; 17,8; Lc 
2,52; 5,1; Rom 9,28; 1Cor 1,18; Col 1,15; Gal 4,4; Dei Verbum 4, 9, 11-12, 17, 21; Verbum 
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Domini 11-16)
 A comunicação que Deus faz de si mesmo implica sempre a relação entre o Filho e o Es-
pírito Santo, a quem S. Ireneu de Lião chama verdadeiramente “as duas mãos do Pai”.
 A Palavra faz-se Espírito, deixando de ser letra morta.
 O Espírito Santo é sempre portador da presença divina e o autor invisível das palavras.
 (Textos para reflexão: Gn 1,1ss; Sal 32, 6, 50, 12-13, 103, 30; Jo 1,3; 1,1-4; 14,15.17.25-
26; Lc 4,16ss; Col 1,16; Dei Verbum 9, 11, 17, 21; Verbum Domini 15.16) 
 Para diálogo ou reflexão pessoal: - A Acção do Paráclito na Igreja e nos corações dos 
crentes. - Os grandes escritores da tradição cristã - Os textos litúrgicos
 Ler Verbum Domini 16.

SDPL Viseu

 
III

“VERBUM IN ECCLESIA”: A IGREJA ACOLHE A PALAVRA
 
 “A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus (Jo 1,12)
 Introdução
 O Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985 debruçou-se sobre o Concílio Vaticano II: 
Ecclesia, (Lumen Gentium) Sub Verbo Dei, (Dei Verbum) Celebrans mysteria Christi (Sacro-
sanctum Concilium) Pro salute mundi (Gaudium et Spes) 
 A Igreja ACOLHE a Palavra - O Senhor pronuncia a sua Palavra - “Veio ao que era 
seu” (Jo 1,11) - Receber o Verbo significa deixar-se plasmar por Ele, para se tornar conforme a 
Cristo.
 - A relação entre Cristo, Palavra do Pai, e a Igreja é uma relação vital.
 - Esta relação é expressa com os termos bíblicos de um diálogo nupcial.
 (Textos para reflexão: Jo 1,14; Mt 28,20; Dei Verbum 1,8; Verbum Domini 50.51)
 A Igreja Ouvinte da Palavra de Deus (“Ecclesia Audiens”)
 - Saber escutar a Palavra é missão primordial da Igreja.
 - Recordemos o episódio de Jesus em Betânia.
 - A Igreja orienta esta escuta para a oração 
 - Ouvintes a partir do interior, colocando-a no coração.
 - O ouvinte chega a ser amigo da Palavra 
 (Textos para reflexão: Lc 4,22; 10,42)

 A Palavra, ANUNCIADA E ACOLHIDA
 “Ecclesia Nuntians”
 - A missão recebida de Jesus Ressuscitado é de anunciar a sua palavra a todo o mundo.
 (Textos para reflexão: Mt 13,18-28; Mc 4,13- 20; Lc 8,11-15; Rom 10,14-17)
 - O acolhimento da Palavra de Deus é o ponto culminante da escuta.
 “Ecclesia Recipiens”
 - A Igreja “Audiens” tem de ser Igreja que acolhe a Palavra (“Ecclesia Recipiens”); por-
tanto, Igreja que vive da Palavra (“Ecclesia vivens sub Verbo Dei”).

 A Igreja que vive da Palavra
 - A Palavra escutada tem de ser vivida.
 - Guardar os Mandamentos = Guardar a Palavra.
 - A Igreja escuta a Palavra e procura viver o mandamento do amor.
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 - É a comunidade dos que escutam e cumprem a Palavra de Deus.
 - A Igreja constrói-se e cresce escutando a Palavra de Deus.
 (Textos para reflexão: Mt 7,24-27; Lc 6,46-49; 1Pe 1,22-2,3; Dei Verbum 2, 21,
25)
 - Nas nossas celebrações, a escuta da Palavra de Deus como é feita? Como é preparada?
SDPL Viseu

 
IV

“VERBUM IN ECCLESIA”: A IGREJA CELEBRA A PALAVRA
 
 INTRODUÇÃO
 - A celebração é um diálogo entre Deus e o seu Povo.
 - Um diálogo fundamentado na Palavra das Sagradas Escrituras.
 - Palavra-resposta-comunicação-encontro.
 (Textos para reflexão: Jo 6; 1Jo 1,1-4; Sacrosanctum Concilium 33, 56; Dei Verbum 21).
 A BÍBLIA NA LITURGIA
 - O testemunho de Jesus na Sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-21).
 - Os discípulos de Emaús (Lc 24, 27).
 - A presença nas Liturgias do Oriente e do Ocidente.
 - Outros testemunhos: S. Justino (1Apol 67).
 A PALAVRA É CELEBRADA
 - O Concílio Vaticano II foi uma assembleia que escutou a Palavra de Deus.
 - “A Igreja venerou sempre as Sagradas Escrituras, como venera o próprio Corpo do Se-
nhor...” (Dei Verbum 21).
 Palavra é o Povo de Deus. - A dupla mesa: Palavra e do Pão descido do Céu.
 A PRIMAZIA DO EVANGELHO
 - O ponto culminante da Liturgia da Palavra é a proclamação da leitura do Evangelho.
 (Textos para reflexão: Lc 24,27; Jo 5,39; Sacrosanctum Concilium 33; Dei Verbum 14-
20; Verbum Domini 39-42). 
 Para diálogo ou reflexão pessoal:
 - As nossas celebrações não dizem nada a muitas pessoas. Porquê?
 - O que mais acontece nas nossas celebrações é “falar e falar”. Mas, porque não dizem 
nada às pessoas?
 - Porventura o “barulho” de tantas palavras, que são pronunciadas na celebração, não 
deixa ouvir a verdadeira Palavra?
 - Ouve-se, mas não se escuta...
 - Como é importante descobrir a dimensão do encontro e da comunicação!

SDPL Viseu

 
V

“VERBUM IN ECCLESIA”: O LECCIONÁRIO
 
 “O Verbo de Deus que se faz ‘carne’ e a Palavra que se faz ‘livro’ (cf. Jo 1,14)
 INTRODUÇÃO
 - Quanto rito, a Liturgia da Palavra, como “programa celebrativo”, encontra-se num livro 
litúrgico.
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 - Na edição típica da Igreja, chama-se o Leccionário.
(Textos para reflexão: Sacrosanctum Concilium 51; Verbum Domini 18, 30, 57)
 O QUE É O LECCIONÁRIO?
 - É o livro que contém a Palavra divina de uma forma ordenada para ser proclamada e 
converter-se em espírito vivificante.
 - Livro aberto para todos os fiéis. 
 - Deus apresentou a sua Palavra como “livro”. 
 (Textos para reflexão: Ez 3,1-11; Ap 5,1ss; Dei Verbum 21) 
 ORIGENS DO LECCIONÁRIO LITÚRGICO 
 - No início, não havia outro livro senão as Sagradas Escrituras. 
 - Tinha uma forma de rolo ou eram fragmentos de papiro. 
 - A leitura seguia o mesmo ritual da Sinagoga judaica. 
 - Lia-se o texto, começando no sítio onde se tinha interrompido na anterior reunião (lei-
tura contínua). 
 - Depois foram acrescentados os Evangelhos e as cartas dos Apóstolos. 
 - Mais tarde, começaram a surgir umas “anotações”, à margem do texto, para indicar o 
início e o fim. 
 - A seguir, estas “anotações” foram compiladas num só volume, tendo em conta o calen-
dário. 
 - Assim, surgiu a leitura temática. 
 OS CÓDICES DO SANTO EVANGELHO 
 - Continham pinturas (miniaturas), ornamentados com pedras preciosas, com uma enca-
dernação em ouro e prata. Eram guardados em armários muito bonitos.
 Para diálogo ou reflexão pessoal:
 - Porque houve sempre a preocupação em guardar o livro dos Evangelhos?
 - Usamos o Evangeliário nas nossas celebrações? 
 - Como levar e guardar este livro? 

SDPL

 
VI

“VERBUM IN ECCLESIA”: O ESQUEMA CELEBRATIVO
DA LITURGIA DA PALAVRA

 
 INTRODUÇÃO
 - Esta é a segunda maneira de responder à Palavra divina.
 - Ou seja, na oração litúrgica: resposta orante e sinal sagrado.
 (Texto para reflexão: Sacrosanctum Concilium 33; Verbum Domini 56).
 UMA ACÇÃO SIMBÓLICA
 - Uma acção “per ritus et preces”
 - O simbolismo litúrgico participa da pedagogia divina da História da Salvação.
 - A celebração litúrgica aparece como um conjunto de sinais: imagens, símbolos, gestos, 
objectos, elementos naturais, lugares e tempos litúrgicos.
 (Texto para reflexão: Sacrosanctum Concilium 24).
 O ESQUEMA CELEBRATIVO DA LITURGIA DA PALAVRA
 - Elementos constitutivos: a Palavra, o rito, o espaço, a linguagem verbal da Palavra e o 
silêncio.
 - A Introdução Geral ao Missal Romano aponta como parte principal as leituras da Sagra-
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da Escritura e os cânticos que se entoem entre elas.
 - Parte Final e Conclusão: a homilia, a profissão de fé, a oração universal dos fiéis.
 - Nas leituras Deus fala ao seu Povo que acolhe a sua mensagem com o silêncio e com os 
cânticos. 
 - Há gestos simbólicos importantes que se fazem na proclamação do Evangelho: 
 * O primeiro gesto: uma proclamação reservada ao ministro ordenado. 
 * Altar e livro (a procissão com o Evangeliário) * Aclamação * Abrir o livro. * Os fiéis 
estão de pé * A saudação e a resposta * O sinal da cruz * incensar o livro * beijo no livro. 
 - Proclamação da 1.ª leitura, salmo e 2.ª leitura – é um ofício ministerial. 
 - Proclamação do Evangelho – é um ofício presidencial (por isso, diácono pede a bênção 
a quem preside; o sacerdote pede a bênção quando o bispo é o presidente da celebração).
 (Texto para reflexão: IGMR 55, 60).
 O silêncio - A Palavra divina é acolhida pelos fiéis com o silêncio (IGMR 55, Verbum 
Domini 66).
 Para diálogo ou reflexão pessoal
 - Há silêncios que são piores que ruídos... 
 - O silêncio contemplativo do Presidente da celebração...

SDPL 

 
VII

“VERBUM IN ECCLESIA”: OS OFÍCIOS E OS MINISTÉRIOS
NA LITURGIA DA PALAVRA

 
 A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus” (Jo1,12)
 O OFÍCIO DO PRESIDENTE
 - Aquele que preside à Liturgia da Palavra, antes de ser transmissor da Palavra, deve ser 
ouvinte da Palavra.
 - Deve ser o primeiro ouvinte da Palavra, antes de a transmitir.
 - Terá de estar como que “dentro” da Palavra.
 - Porque a fé nasce da escuta (“fides ex auditu”).
 - Da escuta, brota o anúncio e a proclamação.
 - Um ouvinte a quem Deus lhe abre o ouvido para que possa escutar a Palavra. 
 - Servo e discípulo da Palavra. 
 - Deve ser um mestre da fé, possuir o “sensus fidei”, o primeiro crente.
 - Deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a Palavra de 
Deus.
 Textos para reflexão: Dt 6,4-5; Jer 7,22- 23; Rom 10,17; Verbum Domini 80.
 O OFÍCIO DOS FIÉIS
 - Os fiéis crescem e alimentam-se.
 - O povo responde com a escuta, acompanhada de uma fé viva.
 - Com uma atitude interior de dócil acolhimento.
 - Assim, a Palavra de Deus aparece como “fonte de vida”, “força de salvação”, “vigor e 
renovação”, “iluminação” para os fiéis.
 - Ou seja, a Palavra de Deus é o alimento da sua vida espiritual.
 Textos para reflexão: Verbum Domini 72.
 PARA DIÁLOGO OU REFLEXÃO PESSOAL
 Como Presidente, o ministro ordenado, na sede é ícone de Cristo Mestre... Como vivemos 
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este ofício na Liturgia da Palavra?
 Recordar o respeito à primeira parte da celebração eucarística, expresso na pontualidade 
e na participação plena com a escuta, a oração e o canto para acolher a Palavra de Deus.

SDPL

 
VIII

A BELEZA DA PALAVRA (conclusão):
PALAVRA DE DEUS E VIDA CONSAGRADA

 
 - A vida consagrada nasce da escuta da Palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua 
norma de vida.
 - A sua vida converte-se em “exegese” viva da Palavra de Deus.
 - Da Palavra de Deus brota cada carisma.
 - A grande tradição monástica sempre teve como factor constitutivo da própria espiritua-
lidade a meditação da Sagrada Escritura.
 - Na escola da Palavra, rejuvenesce a sua identidade e converte-se em “Evangelica testi-
ficatio”.
 (Textos para reflexão: Verbum Domini 83)

 MARIA: MATER VERBI DEI, MATER FIDEI, MATER LAETITIAE
 - Onde a reciprocidade entre a Palavra e a fé se cumpriram plenamente.
 - É importante ajudar os fiéis a descobrir a melhor ligação entre Maria de Nazaré e a es-
cuta crente da Palavra divina.
 - É importante aprofundar cada vez mais a relação entre mariologia e teologia da palavra. 
 - Em Maria, a Palavra fez-se carne e converte-se em forma de vida.
 - Um exemplo: o “Magnificat”: Aqui, em certa medida, vê-se como Ela Se identifica com 
a Palavra, e nela entra.
 - É um retrato da sua alma, tecido com fios da Sagrada Escritura, com fios tirados da Pa-
lavra de Deus.
 - Ela sente-se verdadeiramente em casa na Palavra de Deus, dela sai e a ela volta com 
naturalidade.
 - Aprendermos de Maria a deixar-nos modelar pela acção de Deus em nós.
 - Contemplando na Mãe de Deus uma vida modelada totalmente pela Palavra, descobri-
mo-nos também nós chamados a entrar no mistério da fé, pela qual Cristo vem habitar na nossa 
vida.
 (Textos para reflexão: Lc 1,28; Verbum Domini 27-28)

SDPL

FORMAÇÃO PERMANENTE
PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO

 Decorreu, no passado dia 5 de Maio, sábado, durante todo o dia, no Centro Pastoral Dio-
cesano, a segunda série de encontros de formação contínua para os ministros extraordinários da 
comunhão e renovação/credenciação dos respectivos cartões.
 A 21 de Abril, tivera lugar um primeiro encontro para os ministros das zonas pastorais de 
Viseu e Dão, com a participação de 220 ministros. Desta vez, os destinatários eram os ministros 
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das zonas pastorais da Beira Alta, Besteiros e Lafões, tendo participado cerca de 230 ministros.
A sequência organizacional e temática dos dois encontros foi idêntica. De manhã, e após um 
tempo de acolhimento e oração, o P. Seixas, membro do Secretariado Diocesano da Pasto-
ral Litúrgica, orientou os trabalhos com uma reflexão de teor litúrgico-espiritual, incidindo na 
identidade eclesial destes servidores da Eucaristia. Como todos os serviços em Igreja, sejam 
temporários ou permanentes, também este tem como pressuposto uma “espiritualidade” espe-
cífica, assente na fé, no espírito de serviço e na caridade em acto, em favor das assembleias e, 
sobretudo, dos idosos e doentes a quem os ministros levam o Senhor na Eucaristia.
 Após o almoço e um tempo de alegre convívio, preparou-se a Eucaristia de encerramento. 
Em seguida, o P. José Henrique, responsável do Secretariado, abordou aspectos práticos, recor-
dando as orientações pastorais recebidas no curso, para um melhor desempenho deste ministé-
rio. Quer de manhã, quer de tarde, houve frutuosos diálogos com os participantes, testemunhos 
e esclarecimentos sobre algumas questões relativas a este ministério.
 O encontro terminou com a Eucaristia festiva e a entrega dos cartões assinados pelo Sr. 
Bispo, credenciando, assim, os ministros para o próximo triénio.

SDPL

SEMANA DE ESTUDOS GREGORIANOS

 A 61.ª Semana de Estudos Gregorianos decorrerá de 26 de Agosto a 2 de Setembro, em 
Viseu, no Centro Sócio-Pastoral, numa organização do Centro Ward de Lisboa – Júlia d’Al-
mendra, com o patrocínio de Dom Mocquereau Fund da Universidade Católica Americana de 
Washington.
 Concertos corais e de órgão, além de palestras de temática musical constituirão o progra-
ma cultural paralelo à realização do Curso de Canto Gregoriano dos 1.º e 2.º anos e de “Master-
Class” sobre “O Canto Gregoriano e o Culto Divino”, orientada por Robert Skeris. Para além 
do Canto Gregoriano, haverá também cursos de Leitura Musical, Técnica Vocal, Pedagogia 
Musical Ward/Helden e Direcção Polifónica, todos eles orientados por nomes prestigiados de 
cada uma das especialidades.
 A Semana encerrará com uma Missa Solene, às 11:00, na Sé de Viseu, concelebrando o 
Pároco, Cón. José A. Leitão e o Pe. Dr. Robert Skeris.
 Os momentos culturais paralelos à Semana de Estudos decorrerão na Igreja do Seminário 
Maior de Viseu, no Santuário de N.ª Sr.ª da Esperança (Sátão) e no Salão Nobre da Provedoria 
da Santa Casa da Misericórdia de Viseu.
 As inscrições poderão ser feitas através de correio electrónico para o secretariado.estu-
dosgregorianos@ gmail.com, ou pelos telefones 212486421 e 963625453, que também pode-
rão fornecer as necessárias informações. No sítio www.centroward.no.sapo.pt também pode-
rão encontrar informações mais pormenorizadas sobre a Semana de Estudos Gregorianos, que 
conta com o apoio dos municípios de Viseu e Sátão, bem como do Conservatório Regional de 
Música de Viseu e da Santa Casa da Misericórdia desta cidade.
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3.  EDUCAÇÃO CRISTÃ

EVANGELIZAR, PRIMEIRO SERVIÇO DA IGREJA

 Nos meses de Verão multiplicaram-se as festas religiosas. Vendo tanta gente reunida ne-
las, até podemos ficar com a impressão de que, afinal, a nossa sociedade ainda vive da fé. E isso 
pode levar-nos a continuar acomodados numa prática religiosa de tradições que se vivem uma 
vez por ano, em vez de ser um seguimento fiel, livre e generoso, de Jesus. Mas, vendo bem, 
mesmo nas festas, ainda são mais os que não vão à Igreja, do que os que vão. Significa que mui-
tos já perderam a fé ou a têm muito fraca: a nossa terra é lugar de missão. A nossa sociedade, 
mais do que negar a existência de Deus, não sente a sua falta e vive como se Ele não existisse. 
Com os avanços adquiridos na ciência e na tecnologia, é fácil pensar que Deus já não é neces-
sário. Seria como o doente que acha que sabe medicar-se a si mesmo, procurando indicações na 
internet e, por isso, não procura o médico. Coitada da sua saúde! Imaginemos que o Ronaldo, 
uma vez que é um craque, fizesse de contas que o treinador não existe, não fosse aos treinos e 
jogasse segundo os seus apetites. Seria o fim do jogo em equipa, a falta de golos e o descalabro 
do espectáculo.
 A nossa sociedade, apesar de tão avançada, afinal, não consegue superar as crises de 
confiança das pessoas umas nas outras: cada um se fecha nos seus interesses pessoais ou parti-
dários, desaparece o sentido do bem comum, desrespeitam-se as leis da natureza e, por isso, o 
jogo global da vida humana decorre numa toada sem alegria, sem garra, sem entusiasmo, sem 
golos!
 De que serve Deus ter mandado o seu Filho como Salvador, se a gente não sente que pre-
cisa de salvação e não a procura?
 Por isso é tão importante que aqueles que têm fé (porque experimentaram a força salva-
dora de Deus) saiam das igrejas e levem o Evangelho pelas encruzilhadas dos caminhos, lá por 
onde passam as pessoas distraídas com os seus negócios, as suas trapaças e as suas pretensas li-
berdades egoístas. Citando João Paulo II, o Papa Bento XVI, na sua mensagem para o dia mun-
dial das Missões, escreve: “É necessário renovar o compromisso de levar a todos o anúncio 
do Evangelho, com o mesmo entusiasmo dos cristãos da primeira hora”. Como também dizia 
o Papa João Paulo II, temos de perceber que a evangelização é o primeiro e mais importante 
serviço que a Igreja pode prestar ao bem-estar da humanidade. O mundo precisa de muitas 
coisas, mas a Boa Notícia é a mais importante de todas. As pessoas precisam de conhecer o trei-
nador que Deus nos mandou, Cristo. Ele continua vivo na Igreja, a oferecer-nos um treino que 
nos há-de tirar de um jogo demasiadamente defensivo e dar-nos a possibilidade de meter golos 
bonitos. Claro que isso exigirá uma entrega generosa, muitas vezes sofrida, vivida à sombra da 
cruz. Mas só assim a vida ganha entusiasmo e alegria!
 O mês de Outubro aqui está, a despertar na Igreja a força da missão. Que bom seria se, 
nos vários lugares de culto, as paróquias programassem momentos de oração e de acção, em 
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cada uma das semanas do mês missionário, mês do Rosário, utilizando também as sugestões do 
guião do Outubro Missionário. Na medida em que a nossa diocese se abrir à missão evangeliza-
dora universal, mais capaz será de evangelizar dentro da sua área geográfica: “A missão renova 
a Igreja, revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e novas motivações. É dando a 
fé que ela se fortalece!” (João Paulo II, RM, 2).
 E não será esse, também, o melhor modo de começarmos a viver o nosso Sínodo: “Em 
comunhão para a missão”?

Secretariado diocesano de Animação Missionária

CURSO DE INICIAÇÃO PARA CATEQUISTAS

 A fim de dar resposta a vários pedidos, o Secretariado da Educação Cristã vai realizar um 
Curso de Iniciação para Catequistas em Viseu, a nível diocesano, com início a 8 de Novembro 
próximo.
 Terá lugar no Seminário Maior de Viseu, às terças e quartas-feiras, das 20h30 às 22h30, 
nos dias: 8 e 9; 15 e 16, 22 e 23; 28, 29 e 30 de Novembro 2011.
 Tem como destinatários principais os catequistas que iniciam o serviço da catequese ou 
que ainda não tiveram possibilidade de nele participar.
 Segundo o Plano de Formação de Catequistas, a formação inicial pretende proporcionar 
uma preparação e uma formação indispensável para o exercício da função do catequista na 
Igreja (PFC 21), tendo como objectivos:
 - Descobrir e fazer apreciar a vocação de catequista e
 - Proporcionar a preparação inicial necessária para exercer a missão de catequista.
 Estão já abertas as inscrições (10 euros que inclui livro e fotocópias), que devem fazer 
chegar até 4 de Novembro, ou logo que possível.

Pelo SDEC
Ir. Maria Arminda Faustino

CATEQUESE NA CASA DA FAMÍLIA

UMA PROPOSTA...

 São Paulo dizia, com todas as letras e com todo o assombro: “Ai de mim se não anunciar 
o Evangelho!” (1 Cor 9, 16). Esta ‘imposição’ livre é assumida pelo Apóstolo com toda a ‘gar-
ra’ que lhe conhecemos. Como cristãos, conscientes da nossa missão, que provém do Batismo, 
devemos procurar esta energia interior e servir esta causa, que é Boa e que é Nova.
 Em primeiro lugar, é preciso ser ouvinte da Palavra. Depois, porque Esta é eficaz, e reali-
za o que anuncia, podemos passar à ação iluminada e comprometida. No entanto, este ‘passar’ 
não é deixar para trás a Palavra, pois Ela é sempre Ação, mas um ‘passar’ que exige a omnipre-
sença da Palavra.
 Porque esta Notícia é Nova, implica estarmos abertos à mudança: urge passar de uma ca-
tequese infantil a uma catequese para todos: A catequese como anúncio de Cristo diz respeito 
a toda a Igreja e a todas as idades. O conceito de catequese está de tal maneira ligado à infância, 
que para se falar de formação na fé após este tempo, se fala de ‘pós-catequese’. Outra mudança 
seria a de passar de uma catequese por franjas de idades a uma catequese intergeracional: 
Muitas das atividades catequéticas podem ter uma abrangência extensível a várias camadas etá-
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rias. Para isto, vale uma regra importante: Se uma temática ou atividade não é suficientemente 
oportuna ou séria para a propor aos adultos, é provável que também não seja válida para outras 
idades, jovens ou crianças. Para estas atividades, poderiam convidar-se os pais, irmãos mais 
velhos, amigos; e, desta forma, falaríamos de uma “catequese familiar”, intergeracional. A 
catequese precisa de ser reinventada e aberta a novas experiências, precisa de ‘transição’. Foi 
isto que nos moveu para embarcar numa aventura diferente: levar a catequese a casa de cada 
família!
 Esta experiência está a ser feita desde 2011, na Paróquia de São Joaninho, em Santa Com-
ba Dão, no âmbito do 3.º Ano de catequese, que irá fazer a Primeira Comunhão. Não se trata de 
substituir o itinerário catequético ‘normal’, mas é um ‘Mais’.
 Em diálogo com os respetivos pais, foi-lhes proposta esta iniciativa, à qual aderiram pron-
tamente. Combinadas as datas (sábados, às 17h) que mais convinham a cada família, iniciámos 
esta caminhada, a 12 de novembro de 2011, em casa da Lita.
 Desta forma, o grupo do 3.º Ano (15 crianças) deslocar-se-ia a cada casa, conforme tinha 
sido acertado. Durante cerca de uma hora, partilhamos dúvidas e inquietações e os membros 
da família residente têm oportunidade de mostrar as suas preocupações e dificuldades nesta 
área da formação cristã. São também abordados alguns temas que as crianças estão a tratar na 
catequese ‘normal’. Segue-se um momento de oração, partilhado por todas as crianças e pelos 
familiares presentes da casa que nos acolhe. Estes vários momentos são intervalados com al-
gumas músicas adequadas à catequese e à família. No final, com muita simplicidade, mas com 
grande generosidade, a família de acolhimento presenteia a todos com uns bolos e sumos, para 
nos retemperar.
 Até agora, esta caminhada tem sido muito gratificante para todos: para o Pároco, que es-
tabelece uma maior proximidade com a realidade das famílias; para os catequistas, uma forma 
diferente de fazer catequese; e, para as crianças, uma experiência motivadora, devido também 
à mobilidade e diversidade de espaços e atividades.
 Outros frutos poderão surgir, mas já não estão só nas nossas mãos: como semeadores, 
compete-nos semear, mesmo sem esperar colher...

Pe Virgílio

SEMANA BÍBLICA DE VISEU

 Nos dias 28 e 29 de Fevereiro e 1 e 2 de Março, teve lugar a V Semana Bíblica de 
Viseu, no Centro Pastoral. Estiveram presentes cerca 230 pessoas que seguiram atentamente 
o decorrer das conferências apresentadas. A maior incidência de participação verificou-se nos 
Arciprestados: Urbano, Rural 1 e 2, Nelas, S. Pedro do Sul, Tondela e Santa Comba Dão.
 No dia 28, o Frei Herculano, Ofm, apresentou uma leitura atenta de Gn 1–11 pela pers-
pectiva da debilidade humana como fonte da crise profunda inerente ao seu próprio ser. Como 
conclusão, poderíamos dizer: Na abertura ao diálogo com o Outro, encontra-se a solução para 
as crises com os outros.
 No dia seguinte, o Pe Henrique Rios, SJ, apresentou uma analogia entre o rei David e 
Jesus Cristo. David fica como símbolo da Esperança do Povo para que Deus a realize ao longo 
da História. Foi-se gerando a ideia de messias, o novo Salvador do Povo. Concluiu-se que as 
diferenças entre David e Jesus são maiores que as semelhanças: a primeira vez que David en-
trou em Jerusalém, como rei, expulsou e mandou matar cegos e coxos (cf. 2 Sam 5, 1-12); pelo 
contrário, Jesus, ao entrar e Jerusalém, cura os cegos e coxos (cf. Mt 21, 14-16).
 David era uma pessoa em crise, mas com a ajuda dos profetas, emissários da Palavra de 
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Deus, ele procura reorientar a sua vida; gerar novas rotas de existência... Jesus é o ‘novo David’ 
porque cura os desvios cometidos por este.
 No dia 1 de Março, fomos brindados com a partilha eloquente do Frei Fernando Ventura, 
Ofm. O seu tema condensou-se nesta ideia: passar do eu solitário ao nós solidário. A Igreja re-
nasce quando é perseguida, mas mais certo é: a Igreja é perseguida quando renasce.
 O nosso tempo matou muita coisa, entre elas as palavras que são eco dos sentimentos 
mortos. Urge ressuscitar essas palavras para que os sentimentos ganhem vida. A Igreja deve 
responder às inquietações reais da Humanidade e não responder as perguntas que ninguém fez.
As ‘crises’ das Bem-aventuranças não são a primeira opção, mas consequência de uma escolha: 
não se opta pela pobreza indigente, mas opta-se pela partilha, que conduz a um estado de 
pobreza abrangente.
 Concluímos a Semana com o tema: “A Bíblia e a superação da crise”, pelo Sr. Bispo, D. 
Ilídio. Partindo de 4 textos bíblicos, apresentou a ideia de que superar as crises não equivale a 
‘voltar a ter’, mas a ‘conseguir ser’. Ser solidário, ser em partilha.
 Ficou um sentimento generalizado de que estes dias servem para aguçar o apetite pela 
leitura, reflexão e aprofundamento da Palavra de Deus, seja individualmente, seja em grupo.

Secretariado da Educação Cristã
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4.  PASTORAL SOCIAL

PARA O CÓNEGO ARMÉNIO

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL

 Na última reunião da Câmara Municipal de Viseu, foi aprovada, por unanimidade, a atri-
buição da Medalha Municipal de Mérito ao cónego Arménio Ferreira Lourenço, responsável 
pelo Lar-escola de santo António, uma instituição da diocese de Viseu que se dedica à recolha 
de jovens aos quais tudo falta, inclusive a família.
 Mas a Medalha está relacionada não só com a acção de grande promotor social, mas 
também com o facto de ter colaborado e continuar a colaborar para que Viseu se desenvolva, 
permitindo a construção de acessibilidades que seriam impossíveis sem a essa participação.
 No opúsculo sobre o ‘regulamento dos Galardões Municipais de Viseu’ lê-se que ‘a Me-
dalha Municipal de Mérito é concedida às entidades singulares ou colectivas, nacionais ou 
internacionais que se tenham notabilizado no campo das artes, ciências, letras, desporto e acti-
vidades de âmbito profissional, dignificando o Concelho de Viseu’. A concessão desta Medalha 
é atribuída por deliberação tomada pela Câmara Municipal e ou Assembleia Municipal. No 
caso em apreço a proposta foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal aos restantes 
membros do executivo, que a aprovaram por unanimidade. A Medalha ‘é usada ao peito, do 
lado esquerdo, nas pessoas singulares e colocada no estandarte oficial nas entidades colectivas, 
desde que o possuam’.
 Fernando Ruas disse aos jornalistas que o exemplo do cónego Arménio merece esta dis-
tinção, sobretudo porque executa um trabalho, muitas vezes sem grande exposição pública mas 
que merece ser relevado. É, em suma, ‘um promotor social de mão cheia, num campo funda-
mental’ que é o de ‘dar apoio a jovens desprovidos de retaguarda familiar’.
 Adiantou ainda que conhece muitos ‘casos de gente que saiu da instituição e que hoje está 
bem posicionada na vida. Alguns são exemplo de vida impressionante’. A Câmara encontrou 
esta forma de homenagear o cónego Arménio e ‘é isso que vamos fazer agora’. A cerimónia 
ocorreu ontem na sessão solene do dia do Município.

VOLUNTARIADO E JUSTIÇA SOCIAL

 No dia 27/11/2009 o Conselho de Ministros da U.E. declarou oficialmente 2011 como o 
“Ano Europeu do Voluntariado” com o objectivo de criar na sociedade civil condições propícias 
ao voluntariado na U.E., designadamente pelo reconhecimento do trabalho voluntário e sensibi-
lização das pessoas para o valor e importância do voluntariado.
 Esta declaração é a confissão tácita do fracasso da “filosofia capitalista” como princípio 
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regulador das relações sociais em que nada se faz sem contrapartida monetária.
 Ora, a exigência de contrapartida inquina o que de mais nobre e belo existe na relação 
humana, a gratuidade, porque tudo é graça, tudo é dom: a vida, as capacidades, os bens, tudo 
nos foi dado gratuitamente pelo Criador, sem exigência de contrapartida.
 A perda da dimensão da gratuidade na sua relação com o seu semelhante, fruto do egoís-
mo, é o primeiro passo de uma infindável caminhada de sistemática violação dos direitos so-
ciais em que é fértil a sociedade actual com os paradoxos que gera: fartura, abundância, esban-
jamento, com pobreza, fome e miséria, luxo e lixo lado a lado.
 Durante milénios, até ao século passado, a Terra nunca produziu o suficiente para todos os 
que nela habitavam, sempre houve fome e escassez de bens essenciais. As gerações com mais 
de 50/60 anos bem se lembram das carências da sua meninice. Depois seguiu-se um enorme 
surto de desenvolvimento económico, proporcionado pela paz na Europa com o fim da II Gran-
de Guerra e os avanços da ciência e da técnica. Pela primeira vez na História, a produção dá 
para alimentar mais população do que a realmente existente, mas o certo é que quatro quintos 
da humanidade vive pior do que se vivia há 50/60 anos.
 A abundância em que se passou a viver habituou-nos mal, convenceu-nos que podíamos 
ter tudo o que quiséssemos, passámos a gastar o que tínhamos e o que não tínhamos, deixámos 
de acautelar o futuro e tornámo-nos incapazes de suportar sacrifícios e de dominar os instintos 
do ter e do gastar. Em suma, tornámo-nos uma geração embriagada com a fartura que, quando 
confrontada com a existência de pobres, procura justificar-se, ora imputando-lhes a responsa-
bilidade da sua própria pobreza, como se alguém fosse pobre por opção, ora disponibilizando-
lhes as sobras que já não se aproveitam.
 Porém, a actual crise económico-financeira em que nos encontramos mergulhados vem 
pôr a nu a indesmentível situação de pobreza na nossa sociedade e o elevado número de pobres 
que não cessa de aumentar, cifras que as políticas sociais meramente assistencialistas não con-
segue deter. É que, para erradicar de vez a pobreza, não basta uma mentalidade anti-pobres, é 
necessário uma mentalidade anti-pobreza.
 É esta mentalidade anti-pobreza que está presente e anima o voluntariado, essa força que 
capacita e impulsiona a pessoa humana a ser “dom” para o outro, como o Criador o é para si, 
um dom para a mudança do paradigma civilizacional da sociedade actual. Na medida em que o 
motor da produção for o lucro pelo lucro, sem ter em conta a dignidade da pessoa humana que 
exige o “ser” antes do “ter”, este paradigma será sempre um factor de produção de pobreza, por 
mais que o neoliberalismo proclame a bondade do sistema. Milhares e milhares de voluntários 
e instituições, por todo o mundo dedicam, sem contrapartida monetária, o seu tempo e seus bens 
aos mais pobres a fim de os tornar menos pobres e mais felizes. Mas enquanto esta actividade 
for a excepção e não a regra, uma casuística e não uma mentalidade ou um estilo de vida, mais 
não será que um remendo numa peça em desagregação.
 Toda a pessoa tem o direito a viver com dignidade humana, o mesmo é dizer, o di-
reito a não ser pobre, e isso é uma exigência da justiça. A solução do problema social não 
está, pois, em colocar remendos, está sim na criação de uma sociedade diferente em que se 
dê por justiça o que é devido por justiça. A luta pela justiça torna-se assim numa dimensão 
constitutiva do Evangelho, como se reconhece no documento sinodal dos Bispos de 1971: 
“não há verdadeira evangelização sem luta pela justiça” (Convenientes ex Universo, n.º 
35). Criar uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma sociedade diferente, onde o 
espírito do voluntariado seja a regra e não a excepção é o grande desafio que nos é colocado, 
como cristãos, neste momento difícil da actual crise, mas que diríamos também privilegiado 
na medida em que nos proporciona a oportunidade para uma profunda reflexão sobre o modo 
(egoísta) como estamos a fruir os bens que o Criador nos concedeu gratuitamente, mas one-
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rados com a hipoteca social de os saber repartir solidária e fraternalmente com quem está 
mais carenciado.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

PASTORAL SOCIAL

 Vai realizar-se, a nível diocesano, um Curso de preparação para candidatos ao Ministério 
de Animador Social. Decorrerá em 6 sábados seguidos, a começar em 29 de Outubro, último 
sábado do mês, no Centro Pastoral, entre as 14H00-17H00.
 Pedimos aos Senhores Arciprestes, já contactados pessoal ou telefonicamente, todo o seu 
empenhamento em encontrarem 1 ou 2 pessoas do seu Arciprestado, que queiram assumir esta 
tarefa na Igreja.
 Agradecemos o envio da ficha de inscrição até ao dia 25 de Outubro, endereçada à Caritas 
Diocesana , Rua Alexandre Herculano, 475, onde funciona o Secretariado.

Secretariado Diocesano da Pastoral Social

VIDA VICENTINA

 No dia 27 de Setembro, dia de S. Vicente de Paulo, celebrou-se a data com uma eucaris-
tia em que damos desde já as boas vindas. No dia 5 de Outubro, no Seminário de S. José, em 
Felgueiras decorreu este ano o encontro da Família Vicentina, zona norte. De- bateu-se o tema 
das “Novas Pobrezas”, com insistência na construção de comunidades auto-sustentadas que 
cuidem dos seus irmãos mais carenciados. O encontro contou com mais de 400 participantes, 
entre membros das Conferências, padres da Missão, Irmãs e jovens da JMV. Muita alegria e são 
convívio foi o denominador comum do Encontro
ACÇÃO SOCIAL
 É tempo de ter todas as equipas concentradas na satisfação das necessidades que estão 
perante nós, todos os dias. É necessário estarmos atentos e actuantes na nossa rua, no nosso 
bairro, na nossa aldeia, na nossa paróquia. Temos acompanhado os agregados familiares mais 
débeis, distribuindo os bens alimentares recebidos do Banco Alimentar e da Segurança Social. 
Também vêm existindo muitas solicitações ao nível das despesas de medicamentos, rendas e 
despesas de água e luz.
 Felizmente que não estamos sozinhos e é com grande satisfação que lemos nos jornais 
as iniciativas que outras entidades desenvolvem no terreno, com destaque para a nossa Câmara 
Municipal, nomeadamente na melhoria das habitações, o Banco Alimentar ou a Cáritas com 
todas as suas valências. E, mesmo assim, tanto fica para fazer...
 ASSEMBLEIA DIOCESANA
 Na tarde do próximo Domingo, dia 16 de Outubro, terá lugar no Centro Cáritas de Santa 
Maria a assembleia diocesana da SSVP. Do programa consta uma eucaristia festiva, seguida 
da Assembleia propriamente dita, que se quer dinâmica e participada, com muito diálogo entre 
todos.
 No contexto sinodal em que estamos envolvidos, queremos fazer uma reflexão sobre o 
nosso carisma, organização e acção, respondendo melhor às necessidades da sociedade actual. 
Também de acordo com o programa do Sínodo, pretendemos ver debatida nas Conferências o 
espírito da encíclica ‘Gaudium et Spes’ onde esperamos encontrar inspiração para uma pastoral 
e uma acção social que se pretende renovada.
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ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA

 Na tarde do dia 16 de Outubro de 2011 teve lugar a Assembleia vicentina anual, no salão 
do Centro Cáritas de Santa Maria, nesta cidade de Viseu. Estiveram presentes cerca de 70 vi-
centinos representativos das diversas Conferências desta diocese.
 Após o acolhimento, os presentes participaram na Eucaristia presidida pelo novo assis-
tente espiritual, Pe Manuel Henriques da Silva. Na sua homilia recomendou que os vicentinos 
vissem nos pobres a figura de Cristo. Os cânticos, plenos de envolvência e harmonia, estiveram 
a cargo dos jovens da JMV da paróquia de Orgens.
 Terminada a eucaristia, constituiu-se a mesa e iniciaram-se os trabalhos da assembleia 
com a oração da Regra. O presidente do Conselho Central apresentou o Padre Dr. Ricardo Car-
doso, coordenador do Secretariado Diocesano da Pastoral Social que fora por nós convidado 
para dirigir algumas palavras aos vicentinos, no âmbito do Sínodo Diocesano que estamos a 
viver nesta diocese. Neste 2.º ano de sínodo, o ano pastoral inicia o estudo e reflexão da Dei 
Verbum e a partir da Quaresma de 2012 a Gaudium et Spes.
 Esta (a Gaudium et Spes) como a grande constituição pastoral sobre a Igreja no mundo 
contemporâneo e entendida como a magna carta da pastoral social, vai ser objecto de estudo 
aprofundado pelos vicentinos nas Conferências. Para este efeito, o presidente do Conselho Cen-
tral apresentou aos presentes um caderno com o resumo deste documento conciliar, com notas 
para reflexão e partilha, da autoria do Pe Ricardo Cardoso, ali presente. Estes cadernos foram 
distribuídos pelos vicentinos presentes.
 Do mesmo caderno fazem parte, diversos textos de espiritualidade e da acção vicentina, 
também para reflexão e partilha, convidando os presentes a reflectirem estas matérias nas suas 
Conferências e a darem respostas aos questionários, para serem partilhados num dia de retiro a 
organizar na quaresma de 2012.
 O Sr. Padre Ricardo Cardoso dirigiu-se a seguir aos vicentinos, demonstrando grande 
afabilidade e consideração pelas suas pessoas e pelo seu trabalho, disse das razões profundas 
da ideia de renovação que se pretende com o Sínodo Diocesano e acrescentou diversas notas 
pessoais para o empenhamento de todos.
 Seguiu-se um período de diálogo com a assembleia em que alguns dos presentes coloca-
ram questões e deram testemunho do seu apostolado. O Sr. Padre Manuel Silva, com a simpli-
cidade que o caracteriza, deu-nos as palavras finais de incentivo ao nosso trabalho.
 O encontro terminou com um lanche convívio que serviu para confraternizar, trocar im-
pressões e alinhar planos de acção nas diversas paróquias.

CENTRO SOCIAIS

CENTRO SOCIAL DE ÁGUAS BOAS

 A partir de agora, sempre que possível, vamos tentar dar notícias dos Centros Sociais espa-
lhados pela Diocese. Começamos pelo Centro Social de Águas Boas, paróquia do arciprestado 
e concelho de Sátão, a norte do concelho, bem perto da Senhora da Lapa. Publicamos a notícia 
dada pela Sr.a D. Maria de Lurdes Augusta Dias, vice-presidente daquela instituição, nos ter-
mos em que nos chegou. É como segue: 
 “O Centro Social Paroquial de Águas Boas é Instituição Particular de Solidariedade So-
cial. Iniciámos os nossos serviços de apoio à população idosa no dia 1 de Novembro de 1993, 
com 15 utentes, em valência de Apoio Domiciliário, em instalações provisórias, em regime 
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de arrendamento. Oito anos depois, em 2 de Dezembro de 2001, inaugurámos as instalações 
definitivas, arrancando então também com a valência de Centro de Dia. Nessa altura, eram já 
apoiados 40 idosos. Neste momento, após terem passado por cá 150 idosos, preparamo-nos 
para uma nova etapa de crescimento diversificado: a ampliação para 14 quartos e algumas salas. 
Esta obra, incluindo elaboração de projectos, construção do edifício, fiscalização e aquisição de 
material, terá um custo de cerca de meio milhão de euros. Estes encargos serão suportados por: 
duzentos mil euros da candidatura ao PRODER, através da Associação de Desenvolvimento do 
Dão, comparticipação da Câmara Municipal de Sátão, Junta de Freguesia, Fábrica da Igreja e 
donativos de todos os amigos e apoiantes desta instituição, residentes por cá e no estrangeiro, 
que desde o início viram aqui uma segurança para a sua velhice ou para a dos seus familiares. 
Prezamo-nos de estarmos abertos à comunidade envolvente e de criarmos com os idosos que 
apoiamos uma família dinâmica e solidária.
 Para tal, desenvolvemos várias actividades de carácter sócio-cultural, lúdico, de estímulo 
mental e de manutenção física, de forma a que os idosos mantenham a sua independência por 
mais tempo. Este ambiente de cumplicidade deve-se ao bom entendimento entre os dirigentes, 
colaboradores, clientes e comunidade. Infelizmente, devido ao natural processo de envelhe-
cimento e dependência que daí surge, vemo-nos obrigados a encaminhar alguns dos nossos 
idosos para outras estruturas residenciais, a quem desde já agradecemos o acolhimento que lhes 
prestam. Mas é dolorosa a separação. Isto leva-nos a dar o tudo por tudo, para que possamos 
poupá-los a tal sofrimento, que se resolverá com a simples ampliação desta estrutura, para os 
mantermos nesta família unida até ao fim. Eles merecem.” 

LD

OS MILITARES DO REGIMENTO DE INFANTARIA 14 DE VISEU
EM ARTICULAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE VISEU

 Querendo lembrar que o dia 17 de Outubro corresponde ao dia internacional para a erra-
dicação da Pobreza, os militares do RI 14 de Viseu resolveram unir-se para demonstrarem o seu 
elevado sentido social e humano através da recolha de géneros alimentares, material escolar, 
roupas, brinquedos e outros produtos de primeira necessidade, que cada militar entendeu por 
bem trazer e oferecer a famílias carenciadas da nossa região.
 Esta iniciativa contou com a colaboração da CÁRITAS Diocesana de VISEU, permitindo 
que um conjunto de famílias carenciadas, devidamente identificadas, pudesse receber este con-
tributo esforçado e sentido destes homens e mulheres que servem no RI 14.
 Esta acção de solidariedade social decorreu no dia 26 de Outubro de 2011 nas instalações 
do Regimento de Infantaria No 14, contando com a presença de equipas da CÁRITAS Dioce-
sana de Viseu e famílias carenciadas que aí se deslocaram para receber os produtos recolhidos 
pelos militares. Esta acção vem reforçar a importância da Solidariedade e do espírito de coesão 
social que são fundamentais em situações de graves problemas sociais e económicos como a 
situação que a nossa sociedade está a atravessar. A responsabilidade social e o espírito de en-
treajuda deve estar patente em todos os cidadãos, Empresas, Instituições e demais Organismos, 
nomeadamente como o exemplo dado pelo do Regimento de infantaria 14 de Viseu.
 Esta acção de solidariedade, além da sua nobre missão, que ajudou famílias carenciadas, 
distribuindo bens de primeira necessidade, pretendeu alertar consciências e sensibilizar para a 
importância de todos os quadrantes da sociedade estarem envolvidos nesta luta.
A  Cáritas Diocesana de Viseu tem ao longo dos anos apoiado milhares de famílias em 
situação de emergência social, ajudando-as com a distribuição de bens alimentares, roupas, 



109Igreja Diocesana

pagamentos de medicação e rendas, entre outras.
 Tem desenvolvido estratégias para o combate à pobreza e exclusão social, através da 
promoção dos indivíduos a nível educacional e profissional. Tem também apoiado crianças e 
jovens em risco e muitas com comportamentos delinquentes. O trabalho com minorias e imi-
grantes também tem sido muito importante. A Cáritas tem tido um papel fundamental, na sua 
acção social e caritativa ajudando a resolver e a minimizar os problemas, as desigualdades e as 
injustiças sociais que envolvem os mais pobres e necessitados. 

ANIMADORES DA PASTORAL SOCIAL

 A Cáritas Diocesana de Viseu tem na sua base de actuação, entre outras acções funda-
mentais, o apoio aos grupos paroquiais de acção social, participando no processo de formação 
de Animadores da Pastoral Social. Neste contexto o Presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, 
José Fernando Borges, referiu na Formação dos Animadores da Pastoral Social organizado pelo 
Secretariado Diocesano da Pastoral Social, que a grave crise social, que nos atinge, constitui um 
forte apelo: a examinar e rever os modelos de resposta às dificuldades, a introduzir ajustamen-
tos e a proceder ao incremento de Serviços de Acção Social em todas as comunidades cristãs. 
Torna-se fundamental alertar as consciências para o trabalho que cada comunidade paroquial 
deve fazer através da criação de grupos para detectar, apoiar e encaminhar situações de grande 
fragilidade social, de pobreza e exclusão.
 Assim deve-se dar prioridade ao imperativo fundamental: a criação, funcionamento e 
qualificação de um serviço paroquial de acção social. Fundamentar a acção social numa cons-
ciência esclarecida dos problemas, analisados à luz da Doutrina Social da Igreja. Proporcionar 
sempre as ajudas possíveis às pessoas necessitadas, de modo personalizado e visando resposta 
global e estruturada. Participar activamente em processos de desenvolvimento local que se 
desencadeiem no espaço conjunto de autarquias, instituições de solidariedade social, estabele-
cimentos de ensino e outras forças vivas presentes no terreno. Assim, deve-se em cada comu-
nidade, motivar as pessoas mais aptas e competentes para corresponder às seguintes tarefas: 
animar a acção social na paróquia; recolher com discrição e precisão dados sobre a realidade; 
cooperar na procura de soluções para os problemas das pessoas acompanhadas; participar nos 
processos de desenvolvimento social local, criando comunhão entre os grupos desfavorecidos, 
acompanhando a promoção das famílias; avaliar periodicamente a acção do grupo e ajustar os 
planos e os recursos; reflectir sobre os casos e problemas sociais e, se necessário, sugerir medi-
das políticas; para terminar referiu que se devem quebrar rotinas, afastar obstáculos, envolver 
novos elementos, convocar as comunidades à volta de vias simples e eficazes do bem, será 
serviço à cultura da dádiva. 

CAMPANHA “10 MILHÕES DE ESTRELAS”

 Pelo nono ano consecutivo está em curso a Operação “10 Milhões de Estrelas – Um Ges-
to pela Paz” organizada pela Cáritas Portuguesa, em parceria com todas as Cáritas Diocesanas 
de Portugal Continental, Madeira e Açores, com o objectivo de motivar cada cidadão para os 
valores da Paz, da Justiça e da Solidariedade.
 O Evento Público, será no dia 17 de Dezembro – Escadarias dos Terceiros, ao Rossio, 
Viseu, iluminada com fotoforos, como gesto pela Paz e pela Solidariedade com os indivíduos 
mais fragilizados da sociedade.
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 Uma vela, 1 Euro, é o nosso pedido, e o montante angariado, reverterá este ano, para 
o Fundo Social Solidário da nossa Diocese, que está bastante depauperado.
 A Cáritas Diocesana participará também no Evento “Viseu a Minha Terra Natal 2011” de 
30 de Novembro a 31 de Dezembro, através da venda de velas e exposição de material referente 
ao trabalho social e humanitário da Instituição. Esta iniciativa realiza-se nas Casinhas de Na-
tal situadas no Rossio de Viseu. Terá, também, eventos culturais, musicais, entre outros. Terá, 
também, o envolvimento das Paróquias, Escolas, através da comunidade escolar (professores 
e alunos) na venda de velas e no despertar de consciências para a necessidade primordial de 
apoiar as famílias mais carenciadas. 

CAMPANHA “10 MILHÕES DE ESTRELAS”

 A Cáritas Diocesana de Viseu realizou no passado dia 17 de Dezembro, nas Escadarias da 
Igreja dos Terceiros em Viseu, a manifestação pública da Campanha “10 Milhões de Estrelas” 
um gesto pela paz. Além desta iniciativa, a venda de velas, inseridas nesta campanha permitirá 
angariar fundos para apoiar as pessoas em situação de grande fragilidade social e económica, 
incluindo as que se encontram em situação de desemprego.
 Esta Iniciativa, 10 milhões de Estrelas, um gesto pela Paz e pela solidariedade com as pes-
soas mais desfavorecidas, pretende também sensibilizar as pessoas para a necessidade de um 
reforço do espírito de entreajuda e solidariedade para com os mais necessitados, nomeadamente 
neste contexto de uma grave crise económica com contornos sociais muito problemáticos.

LAR-ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO
REALIZA FESTA DAS FAMÍLIAS

 Há já alguns anos que o Lar-Escola, ligado à Confraria de Santo António, celebra com 
sucesso o encontro das Famílias dos rapazes residentes naquela Instituição. Todos os Familiares 
são convidados a virem juntar-se aos seus para, em conjunto, celebrarem as alegrias natalícias. 
Foi assim que, no dia 17 de Dezembro, muitas dezenas de pessoas se reuniram no Lar-Escola 
para esse efeito. Respirava-se alegria, contentamento e descontracção. Primeiramente, a Banda 
Filarmónica, sob a orientação do seu Maestro, Senhor Viegas, deu um concerto no nível su-
perior do claustro, interpretando um variado repertório, com predominância de peças alusivas 
ao Natal, que constituiu o encanto da rapaziada e seus Familiares. Depois, no nível inferior do 
mesmo claustro, foi o almoço, preparado pelo pessoal da cozinha, sob a orientação da irmã 
Ana Maria, e servido, com particular dedicação, por um conjunto de pessoas de boa vontade. 
O Presidente da Confraria, Coronel José Loureiro, deu as boas-vindas a todos, desejando Boas 
Festas de Natal e de Ano Novo. O Director do Lar, Cónego Arménio Lourenço, anunciou a dis-
tribuição de prendas aos utentes da casa e do Lar de S. José. Foi um momento de grande euforia 
e particular expectativa. Cada um, correspondendo à chamada, foi pressurosamente receber a 
prenda que lhe estava destinada. Uma bela reunião Familiar, só possível com a boa vontade 
de todos, nomeadamente das Irmãs da Congregação Jesus, Maria e José, que ali trabalham, 
auxiliadas desinteressadamente pelas Irmãs da Comunidade de Jugueiros. O Lar-Escola está 
de parabéns pela excelente ideia que vem sendo posta em prática e que, neste ano, atingiu alto 
nível de realização, motivador de continuação no futuro. 
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O PROJECTO “UMA MÃO POR UM SORRISO”

A PROPÓSITO DO ACTIVO PAPEL SOLIDÁRIO DA MISERICÓRDIA DE VISEU

 “Quando Javé, na habitual tarde em que descia ao paraíso, deu conta de que Adão e sua 
mulher tinham sucumbido à tentação e deram em provar, às escondidas, o fruto da árvore em 
que estavam proibidos de tocar, chamou-os de parte e disse a Adão: - Comerás o pão com o suor 
do teu rosto até que voltes à terra de onde foste tirado... E assim ficou consignado o destino de 
Adão, o destino da humanidade, o destino em que mergulhamos hoje, como sempre. O trabalho, 
todavia, mais do que castigo, ficou marca, ficou também como sinal de redenção, de retoma da 
linha salvífica que conduzirá à Cidade de Deus que será esse Éden reencontrado. O trabalho, 
ganha-pão indissociável da nossa condição. De todos. E indigno fica, de benesses, todo aquele 
que a tal pretende escapar. Indignos quantos sabemos que a tal escapam. Há, todavia, aque-
les a quem outro destino desviou de um caminho empreendido, quando a saúde perdida ou o 
desemprego lhe bateram à porta. E é então que a remição tem de ser outra. E há sempre uma 
mão, uma mão estendida, quase sempre, pronta a ajudar. E é aqui que se situa a Misericórdia de 
Viseu. Uma mão por um sorriso estendida, primeiro, a quem pode ajudar. Depois a distribuição 
da ajuda - o pão, o pão de cada dia requerido por direito, a vestimenta, o abrigo, o conselho, 
que de tudo isto se carece quando uma terra metafórica se não pode lavrar. Simbólico e real e 
fecundo este projecto colocado em acção pela Misericórdia de Viseu – UMA MÃO POR UM 
SORRISO, um pedaço de pão que sobra em nossa mesa e que alimentará um qualquer irmão”.
 (António de Magalhães Soeiro in Boletim Informativo da Misericórdia de Viseu, Julho-
Setembro de 2011, N.º 27).
 O texto que aqui se cita, assinado pelo Provedor da Misericórdia de Viseu, remete para o 
milenar e sempre actual texto bíblico do Génesis que parece determinar que o destino do homem 
sobre a terra será sempre o do trabalho, norma a que tantos escapam, infelizmente, assim agu-
dizando o trajecto dos outros filhos de Adão e faz lembrar o texto bíblico das palavras de Cristo 
ditas em casa do fariseu quando os discípulos se escandalizam com o aparente desperdício dos 
perfumes com que a pecadora lhe lavou os pés: - Pobres sempre os tereis convosco!... Verdade. 
Eles aí estão. Andam na rua, estendendo a mão. Espreitam, pode dizer- se, de dentro de casa, 
envergonhados. São cada vez mais, no dia a dia. A Misericórdia de Viseu sente isso. Batem-lhe à 
porta de hora a hora. Ou esperam, alguns, que ela toque à sua porta. E lhes leve pão. E um agasa-
lho. Ou uma palavra de consolo, de conselho, de compreensão, que às vezes até basta. Por muitas 
outras razões lá batem. A Misericórdia ajuda. Completa o Estado ainda pouco social. Mas esta é 
a sua missão. E deve orgulhar-se dela. E ei-la também nessa ajuda aos novos pobres, aqueles que 
até aqui parecia estarem ainda resguardados. E no entanto não têm pão que lhes mate a fome.
 “Uma mão por um sorriso” se lhe estendeu e ei-los sentados agora dia a dia no Refeitório 
Social. Uma refeição quente sobre a mesa. Um banho quente também. A roupa lavada. A alma 
talvez lavada com o jeito de uma mão que se lhes estende. A tal mão por um sorriso. São perto 
de cem todos os dias.
 A Misericórdia cumprindo, ela também ajudada, por detrás, com a aplicação dos seus 
recursos, com as prestimosas ajudas de quem oferece, espontaneamente, ou em campanhas de 
angariação, quanto ali serve de ajuda.
 Claro que a Misericórdia deve orgulhar- se disso. Mas ela só está a fazer o seu papel. O 
mais nobre. E não pode esquecer, porque cristã por natureza, a outra palavra do Evangelho: 
“Que a tua [mão] esquerda não saiba o que faz a direita”!... Não há problema. Fica tudo regis-
tado nos arquivos celestes que os ratos não roem, nem o caruncho destrói. É da Catequese.

Alberto Correia
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SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL DA FAMÍLIA
DIA DA SAGRADA FAMÍLIA - 30/12/2011

 Foi no seio de uma família que se concretizou o mistério da Encarnação pelo qual Deus 
assumiu a condição humana e quis habitar e ficar entre nós. Um Menino nasceu, cresceu e se fez 
Homem no “ninho” de carinho, amor e dedicação extrema de um pai e de uma mãe, de carne e 
osso. Família única que se tornou modelo de toda a família e de toda a sociedade.
 O Secretariado da Pastoral da Família propõe, também este ano, que este grande dia seja 
assinalado e vivido intensamente pelas famílias da Diocese. Assim, a quem puder e quiser lan-
çamos o convite para participar na celebração que decorrerá na Igreja do Carmo, em Viseu, 
pelas 20:45, seguida de concerto musical. Propomos ainda uma oração específica para este dia 
que pode ser rezada em família ou em comunidade. Esta oração foi enviada a todos os párocos 
e encontra-se no site do Secretariado - http://pastoraldafamilia.diocesedeviseu.pt/. É importante 
que as famílias continuem a olhar para a família de Nazaré. Nela encontrarão a inspiração e a 
força necessárias para o caminhar de cada dia.

Cecília e Luís

FAMÍLIA: LUGAR DA EDUCAÇÃO

 Na Igreja do Carmo, no dia 30 do passado mês de Dezembro, enriquecido pela arte do 
Quarteto ‘Gaudium Vocis’, teve lugar um Encontro de Famílias, que renovaram os compromis-
sos e promessas do seu casamento e receberam a bênção de D. Ilídio.
 O Concerto de Natal aconteceu às 21:00 horas e foi preenchido por um vasto e variado 
reportório, todo ele à volta de temas do mistério da Encarnação de Jesus. Temas polifónicos, 
alguns acompanhados a órgão, apresentaram-nos o anúncio do Anjo a Maria, a sua resposta à 
vontade de Deus, o cenário do presépio, o grande mistério (magnum misterium), a alegria dos 
anjos e de toda a humanidade, na pessoa dos pastores. Temas que inspiraram compositores e 
poetas, ao longo de séculos, até aos dias de hoje, numa produção de arte, no caso a musical, que 
nos coloca no limiar do encontro com Deus, que se faz um de nós.
 O ‘Gaudium Vocis’ é um Quarteto que nasceu no seio do Curso de Música da Escola de 
Artes da Universidade Católica do Porto. Interpreta música polifónica de temática religiosa, 
tendo em fase de produção e edição um CD com as suas interpretações. Para além de varia-
díssimas apresentações pelo território nacional, já se fez ouvir em três cidades da Holanda. O 
reportório percorre maioritariamente a polifonia dos séculos XVI, XVII e XVIII.
 Após o Concerto, houve um momento de celebração, em que os casais presentes cantaram 
“as maravilhas da bondade de Deus” realizadas nas suas vidas de casal, pedindo que Ele “aper-
feiçoe a riqueza da diferença entre masculino e feminino” que os une, “na verdade do seu amor 
humano para toda a vida”.
 Após a leitura do Evangelho da Festa da Sagrada Família, D. Ilídio dirigiu palavras de 
saudação a todos, recordando também a Mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial da Paz, 
dedicada à “educação para a verdade e a liberdade, para a justiça e a paz”.
 A família é o lugar próprio da educação, disse D. Ilídio, testemunhando a sua visita na-
talícia à cadeia, onde constatou, com tristeza, que os presos eram maioritariamente jovens; 
jovens “simples e encantadores”, que tinham feito a experiência da criminalidade, porque tinha 
falhado a missão da família onde nasceram.
 A propósito do segundo ano de preparação do Sínodo Diocesano, cujo lema é “da Pala-
vra à Acção”, o Bispo de Viseu convidou as famílias presentes a viverem esse lema, nas suas 
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vidas, deixando-se conduzir pelo exemplo da Sagrada Família, onde “o amor tornava cada um 
submisso ao outro”, submisso, sinónimo de disponível para servir amorosamente o outro.
 Após a celebração, foi servido, numa sala anexa, um chá a todos os presentes, proporcio-
nando um momento de alegre convívio.
 A organização coube ao Secretariado Diocesano da Família em parceria com a Ordem do 
Carmo de Viseu.

2012 “ANO EUROPEU DO ENVELHECIMENTO ACTIVO
E DA SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES”

 A Cáritas Diocesana de Viseu e no contexto do Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 
da Solidariedade entre Gerações, desenvolveu no passado dia 11 de Janeiro, através das acções 
do Centro Comunitário do Bairro Social de Paradinha, uma acção de Informação referente ao 
envelhecimento activo e estratégias direccionadas para as pessoas mais idosas, efectuando-se 
também um rastreio auditivo, verificando o estado de saúde a nível da audição dos mais idosos, 
abrangendo mais de 30 pessoas, do bairro social e das comunidades envolventes. Estas iniciati-
vas pretendem, no contexto deste ano, reforçar as problemáticas mais evidentes e que afectam 
as pessoas mais idosas, nomeadamente a dimensão da solidão, da saúde, da segurança, entre 
outras. A Cáritas Diocesana de Viseu, ao longo do ano vai desenvolver acções de informação/
sensibilização, ateliers, e também dinâmicas intergeracionais, envolvendo crianças e jovens 
com as pessoas mais idosas.
 A próxima iniciativa do Centro Comunitário, em articulação com os bombeiros, pretende 
efectuar um simulacro, envolvendo pessoas que tenham um acidente, nomeadamente domésti-
co, através de procedimentos e formas de agir perante uma situação de acidente.
 O ano de 2012 celebra, a nível Europeu, o “Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 
Solidariedade entre Gerações”, tendo por objectivos sensibilizar os cidadãos para o desafio que 
representa o envelhecimento acelerado da população, promovendo um ambiente favorável ao 
envelhecimento e ao mesmo tempo encontrando novas soluções que permitam transformar o 
envelhecimento numa oportunidade.
 Pretende-se que a sociedade tenha uma cultura de envelhecimento activo, significa isto 
criar melhores oportunidades para mulheres e homens mais velhos, podendo desempenhar os 
mesmos um papel importante na comunidade. Pretende-se também ajudar a combater a pobre-
za, a solidão, encorajar o voluntariado nas suas mais diversas formas e a participação activa na 
vida familiar e na sociedade e ao mesmo tempo incentivar o envelhecimento com dignidade. 
Isto implica lutar contra preconceitos e discriminações relacionadas com a idade.
 Manter a vitalidade dos mais idosos, respeitar a dignidade de todos, promover o seu en-
volvimento na sociedade, na vida familiar, associativa, religiosa e política, além da remoção 
das barreiras entre gerações são os principais objectivos do Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo e da Solidariedade entre Gerações. 

FORUM MIGRAÇÕES

XII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES SÓCIO-PASTORAIS

 De 20 a 22 de janeiro estiveram reunidos, em Fátima, mais de uma centena de agentes 
sócio-pastorais das Migrações e da Caritas Diocesana, representando a maioria das Dioceses de 
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Portugal, para participarem num Encontro de Formação, subordinado ao tema “Portugal entre 
a Emigração e a Imigração”.
 Para ajudar a refletir e traçar linhas de ação, estiveram com eles vários oradores. De 
Roma, veio um representante do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itineran-
tes, juntando-se a membros da Conferência Episcopal Portuguesa, do Governo, de Paróquias 
Nacionais e Missões Católicas Portuguesas da Alemanha e Inglaterra.
 Além dos trabalhos de formação, tiveram lugar, neste encontro, mais dois pontos altos. 
O primeiro foi a sessão solene de abertura da celebração dos 50 anos da fundação da Obra 
Católica Portuguesa das Migrações (OCPM) e o segundo a celebração da Eucaristia do Dia do 
Migrante, na Igreja da Santíssima Trindade, presidida pelo Vogal da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, D. Vitalino Dantas.
 Como vem sendo hábito, o Encontro foi organizado pela Obra Católica Portuguesa das 
Migrações, pela Caritas portuguesa e pela Agência Ecclesia. Teve como parceiros a Capelania 
Nacional dos Imigrantes Ucranianos de Rito Bizantino e a Comissão Justiça e Paz da CIRP.
 Porque a nossa diocese de Viseu está ligada, desde a primeira hora, à criação da Obra Ca-
tólica Portuguesa das Migrações, associamo-nos a esta efeméride e contamos, em breve, aqui 
dar a conhecer melhor esta obra ao serviço dos emigrantes e imigrantes.

Secretariado Diocesano das Migrações

CINCO ANOS DE ABORTO: BALANÇO E CRÍTICA

 Cinco anos estão decorridos sobre a data do segundo referendo sobre o aborto, efectuado 
a 10/02/2007. Esta (triste) efeméride suscita algumas reflexões, na conjuntura social, política, 
económica e financeira em que nos encontramos.
 Portugal detém o preocupante palmarés de ser dos países com menor taxa de nascimentos 
no mundo, do que lhe advêm os problemas sociais e económicos de uma sociedade envelhecida, 
privada das novas gerações que viriam rejuvenescê-la e sustentar a sua velhice. Por dificuldades 
económicas (financeiras, orçamentais...), efectuaram-se cortes no abono de família, uma medi-
da que há mais de 60 anos era universal, mas não se regatearam (nem se questionam) os mais de 
100 milhões de euros que já se gastaram (e continua a gastar-se) em subsidiar o aborto, desde a 
entrada em vigor da Lei 16/2007 que o legalizou.
 Numa conjuntura em que, no Orçamento do Estado, se contabilizam, e bem, todos os 
cêntimos que possam ser poupados, que razões ponderosas terão levado os seus responsáveis 
a não questionar esses milhões gastos na destruição de crianças, mulheres, famílias, economia, 
em suma, na destruição da sociedade?
 Na defesa da maternidade, uma das medidas mais relevantes do Estado Social foi a con-
cessão de licença de parto (vários meses) e um período de baixa médica até 30 dias em caso de 
aborto espontâneo.
 Mas, à mulher que pratica um aborto voluntário, acto que, em si, é a total negação da 
maternidade, será justo que se conceda idêntica protecção?
 Que razões podem levar a que uma mulher rica que aufira, por exemplo, 10.000,00 € por 
mês, beneficie de um aborto pago pelos impostos de quem somente ganha 600,00 € por mês, e 
depois goze 30 dias de férias (chame-se-lhe baixa, ou o que se quiser), com direito a vencimen-
to completo?
 E depois, para o saneamento da economia, discute-se a eliminação de feriados, tolerância 
de ponto, redução de férias, aumento do horário de trabalho...
 É a isto que chamamos de sociedade justa? Ah!, mas o Povo respondeu “sim” ao referendo! 
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Basta de mentira e hipocrisia! A pergunta do referendo de 2007 incidia sobre a descriminali-
zação do aborto, ou seja, saber se os autores do aborto voluntário praticado até às dez semanas 
continuariam a ser punidos criminalmente, ou se deixariam de o ser.
 O Povo (rectius, 25% apenas do eleitorado) votou “sim” à descriminalização do aborto. 
Não votou, nem isso era perguntado, a “subsidiação” do aborto.
 Uma coisa é deixar de perseguir criminalmente quem pratica um aborto voluntário, outra 
coisa é pagar do erário público quem o faz, e na forma que a Lei a seguir consagrou: despesas 
médicas, hospitalares, férias...
 Não se discute a necessidade de haver cortes orçamentais. Mas os seus destinatários têm 
o direito e o dever de exigir justiça nesses cortes, e no que respeita a protecção da maternidade 
e a despesas abortistas, não está a ser feita justiça. E uma sociedade sem justiça, jamais será 
uma sociedade com paz.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

III JORNADAS DIOCESANAS DA PASTORAL FAMILIAR

 “É na família que os filhos aprendem os valores humanos e cristãos que permitem uma 
convivência construtiva e pacífica. ... que aprendem a solidariedade entre as gerações, o respei-
to pelas regras, o perdão e o acolhimento do outro. ... é a primeira escola, onde se educa para a 
justiça e a paz.” Bento XVI
 Neste tempo em que todos temos muito que fazer, em que o tempo parece pouco para o 
muito que é exigido às famílias, é importante parar. Parar, pensar para melhor potenciar as nos-
sas ações.
 Assim, somos convidados a participar na próxima Jornada Diocesana da Pastoral Fami-
liar de Viseu, que se realizará no dia 11 de Fevereiro pelas 14 horas, sob o lema: “Família, Bolsa 
de Valores”.
 O Centro Pastoral será palco para refletir sobre a família, partilhar ideias e experiências e 
saberes. Partilha que é fundamental para caminharmos com rumo, e rumo certo. O Sr. D. Antó-
nio Couto, Bispo de Lamego, apresentará a reflexão sobre “Afetos e compromissos na família 
à luz da Bíblia” e a Dr.ª Madalena Fontoura, como moderadora do painel, “Família, bolsa de 
valores: um investimento com retorno”.
 O sr. Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, encerrará as jornadas com uma mensagem final.

Cecília e Luís

III JORNADAS DA FAMÍLIA

INVESTIR NA FAMÍLIA, RENDIMENTO GARANTIDO

 Olhando a Família como bolsa de valores, realizou-se no passado sábado, em Viseu, a 
III Jornada da Família, iniciativa do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família. Olhar a 
realidade e agir como quem tem fé, inspirado pela Palavra de Deus, foi a proposta de Madalena 
Fontoura, para alimentarmos a esperança.
 Segundo a oradora, ela mesma psicóloga, mais que as palavras dos psicólogos, tornados 
gurus da cultura, os ensinamentos da Igreja dizem a realidade de forma muito mais simples: 
amor é muito mais que afecto, caridade diz muito mais que solidariedade, e fidelidade diz muito 
mais que seriedade.
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 Disse mesmo que “o amor é centelha e desejo inicial, onde está a promessa que toda a 
pessoa é; nenhuma satisfação nos deixa sossegados”.
Madalena Fontoura espanta-se diante do “atrevimento” que as promessas matrimoniais, num 
casamento cristão, constituem. Só não são atrevimento, porque é da natureza humana a atracção 
para o infinito do amor e, com Jesus, é possível chegar lá. E dizia para a plateia, que tinha ca-
sais de todas as Zonas Pastorais da Diocese, que “o casamento é o entendimento da vida como 
vocação, uma ideia boa que cada elemento do casal abraça e desenvolve, mesmo nos momentos 
menos agradáveis”.
 No casamento cristão, o outro elemento do casal é sempre “um dom, que se aceita como 
é, verdadeiro ponto de partida para um exercício de amor”. A educação dos filhos é, na actuali-
dade, verdadeiro desafio para um casal. Não podendo haver nos pais um sentimento de posse, 
em relação aos filhos, os pais terão que educar pelo exemplo. Isso põe a nu o que somos, com 
virtudes e fraquezas; mas as fraquezas deverão ser apresentadas aos filhos como ponto de par-
tida, para chegarem juntos (pais e filhos) àquilo que os pais propõem.
 Ainda segundo Madalena Fontoura, os pais terão que verificar o seu ensinamento, diante 
dos filhos: “Para que te serve o que te ensino? É-te útil na vida?”
 E, no que respeita à educação sexual, ela deve fazer-se “pela vivência do amor, na deli-
cadeza do trato, na fidelidade”; menos televisão e mais cultura faz muito bem ao casamento: 
boa literatura fortifica e abre as cabeças para mais dom e menos consumismo, para mais ideal e 
menos burguesismo, para religião mais total e menos dualismo.
 Madalena Fontoura rematou a sua intervenção aconselhando: “Atenção ao Papa – cada 
palavra dele que se não lê é um desperdício”.
 Mesmo imperfeitos na caminhada, importa caminhar esforçadamente, com os olhos no 
horizonte da perfeição, lembrava Madalena Fontoura, falando da sua experiência.
 Um grupo de jovens do Vicariato do Viso foi fazendo, com muito brio, a animação musi-
cal da Jornada. 

AJUDAR É ARTE DO CORAÇÃO

 “Ser voluntário é ajudar e ser ajudado, é estar presente, é dedicar e aprender. Ser voluntá-
rio é ser responsável, interessado e corajoso, é demonstrar que se pode ser um diamante nos bol-
sos dos outros, é ser bondoso sem receber nada em troca, é ter um coração gigante, é sentir-se 
útil!” Estas foram as belíssimas e inspiradoras palavras que nos foram transmitidas em nome de 
toda a Instituição C.A.S.A, da delegação de Faro, aquando do final da nossa viagem que, apesar 
de ter sido de curta duração, teve certamente uma enorme repercussão a nível sentimental nos 
nossos corações.
 Neste ano letivo 2011/2012, os alunos da Escola Secundária Emídio Navarro decidiram 
continuar com um projeto que já tinha sido abordado o ano passado, dinamizado pelo professor 
Hélio Domingues, estabelecendo-se uma grande relação de união entre a nossa escola e o centro 
de apoio aos sem-abrigo e aos mais carenciados.
 Desde o primeiro minuto em que começámos a discutir os planos do projeto, foi possível 
sentir por toda a escola, desde as salas de aulas até aos corredores e aos recreios, uma atmosfera 
fervilhante e contagiante em que se respirava entusiasmo, solidariedade e amor. Aquilo que 
nos fazia mover era o sentimento de ajuda e carinho que deambulava entre nós, que enchia os 
nossos corações.
 Este projeto de ajuda aos sem-abrigo foi um sucesso, porque sensibilizámos, recolhemos 
diversos produtos e realizámos campanhas de recolha de produtos de higiene, o nosso objetivo 
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base da viagem. Todos nós, alunos, estabelecemos um grande compromisso ao assumir este 
projeto: estaríamos a dar a cara pela escola inteira, estaríamos a representar todas as empresas 
que, num ato humilde, solidário e carinhoso, nos doaram carinhosamente produtos de higiene. 
Decidimos, por nossa vontade própria, assumir esta causa, dedicarmo-nos realmente a esta re-
colha e a estas campanhas (como por exemplo, a do dia 11 de março, no Jumbo do Palácio do 
Gelo). É preciso ter coragem para dar a cara nestas situações; não obstante, o reconhecimento e 
o louvor que se obtém por saber que estamos a ajudar alguém que necessita mais do que nós, é 
frutífero e recompensador para as nossas vidas.
 As horas custavam a passar dentro do autocarro; muitos de nós, estreantes na matéria 
do voluntariado, estávamos um pouco ansiosos com o que nos iríamos deparar. Contudo, à 
chegada a Faro, demos de caras com uma organização, a instituição C.A.S.A, de fortes valores 
solidários e com uma organização fenomenal, que muito carinhosamente nos acolheu, dando-
nos abrigo e as refeições de que necessitávamos.
 Ainda na manhã do dia 18 de fevereiro, sábado, foi-nos dado o enorme prazer de partici-
par num workshop de voluntariado, de forma a podermos esclarecer e tornar mais clarividentes 
certas questões relacionadas com a prática voluntariosa. Foram necessários muita dedicação, 
empenho e dinâmica nesta atividade, tanto da parte dos coordenadores como dos alunos, fazen-
do com que tivesse sido uma experiência proveitosa para ambas as partes.
 Na tarde de sábado, o trabalho tornou-se um pouco mais árduo. Apresentaram-nos os 
diversos armazéns da instituição e foi-nos dada a possibilidade de ajudar na confecção dos 
cabazes com artigos para distribuição às famílias mais carenciadas dos diversos bairros de Faro, 
distribuição essa que iria igualmente ser feita, mais tarde, nesse dia, com a nossa ajuda.
 A meio da tarde, chegou o momento de começarmos a nossa “ronda” de entrega de 
cabazes. Para facilitar o trabalho, dividimo-nos em três grupos que partiram para diferentes 
bairros, acompanhados por diversos membros da instituição C.A.S.A, que muito gentilmente 
nos explicaram como se procedia à entrega destes cabazes pelas famílias mais carenciadas da 
cidade. Faro, sendo uma cidade em crescendo, abrange uma panóplia de bairros sociais pelo seu 
território, sendo o número de famílias a necessitar de ajuda bastante elevado (esta instituição 
ajuda cerca de 800 pessoas, só na cidade de Faro) e de origens étnicas e culturais diversificadas.
Tivemos o enorme prazer de participar na ajuda a cerca de 40 famílias nessa tarde, mas dois 
testemunhos foram realçados, aquando da nossa visita. Estamos a falar de dois casos muito 
alarmantes: o da senhora Helena, com uma idade a rondar os 40 anos, que se viu privada do seu 
emprego de enfermeira devido à sua doença, esclerose múltipla. É uma pessoa que tem ao seu 
encargo um adolescente de 14 anos, o Mateus, e tendo apenas disponível um rendimento men-
sal de 230 euros; sustentar esta habitação torna-se muito complicado. Felizmente, a instituição 
C.A.S.A está a fazer tudo ao seu alcance para poder melhorar as condições de vida precárias 
desta família que, apesar de ter poucas condições financeiras, estabelecem entre si um grande 
sentimento de ajuda e amor, algo que nem sempre acontece nas famílias com maiores posses 
materiais. O segundo caso, da senhora Joaquina, é igualmente preocupante: é uma idosa de 73 
anos, muito débil devido à sua doença (Parkinson), que se vê todos os dias privada de justiça. 
Esta idosa vive num anexo de apartamento que não está legalizado, apartamento esse que é 
partilhado por esta senhora e por outros inquilinos que a ameaçam expulsar da sua habitação. 
As suas condições são extremamente reduzidas e precárias: tem a sua cozinha montada numa 
varanda coberta, não tem direito a água quente, entre outras situações ameaçadoras para a sua 
saúde. Apesar de todas estas adversidades com que corajosamente luta todos os dias, não só das 
condições sanitárias, mas também da sua doença, é uma pessoa extremamente culta, que gosta 
de ler. É uma senhora com pouca memória, mas com muita força de vontade para vencer tanto 
a sua doença como os problemas que lhe pesam na alma.
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 No domingo, dia da nossa partida, tivemos ainda a oportunidade de distribuir cabazes 
com alimentos, na praia da Quarteira, a diversas famílias necessitadas num bairro social des-
ta vila. Ao almoço, participámos e ajudámos à distribuição das sopas a um grupo de pessoas 
carenciadas perto da doca da Quarteira. Nesta actividade, deparámo-nos com uma realidade 
um pouco diferente: estaríamos a lidar com pessoas alcoólicas e toxicodependentes. Apesar do 
seu problema, que merece tanta atenção como qualquer outro, estas pessoas não mereceram 
preconceito da nossa parte: são pessoas que necessitam igualmente de ajuda, e esta ajuda 
tem que lhes ser dada. Ao ajudá-las, estamos a dar-lhes uma oportunidade de redenção, de 
tratamento, um raio de esperança, uma luz ao fundo do túnel...
 Na viagem de regresso a Viseu, já era possível ver nas nossas faces o cansaço de 3 dias 
de trabalho. Mas o cansaço não era a única coisa que trazíamos connosco: trazíamos algo mais, 
algo que não se consegue ver por fora, só nos nossos corações. Trazíamos um enorme senti-
mento de recompensa, de gratificação. Com esta viagem, aprendemos a ajudar os outros, apren-
demos que nem sempre tudo é fácil na vida. Às vezes a vida prega-nos partidas e temos de ser 
humildes o suficiente para reconhecer que nos deixámos abater, e que precisamos de ajuda. 
Felizmente, ainda existem bastantes instituições que providenciam este cuidado, esta hospitali-
dade, esta ajuda e este carinho a todas estas pessoas que caíram na vida, que precisam de ajuda 
para se voltarem a levantar.
 Desde já, o grupo de alunos da Escola Secundária Emídio Navarro agradece o enorme 
esforço e carinho que a instituição C.A.S.A teve aquando do nosso acolhimento nas suas ativi-
dades. Queríamos deixar igualmente um grande agradecimento a toda a Comunidade Escolar, 
ao Palácio do Gelo, ao Jumbo, aos Plásticos da Balsa, Câmara Municipal de Viseu, Anabela 
Sousa - mediação imobiliária, Opção Actual - consultores de gestão, à empresa têxtil Habidecor 
e a todas as pessoas que tão prontamente nos ajudaram a poder concretizar este nosso projeto de 
ajuda aos sem-abrigo.

David Rodrigues
12.º ano, turma A

ANIMADORES DA PASTORAL SOCIAL

 Na tarde de Sábado, dia 25 de Fevereiro, o Bispo reuniu com os candidatos a Animado-
res da Pastoral Social, que concluíram o curso orientado pelo Secretariado Diocesano deste 
sector. Estava presente, e fez o respectivo enquadramento, o Presidente do Secretariado - Cón. 
Arménio Ferreira Lourenço. São 14 cristãos, vindos de 8 Arciprestados, juntando-se aos 11 que 
foram designados no ano anterior. A designação destes 14 será no próximo dia 10 de Março, Dia 
Cáritas, na celebração da Eucaristia das 18,30 horas, na Catedral.

ENTREVISTA

“ACHO QUE O ESTADO DEVIA REPARTIR MAIS OS ESFORÇOS POR TODOS”
José Borges, presidente da Caritas diocesana de Viseu

 José Borges (JO), oriundo da Diocese de Vila Real, chegou a Viseu em 1961. Dado o seu 
espírito cristão praticante, inseriu-se nos trabalhos dos Vicentinos, mais concretamente na con-
ferência Vicentina, na paróquia do Coração de Jesus. Assim começou a sua ligação aos temas 
sociais na Diocese.
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 Jornal da Beira (JB) – Como foi o seu percurso na Cáritas Diocesana?
 Ao dar-se o 25 de Abril, não existiam as Cáritas Diocesanas, existindo sim delegações da 
Cáritas Nacional, que nas dioceses se designavam por comissões diocesanas da Cáritas. Por in-
dicação do Monsenhor D. José Pedro, eu e a senhora Aurélia Faria dirigimos a comissão dioce-
sana até que as Cáritas tivessem autonomia. Em 1977, foram aprovados os estatutos elaborados 
por D. José Pedro, que nos deu o saudoso Padre Francisco Saraiva como assistente. Em 1984, 
a Cáritas Diocesana tornou-se IPSS, a fim de termos mais valências, ficando assim registada na 
Segurança Social como Instituição Particular de Solidariedade Social.
 JB – A nível nacional?
 JO – Não, a nível diocesano, pois os nossos estatutos são diocesanos e dependemos das 
orientações do nosso Bispo
 JB – Dependem da Cáritas portuguesa?
 JO – Não. Somos apenas uma instituição federada na Cáritas portuguesa com perfeita 
autonomia estatutária. Podemos aceitar as orientações da Cáritas portuguesa, pois esta repre-
senta-nos a nível internacional, mas, como referi, dependemos das orientações da Diocese de 
Viseu.
 JB – E depois de 1984?
 JO – Depois de a senhora Aurélia Faria ter ficado doente e ter falecido, eu passei a tomar 
os destinos da Cáritas diocesana de Viseu. Já passaram quatro bispos pela diocese – contando 
com o atual - e todos eles me deram confiança para orientar esta instituição. Fomos desafiados 
a ter valências e trabalharmos na área da ação social.
 JB – Qual é a vossa ação social desde 1961 até hoje?
 JO – É uma ação social tradicional, temos a valência nobre que é o atendimento social, 
atendemos muita gente.
 JB – Tem havido aumento no atendimento social nas valências da ação social, terceira 
idade e infância?
 JO – As valências que temos são só creche e ATL, valências que temos protocoladas com 
a Segurança Social. Na parte do atendimento social, temos notado um aumento. Assim, em 
2011, atendemos 2925 famílias, o que totaliza 8765 pessoas; neste ano, já temos 265 famílias 
num total de 762 pessoas, e ainda não estão terminados os dados do mês de fevereiro deste ano.
 JB – No ano passado, por esta altura, quantas pessoas passaram pelo atendimento so-
cial?
 JO – No ano passado, por esta altura, já tínhamos atendido 293 famílias.
 JB – Mesmo ainda não tendo sido concluído a introdução dos dados do mês de fevereiro 
deste ano, acha que houve um aumento em relação ao mesmo mês no ano passado?
 JO – Sim, aliás o número de atendimentos subiu entre os 20 e os 30% desde fevereiro de 
2011 até ao início de 2012.
 JB – Fazem recolha de alimentos?
 JO – Fazemos recolha de bens alimentares e compramos bens alimentares para fornecer 
às pessoas. Temos um plafond de bens alimentares, que é fornecido pela Segurança Social 
através do programa de apoio a carenciados, para as famílias chamadas passantes, pois as outras 
são atendidas nas suas paróquias. Temos também as ajudas às pessoas que já não conseguem 
pagar luz, água, renda, medicamentos, etc...
 JB – Aparece-vos quase de tudo?
 JO – Sim, aparece-nos quase de tudo, e agora está-nos a preocupar que estas situações já 
começam a ocorrer na chamada classe média: já aparecem no atendimento pessoas licenciadas 
que já tiveram emprego e agora estão desempregadas, o que agrava a situação; também nos têm 
aparecido jovens licenciados que não têm emprego nem saída que nos procuram e que recorrem 
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a nós. Há de tudo, e a tendência é aumentar.
 JB – Também existe a pobreza envergonhada?
 JO – Sim, existe. Apesar de ser difícil, temos detetado algumas situações. Nestes casos, 
temos os vales socais em que a pessoa vai ao supermercado e apresenta esse vale, que tem o 
valor de 10 euros. Para ter acesso a estes vales a pessoa vem ao atendimento e, sinalizada a sua 
situação, são-lhe atribuídos os tais vales.
 JB – As pessoas sentem-se satisfeitas com a vossa ajuda?
 JO – Não se sentem totalmente satisfeitas, pois nós não conseguimos resolver todos os 
problemas que elas nos trazem. Só conseguimos resolver os problemas pontuais, como dar sub-
sídios e pagar rendas de casa, luz, etc., pois não podemos substituirmos aos serviços oficiais do 
Estado. Temos que controlar e moderar a situação, apagamos pequenos fogos, mas o incêndio 
continua. Estamos muito preocupados com o aumento da pobreza, mas não somos a solução 
chave para resolver o problema definitivamente. Nós já tivemos projetos de proximidade, o 
último dos quais foi o ‘Projeto Com Vida’ que ocorreu no concelho de Viseu. Já estivemos no 
projeto da Luta Contra a Pobreza: os nossos técnicos atuavam muito perto das pessoas e des-
cobriam situações de pobreza, às vezes pobreza encoberta, e todas essas situações eram anali-
sadas. Deveríamos continuar a trabalhar com projetos de proximidade, mas a conjuntura atual 
não o permite. Como instituição da Igreja, temos de arranjar meios e defesas para acudirmos às 
pessoas, sem andarmos sempre a pedir ajuda do Estado.
 JB – Acha que o Estado devia alterar as medidas de austeridade que tem imposto?
 JO – Acho que o Estado devia repartir mais os esforços por todos, pois há uns que são 
mais sacrificados do que outros, pois quem está a pagar mais é a classe média, a função pública 
e os aposentados. Por exemplo, um casal com filhos, que trabalhe só uma pessoa e que tenha um 
rendimento mensal de 600 ou 700 euros, tem que, neste momento, viver no limiar da pobreza, 
pois tem renda de casa a pagar, água, luz, gás e alimentação, e no final não lhe sobra dinheiro. O 
nosso atendimento social confronta-se com essas situações. Agora, já se está a notar situações 
de pessoas que já não conseguem pagar às creches e ATL. Apesar de o Estado contribuir com 
uma fatia, o restante é suportado pelas pessoas, e nós já estamos a notar essas faltas de paga-
mento.
 JB – Tem passado por vós esse tipo de situações?
 JO – Sim, tem. Felizmente, ainda não acontece muito, mas essas situações já se estão a 
notar, pois as pessoas não têm muitas possibilidades de pagar. Nós, como instituição ligada à 
Igreja, não vamos pôr ninguém à parte por não conseguir pagar. Temos que suportar.
 JB - Expõem essas situações à Segurança Social?
 JO – Estando nós representados junto da tutela pela Confederação Nacional das Institui-
ções de Solidariedade Social (CNISS), conseguiu-se um protocolo por 2 anos, mas o aumento 
das verbas não foi significativo, pois há aumento de despesas. Ao pagarmos a luz a uma pessoa, 
estamos também a pagar a taxa. Para além disso, pagamos aos nossos funcionários os salários 
que não têm sido aumentados. Temos de pagar o talho, pois servimos muitas refeições por dia. 
Assim, apesar de termos esse apoio, temos tido aumento de despesa.
 JB – Fizeram alguma parceria com o Banco Alimentar?
 JO – Fomos inscritos no Banco Alimentar quando ele foi criado em Viseu, mas ainda não 
beneficiámos de nada.
 JB – Mas a Cáritas diocesana de Viseu foi contactada pelo Banco Alimentar?
 JO – Fomos contactados aquando da sua criação cá em Viseu, mas não tivemos feedback 
da parte deles.
 JB – Mas tentaram contactar com eles depois de serem inscritos?
 JO – Sim, tentámos saber por que não tínhamos sido contemplados, mas não queremos 
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entrar em polémicas. Temos o nosso atendimento continuando a ajudar as pessoas.
 JB - Como surgiu o Centro Comunitário de Paradinha?
 JO – Aquele centro existe desde que as famílias que saíram do antigo Bairro da Pomba. 
Tendo sido transferidas para Paradinha, aí se abriu o centro comunitário. Naquela zona exis-
tem famílias carenciadas e famílias de etnia cigana. Neste momento, o bairro social conta com 
365 pessoas, sendo que 200 são de etnia cigana. Prestamos apoio social junto daquele bairro e 
na restante freguesia de São Salvador. O centro comunitário tem as funções de atendimento e 
acompanhamento social nas áreas da educação, saúde, formação, tempos livres e apoio à ela-
boração de projetos de vida. O centro comunitário de Paradinha não cobra nada às pessoas e 
está acessível para todas as idades. O centro tem o objetivo de minimizar situações de exclusão 
social e acabar com a marginalidade e apoiar as famílias carenciadas que lá existem.
 JB – Acha que deviam existir centros comunitários nas paróquias?
 JO – Sim, aliás seria fundamental existirem mais centros comunitários nas paróquias e 
devia existir a pastoral social com agentes dessa pastoral preparados para exercerem o trabalho 
nas paróquias.
 JB – E o poder local tem ajudado a instituição?
 JO – Sim, aliás as instalações do Centro Comunitário de Paradinha foram cedidas pela 
Câmara Municipal de Viseu que nos tem apoiado. Temos celebrado protocolos anuais para que 
possamos continuar com o centro. Não temos razão de queixa em relação ao poder local.
 JB – Mesmo em situações de crise, acha que o povo português é solidário?
 JO – Sim, é solidário, mesmo em situações de catástrofe; quando a Cáritas entra na reco-
lha de fundos, sente-se que o povo adere e ajuda generosamente, como no caso da Madeira. Na 
nossa diocese, também notamos a ajuda das pessoas.
 JB - Faltam voluntários para a Cáritas?
 JO – Neste momento estão aparecer-nos pessoas que querem ser voluntárias na Caritas. 
Para se ser voluntário na instituição é preciso inscrever-se; depois terão uma formação, de for-
ma a sabermos em que áreas podem exercer o voluntariado. Temos cerca de 50 inscrições de 
pessoas que pretendem colaborar connosco.
 JB – Que futuro espera para a Cáritas diocesana?
 JO – O futuro a Deus pertence, mas espero que a Cáritas diocesana continue a desenvol-
ver o seu trabalho e a ajudar os mais necessitados. Apesar de ter a confiança do Senhor Bispo, 
espero que outras pessoas possam vir depois de mim continuar com estas ações de solidarieda-
de.
 JB - Sente-se orgulhoso do trabalho que realizou?
 JO – Sim, sinto-me de consciência tranquila com o trabalho desenvolvido, pois a Cáritas 
deu um salto grande: temos dimensão e damos emprego a 28 pessoas. Há que agradecer a todos 
aqueles que contribuem para que esta instituição ajude o próximo.
Entrevista conduzida por Élio Oliveira

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE VISEU

 O Estabelecimento Prisional de Viseu está instalado em dois edifícios: um, em Viseu, 
junto à Rotunda Carlos Lopes, outro, em Campo de Madalena, no antigo Reformatório.
 O de Viseu, é um edifício antigo, acanhado, insuficiente para a população prisional que 
aí é instalada, à volta de setenta reclusos em média, celas minúsculas com seis e oito reclusos, 
em que o refeitório é o único espaço existente para dar formação, para actos de culto, visitas, 
telefonemas, televisão, etc. Com espaços tão reduzidos, não há possibilidade de triagem – pre-
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ventivos e condenados, novos e velhos, crime violento com pequena criminalidade, tudo à 
mistura – nem possibilidade de proporcionar trabalho algum aos reclusos.
 O edifício do Campo, é uma ampla construção com capacidade para mais de trezentos 
reclusos com celas individuais, com espaços para toda a variedade de actividade – trabalho, 
formação, culto – incluindo uma quinta agrícola de vários hectares, mas com uma população 
prisional média de apenas entre quinze a vinte reclusos.
 Há muito se diz estarem previstas obras de adaptação destas instalações, para aí funcionar 
um estabelecimento prisional de média dimensão e encerrar de vez as inadequadas instalações 
do edifício de Viseu. Mas os anos foram passando sem que os responsáveis da governação se 
sentissem incomodados com a degradante situação dos reclusos destas instalações.
 Veio agora a público a informação de que, finalmente, as obras do Estabelecimento Pri-
sional do Campo estão incluídas no plano de prioridades.
 É uma boa notícia, no que significa de pôr fim a uma grave situação de injustiça para com 
os Reclusos da cadeia de Viseu.
 A aplicação de pena privativa de liberdade por conduta gravemente anti-social tem três 
objectivos distintos, complementares e indissociáveis: promover a recuperação social do delin-
quente, satisfazer as exigências de reprovação social do acto e a prevenção do crime.
 Lamentavelmente, a sociedade fixa a sua atenção apenas nas duas últimas finalidades da 
pena – reprovação e prevenção – e tende a esquecer a mais importante, a recuperação.
 Em Portugal não há, e bem, pena de morte nem penas perpétuas. Assim, a entrada de 
alguém na prisão tem como horizonte a sua saída e reinserção na sociedade, pelo que pouco 
aproveita à sociedade o suspiro de alívio com a reclusão do delinquente se este vier a reincidir 
após o cumprimento da pena. Mas para que o delinquente regresse ressocializado, é necessário 
investir na sua recuperação durante o cumprimento da pena, recuperação que passa necessaria-
mente pela criação de hábitos de trabalho, formação e assistência espiritual, sabido como é que 
foi o seu deficit que lhes deu a guia de marcha para a reclusão.
 Fixemo-nos, por ora, no trabalho, como instrumento de ressocialização.
 O trabalho não é uma pena, é sim uma dignidade. Todo o ser humano tem direito e dever 
de trabalhar. Ao entrar na cadeia, ninguém fica privado deste direito e desta obrigação. Se o 
Estado não proporciona ao Recluso a possibilidade de trabalhar, está a violar gravemente um 
direito fundamental e a impedi-lo de cumprir uma obrigação que confere dignidade.
 Quem conhece minimamente a Cadeia de Viseu, logo constata quão grave é, nesta parte, 
a situação, em que não é proporcionado aos Reclusos aí internados qualquer possibilidade de 
trabalharem.
 Uma reclusão inactiva jamais será terapia ressocializadora. Cumprida a pena, o Recluso 
sairá bem pior do que que quando entrou e, assim, o seu regresso à cadeia é mais que provável, 
como o comprovam as estatísticas que apontam para uma reincidência superior a 70%.
 Tal como um doente que baixa ao hospital tem a legítima expectativa de sair curado, 
também o Recluso tem a legítima expectativa de sair da cadeia ressocializado. A elevada rein-
cidência, porém, demonstra que assim não acontece, o que se traduz no que se poderá entender 
como a violação do direito n.º 1 do Recluso, a sua ressocialização.
 Todo o ser humano foi criado livre e para viver em liberdade no seio da sociedade. Quan-
do, pelas vicissitudes da sua vida, teve que franquear os umbrais da cadeia, é seu dever e da 
sociedade tudo fazer para que regresse, são e salvo, à sociedade de onde saiu. Mas quando a 
sociedade (o Estado) não lhe dá os meios necessários, há uma grave violação dos direitos hu-
manos.
 Por isso, esta Comissão “Justiça e Paz” se congratula com a perspectiva de vir a ser pro-
porcionado aos Reclusos do Estabelecimento Prisional de Viseu cumprirem a obrigação e exer-
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cerem o direito de trabalhar, realizadas que sejam as obras anunciadas na cadeia do Campo de 
Madalena, com a simultânea (assim o esperamos) implosão da cadeia de Viseu, que há muitas 
décadas devia ter ocorrido.

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

ESTAGIÁRIAS DE EDUCAÇÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITÁRIO DA CÁRITAS

 No presente ano lectivo as estagiárias do Curso de Licenciatura em Educação Social, da 
Escola Superior de Educação de Viseu, estão a implementar um projecto de estágio no Centro 
Comunitário de Paradinha, que se intitula “Ir mais além” e tem como finalidade contribuir para 
a promoção da qualidade de vida da população residente no Bairro Social de Paradinha. Têm 
organizado acções de informação/sensibilização na área da saúde dirigidas à população.
 Outra iniciativa é o chamado “Espaço Intercultural”, o qual, como o nome indica, é um 
espaço para a troca entre culturas. O mesmo visa a partilha de ideias, costumes, actividades, 
jogos e experiências entre diversas culturas, em diversas faixas etárias. Uma vez que no Bairro 
Social de Paradinha residem pessoas de diversas proveniência e etnias, as estagiárias de Edu-
cação Social estão trabalhar numa possível colaboração com diversas escolas com a finalidade 
de criar uma interacção entre as respectivas comunidades educativas e a população infantil e 
jovem do Bairro Social de Paradinha. Esta interacção passará, em princípio, por actividades 
culturais como encontros de danças.

PROJECTOS SOLIDÁRIOS EM ÁFRICA

 Na África Oriental, actualmente a viver uma grave crise de seca e de lutas pelo poder, a 
Comissão Internacional da SSVP, assim como outras instituições de voluntariado a trabalhar no 
terreno, fazem autênticos milagres, com pouco dinheiro. A título informativo, aqui deixamos 
alguns exemplos: 
 - No Sudão, um projecto de prospecção de um poço e respectiva canalização (30.000 €) 
fornece água potável a dezenas de milhar de pessoas, entre tribos nómadas e campos de refu-
giados.
 - No Uganda, está a decorrer a segunda fase de um projecto de assistência a 3000 famílias, 
afectadas pelas alterações climáticas. Durante a 1.ª fase, os vicentinos distribuíram comida e 
medicamentos. A 2.ª fase consiste em distribuir sementes e material agrícola para que as pes-
soas possam cultivar os seus próprios alimentos.
 - Na Etiópia, ajudamos as religiosas das Filhas da Caridade a prover a subsistência de 
várias centenas de famílias particularmente pobres e vulneráveis (mães deslocadas com os seus 
filhos, pacientes de SIDA, doentes terminais, etc.).
 - No Quénia, apoiamos a organização católica internacional Trocaire, beneficiando cerca 
de 20.000 famílias (110.000 pessoas) com distribuição de comida, compra de gado para recons-
tituir os rebanhos na época das chuvas, oferta de sementes resistentes à seca e outros benefícios.
Esta é uma parte da acção dos vicentinos, mas as necessidades são enormes e precisam do es-
forço e o contributo de todos. 

SSVP
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REFLEXÃO PARA A PÁSCOA DE 2012

 Tendo como pano de fundo a crise económico-financeira em que o país se encontra mer-
gulhado e o Tempo Pascal que a liturgia ora celebra, a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) 
oferece-nos, para esta quadra litúrgica, uma pertinente reflexão tendo como tema “Também 
hoje a voz do Senhor chama cada um a cuidar do outro”, e que ora procuramos sintetizar.
 A “atenção aos outros” e a “mudança de vida” são duas atitudes básicas que os tempos 
reclamam para superar a actual situação.
 Mudança de vida, não apenas individual, mas também dos grupos e instituições, com-
portamentos e critérios de acção, tudo no sentido de remover as causas que conduziram á crise, 
evitar novas crises semelhantes e renovar a solidariedade e a justiça social no seio da sociedade 
portuguesa.
 A mudança de vida, no que respeita a grupos e instituições, obriga a rever os critérios da 
redistribuição dos rendimento e da riqueza, sabido como é que as drásticas medidas de aus-
teridade introduzidas pelo Governo não atingem todos da mesma maneira, ao que acresce a 
existência de indivíduos e grupos que só pela rama são afectados pela crise, quantas vezes, ao 
abrigo do “legalmente exigido”.
 Sabemos, porém, como os governos se vêem limitados para reforçar práticas redistribu-
tivas. Razões objectivas, subjectivas e ideológicas cerceiam fortemente políticas que reduzam 
a riqueza e os rendimentos mais avultados. Neste contexto, não basta o “critério legal” para se 
alcançar a Justiça. Impõe-se o recurso ao “critério ético” que exige mais dos que mais têm, 
critério que os responsáveis da governação nem sempre se dispõem a utilizar.
 Há pois que apelar às consciências, para que, pela via de comportamentos voluntários, 
individuais ou de grupo, da sociedade civil, se faça aquilo que o Governo e a Assembleia da 
República se não dispõem a fazer.
 Em matéria de distribuição de recursos, entende a CNJP que os critérios éticos exigem 
dos possidentes muito mais do que aquilo que legalmente lhes tem sido exigido. E, ao dizê-lo, 
perfilha-se a noção de que o verdadeiro conceito de caridade pressupõe o cumprimento da jus-
tiça, porquanto, citando Bento XVI “não posso «dar» ao outro do que é meu, sem antes lhe ter 
dado aquilo que lhe compete por justiça”.
 Sendo fundamental, face ao carácter urgente da carência, a redistribuição não se reduz à 
dimensão assistencial. Satisfazer as necessidades humanas básicas, sem combater as causas das 
carências, traduz-se em perpetuar a situação de carência. A verdadeira caridade procura desco-
brir as causas da miséria e encontrar os meios de a combater, assim libertando o carenciado da 
dependência de assistência.
 A atenção aos outros, porém, não se confina ao problema da pobreza, pois que outras 
formas de carência concorrem com ela. Numa sociedade envelhecida, com elevadas taxas de 
desemprego, com famílias fragmentadas e atraídas por um estatuto fortemente definido por 
«coisas», acrescem à pobreza muitas outras formas de carência, material e imaterial que, no 
limite, podem consistir em situações onde faltam razões de esperança. Neste entendimento, 
deve recordar-se que a Páscoa de Jesus é a razão da nossa esperança que é, afinal, o melhor 
que temos para partilhar com os outros.
 Nesta sociedade consumista que vive para além das posses, com recurso a crédito fácil, 
estimulado pelas instituições financeiras, cujo modelo de felicidade está centrado em bens de 
consumo (coisas) e se elege como forma de vida o individualismo exacerbado que esbateu o 
sentido do bem comum, pecadilhos de que todos estaremos mais ou menos afectados, é a aten-
ção aos outros que nos serve de critério para revermos o nosso estilo de vida.
 Se o nosso estilo de vida não for pautado pela atenção aos outros, se o nosso individua-
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lismo consumista não capitular perante a necessidade do irmão em situação de carência e não 
ceder em prol do bem comum, onde se situa o nosso “ser cristão”, que nos aproveita afirmarmo-
nos de cristãos?
 Com a devida adaptação, tem cabimento a advertência de Jesus Cristo referida em Lc 13, 
5: se, nesta conjuntura, não formos capazes de rever o nosso estilo de vida, de sermos verdadei-
ros seguidores do Mestre, em suma, de nos convertermos, pereceremos todos da mesma forma, 
ou seja, não nos libertaremos da ilusão de quem centra a felicidade do ser humano nos meros 
bens de consumo.
Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

REUNIÃO DA CNIS

 No dia 18 de Abril, reuniu em Lisboa a CNIS (Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade). Ali se juntaram elementos desta organização, provenientes de todo o País, para 
tratar de assuntos relevantes, relacionados com os Lares de crianças e jovens. Do Lar-Escola de 
Santo António estiveram presentes o Senhor Coronel José de Figueiredo Loureiro, Presidente 
da Direcção da Confraria de Santo António, e o Rev. Cónego Arménio Ferreira Lourenço, Vogal 
da mesma Confraria e Director do Lar-Escola. O encontro teve como objectivo a apreciação 
do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Solidariedade e Segurança Social e a CNIS, 
para o ano de 2011-2012, e a elaboração de propostas, como base de diálogo, a apresentar ao 
Ministério para o seu aperfeiçoamento.

ENCONTRO EM FORNOS DE ALGODRES

 No dia 8 de Maio, o Secretariado Diocesano da Pastoral Social deslocou-se a Fornos de 
Algodres, a convite da Animadora da Pastoral Social naquele Arciprestado, para uma interven-
ção no âmbito do Curso que ali esteve a decorrer nos últimos tempos. Estiveram presentes o 
Presidente e Tesoureiro do Secretariado, acompanhados pelo Dr. Ramalho, em representação da 
Caritas Diocesana. Ali partilharam a suas experiências, deixando aos presentes uma mensagem 
prática de incentivo a continuarem com entusiasmo no trabalho que têm vindo a desenvolver.

SEMANA DA VIDA

 De 13 a 20 de Maio, decorrerá a semana da Vida, este ano sob o tema “Comprometidos 
com a Vida”. O Secretariado da Pastoral da Família entendeu centrar as atividades relacionadas 
com esta semana nas diversas Zonas Pastorais. De- pois de termos estado na Zona Pastoral de 
Besteiros, este ano iremos estar na de Lafões, em Oliveira de Frades. Assim, temos previsto, no 
próximo dia 20 de Maio, uma tarde dedicada à família, fonte de vida. Terá início às 15h00 com 
um momento de festa, animado por uma família, seguido de uma breve reflexão orientada pela 
Dr.ª Madalena Fontoura, psicóloga sobejamente conhecida, nomeadamente dos meios televisi-
vos, e terminaremos pelas 17h00 com a celebração da Eucaristia presidida pelo Sr. D. Ilídio. À 
semelhança dos anos anteriores, os casais que completem 10, 25, 50 ou 60 anos de matrimónio, 
ao longo deste ano, terão uma participação especial na Eucaristia, com a renovação das promes-
sas matrimoniais, a bênção episcopal e a receção de um Diploma assinado pelo Sr. Bispo.
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DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

FAZER SILÊNCIO PARA OUVIR OS PROBLEMAS DO OUTRO

 Já vem sendo habitual, ao longo dos anos, o encontro do Bispo com a Comunicação So-
cial, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ontem, 23 de Maio, no Seminário 
Maior, D. Ilídio acolheu jornalistas de imprensa e rádio, divulgando-lhes a Mensagem do Papa 
para este Dia e abordando outros temas relativos à vida da diocese.
 Pegando da importância do silêncio na comunicação, D. Ilídio vincou a ideia de que ele 
é preciso para conseguirmos ouvir o outro, sobretudo as suas necessidades, não só de bens ma-
teriais, mas de atenção e solicitude cristã. A intensidade e velocidade da comunicação, aliadas 
ao impacto sensacionalista da mesma, tornam-se ruído ensurdecedor, que impede de ouvir o 
destinatário da comunicação, de corresponder aos seus anseios e necessidades, lembrava D. Ilí-
dio. Vincou também a necessidade do silêncio para o profissional da comunicação, para que ele 
possa ouvir os acontecimentos e ouvir-se a si mesmo, para fazer um trabalho mais adequado a 
cada circunstância, servindo a verdade, com nobreza.
 Questionado sobre as disponibilidades financeiras da Diocese, face à diminuição de presen-
ças nas celebrações dominicais, para acudir aos necessitados, o Bispo referiu que os rendimentos 
dos ofertórios nas missas diminuíram significativamente. Entende, por isso, que todos teremos 
que sensibilizar as pessoas para a partilha ... “de quem tem para quem não tem e de quem tem 
mais para quem tem menos”. No entanto, regozijou-se com o facto de os peditórios “feitos para 
um fim específico” terem vindo sempre a “bater recordes”, mesmo nestes momentos de crise.
 

PLANO PASTORAL DA DIOCESE

 A propósito da apresentação dos dados do Recenseamento da Prática Dominical, apresen-
tados pelo Cón. Matos, D. Ilídio referiu que a celebração do Domingo será o tema central do 
próximo Plano Pastoral Diocesano. Disse mesmo que o Domingo tem vindo a ser “engolido” 
pelo fim-de-semana e a perder a sua importância própria, como “dia do Senhor”.
 No âmbito dos trabalhos pré-sinodais, que prevêem o estudo da Sacrossanctum Conci-
lium, documento dedicado à liturgia, achou-se por bem dedicar o próximo Plano Pastoral à 
celebração do Domingo, como “dia especial” para o cristão e para a sociedade, dia dedicado à 
escuta e à atenção diligente aos outros, pondo de parte o consumismo, o individua- lismo egoís-
ta, para dar lugar à festa, à alegria e à família. Avaliando o trabalho desenvolvido nestes dois 
anos de pré-sínodo, D. Ilídio regozijou-se, porque “há muito trabalho realizado, que não trans-
parece”. Essa foi a conclusão a que chegou, nas visitas de avaliação que fez às Zonas Pastorais, 
com o Secretário do Sínodo, reunindo com todos os sacerdotes de cada uma das Zonas.
 D. Ilídio pensa que o inquérito que irá ser feito a toda a população da diocese, “tanto cren-
tes, como as de fora”, irá fornecer contributos para uma reflexão muito rica sobre as mudanças 
necessárias à Igreja diocesana.
 

BENS CULTURAIS ESTÃO A SER INVENTARIADOS

 A Responsável pelo Departamento dos Bens Culturais, Dra. Fátima Eusébio, apresentou 
aos jornalistas, no encontro com D. Ilídio, o projeto de informatização do Inventário/Catálogo 
dos Bens Culturais da Diocese.
 Entregando aos jornalistas um pequeno dossiê informativo sobre o projeto, Fátima Eusé-
bio referiu que o trabalho agora iniciado irá ser financiado através de uma candidatura aos Fun-
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dos Comunitários, que pagarão 5 Técnicos superiores, que procederão ao inventário e estudo do 
Património Religioso. Este Inventário/Catálogo ficará acessível, através das novas tecnologias 
de comunicação, para a generalidade da população, embora sem referência à localização das 
peças, para não facilitar a vida aos larápios que frequentemente assaltam igrejas e roubam peças 
de arte sacra. Aliás, o projeto prevê também sensibilização da população e dos cuidadores do 
património para uma postura de grande vigilância e cuidadosa salvaguarda do património reli-
gioso. Os trabalhos já arrancaram no início do mês e vão prolongar-se por dois anos. O projeto 
prevê também a informatização dos serviços diocesanos e das paróquias, colocando todas as 
instituições em rede de comunicação, podendo a tramitação burocrática ser desmaterializada 
e feita sem deslocações distantes e morosas. O Arquivo Histórico da Diocese irá também ser 
beneficiado com este trabalho, sendo um dos Técnicos da área de Arquivo, que irá acompanhar 
os colaboradores locais que, em cada paróquia, se dedicarão a introduzir os dados no sistema. 
D. Ilídio acredita que este projeto será também uma “mais-valia, para o anúncio da mensagem 
de Jesus Cristo”, ajudando à cultura da utilização dos novos meios de comunicação.
 

NÚMEROS DO DESEMPREGO “TRAZEM-NOS MUITA PREOCUPAÇÃO”
 
 Uma questão colocada a D. Ilídio Leandro tinha a ver com a atual situação de crise, no-
meadamente no que se refere ao desemprego. O Bispo acha que as estatísticas atuais apresen-
tam “números graves”.
 No entanto, a Igreja viseense tem tido a preocupação, nas suas estruturas e nas IPSS que 
tutela, de não diminuir o número de trabalhadores, mesmo quando isso implica um grande 
esforço. Quando apelamos à solidariedade, à justiça social, à igualdade e à partilha de bens, é 
porque os números do desemprego “são assustadoramente grandes para um povo cristão”, dizia 
D. Ilídio aos jornalistas. Em seu entender, “o mandato de Jesus, antes da Ascensão, está por 
cumprir; está por implantar a civilização do amor, da justiça e da paz”. Daqui, D. Ilídio, orien-
tou a atenção dos presentes para a importância da realização do Sínodo Diocesano. Ele pretende 
provocar uma reflexão profunda sobre o modo como somos Igreja, na diocese, para podermos 
vir a ser a Igreja que Jesus quer que sejamos, “que corresponda à Sua vontade”.
 

DIOCESE VAI TER OS SEUS PRIMEIROS DIÁCONOS PERMANENTES
 
 Questionado sobre a existência de ordenações sacerdotais para este ano, D. Ilídio respon-
deu que “iremos ter, em 1 de Julho, a ordenação do Sérgio”, jovem que está a fazer o seu estágio 
pastoral na paróquia de Mangualde e é oriundo da paróquia mais longínqua, a Junqueira.
 Referiu, depois, a ordenação de 10 Diáconos Permanentes, os primeiros da diocese, na era 
pós-conciliar. A ordenação irá acontecer a 22 de Julho, integrando a celebração dos 496 anos da 
Dedicação da Catedral. Estes Diáconos Permanentes são todos homens casados, a maioria em 
plena atividade profissional e alguns aposentados, mas todos “destinados ao serviço da solida-
riedade, da justiça social, dos pobres e doentes, à evangelização e à pastoral das famílias.
 D. Ilídio manifestou grande alegria por estes factos e afirmou que “o Diaconado Permanen-
te traz uma graça específica à Igreja e completa o leque das vocações do ministério ordenado”.
 

IGREJA DA MADRE RITA OBRAS CONTINUAM A AVANÇAR
 
 Sobre o andamento das obras de construção da Igreja da Beata Rita de Jesus, D. Ilídio 
informou que as mesmas estão avançando, embora a um ritmo que todos gostaríamos que fosse 
mais acelerado.
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 A paróquia de Ranhados, área onde a igreja está a ser erguida, “não tem abundância de 
meios, mas não tem deixado parar as obras”, respondeu D. Ilídio. Disse mesmo que a aproxima-
ção do centenário da morte da Beata Rita poderá provocar alguma aceleração nas dinâmicas que 
estão envolvidas neste projeto, esperando-se que em 2013 já possa hacer celebrações domini-
cais nessa igreja, ainda que a obra, no seu conjunto, necessite de mais tempo para ser terminada. 
Talvez possa estar concluída dentro de dois ou três anos, segundo D. Ilídio.

SDCS

ENCONTRO EM TONDELA

 No próximo dia 3 de Junho, será a vez de o Secretariado se deslocar a Tondela, a convite 
da Animadora da Pastoral Social naquele Arciprestado, para um encontro de reciclagem dos 
elementos que frequentaram o Curso de Pastoral Social ali realizado. Será um momento de 
avaliação do trabalho feito e de desafio para a formação de grupos de animação sócio-caritativa 
nas comunidades paroquiais.

FESTA DAS FAMÍLIAS

 No encerramento da Semana da Vida, o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar or-
ganizou a Festa das Famílias, na qual felicitou e deu um diploma a todos os casais que celebram 
os 10, 25, 50 e 60 anos. Foram algumas dezenas os que estiveram presentes, vindos de muitas 
zonas da diocese.
 A celebração decorreu em Oliveira de Frades, constando de um encontro de formação 
e da Eucaristia. Esta realizou-se na ampla Igreja de Oliveira de Frades, presidida pelo Bispo, 
concelebrada pelo Pároco e Vigário Episcopal desta Zona (Pe. Manuel Gonçalves Fernandes), 
pelo Assistente do Secretariado Diocesano (Pe. José Francisco Pais da Mota) e por outros sacer-
dotes. Foi uma bela e participada celebração, muito bem animada pelo grupo coral da paróquia.

ANIMAÇÃO PASTORAL

 A Animação Pastoral visa suscitar e desenvolver o aprofundamento das relações entre a 
Cáritas Diocesana e os Grupos de Pastoral Social constituídos ou a constituir nas Paróquias, 
no respeito pela autonomia de cada um, sejam Vicentinos, Grupos Sócio-caritativos, simples 
Agentes da Pastoral Social, etc.
 A Cáritas Diocesana de Viseu está preparada para desenvolver toda a Animação e Forma-
ção dos agentes paroquiais desde que nos seja solicitado. Só assim, poderemos pôr a funcio-
nar uma verdadeira Pastoral Social numa Diocese. A entreajuda e os grupos de voluntários de 
proximidade constituem a base por excelência da acção social solidária.

ACÇÃO DE INFORMAÇÃO DO EXÉRCITO

 Decorreu no Centro Comunitário da Cáritas Diocesana de Viseu, do Bairro Social de Pa-
radinha, uma acção de informação e sensibilização do Centro de Recrutamento do Exército de 
Viseu. Esta acção envolveu vários jovens, nomeadamente de etnia cigana. Nesta acção foram 
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abordados vários temas, tais como: o papel do Exército na sociedade, nomeadamente também o 
seu papel pedagógico, de apaziguamento em cenários de conflitos, entre outras. Foram realça-
das pelos militares presentes o processo de recrutamento e as opções de seguir uma carreira no 
Exército, através de várias especializações. Estas acções decorrem no âmbito das actividades 
que o Centro Comunitário promove, envolvendo as pessoas do bairro social e das comunidades 
da freguesia de S. Salvador.
Caritas Diocesana

GIAS GRUPOS DE INTER AJUDA SOCIAL

 Vai realizar-se no próximo dia 5 de Julho, às 14h30, no Centro Sócio-Pastoral em Viseu, 
a apresentação do GIAS, Grupos de Inter Ajuda Social da Cáritas Portuguesa.
 O desemprego constitui, e constituirá nos próximos anos, um dos principais problemas 
sociais em Portugal. Estado e Sociedade Civil têm de unir esforços para atalhar os efeitos nefas-
tos deste flagelo, procurando soluções inovadoras, de baixo custo e complementares às ofertas 
sociais existentes.
 A Caritas, ao olhar esta realidade, desenvolveu o conceito dos GIAS para responder a 
necessidades sociais não resolvidas ao nível da inclusão na sociedade dos desempregados. O 
combate ao isolamento decorrente da perda de socialização que o “não ir trabalhar” provoca. O 
combate à auto centrarem que cada desempregado sofre, que o leva a ficar refém da gravidade 
real ou ampliada do seu problema. A prevenção da depressão que tantas vezes se instala. No 
diagnóstico realizado detectou-se também uma carência de redes sociais de apoio, que perce-
bam / experimentem a especificidade.
 O GIAS apresentar-se-á como um grupo composto por pessoas que se encontram nas 
mesmas circunstâncias e com os mesmos problemas – nomeadamente com experiência pessoal 
da situação de desemprego - que se deverão encontrar regularmente e partilhar experiências de 
vida, perdas e medos, competências e boas ideias, com o objectivo de tentar superar as dificul-
dades associadas à situação de inactividade temporária / desemprego, e de reencontrar e parti-
lhar um caminho de confiança e esperança.
 Os Grupos de Inter Ajuda Social – GIAS - surgem para dar resposta a esta necessidade 
urgente de encontrar novas formas de olhar a realidade do desemprego em Portugal, nomeada-
mente dos seus efeitos psicológicos dissimulados que, por vezes, atingem de forma dramática 
os desempregados.

Caritas Diocesana

CÁRITAS DE VISEU RECEBE A PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO GIAS

 O GIAS - Grupos de Interajuda Social - foi apresentado no Centro Pastoral de Viseu, no 
passado dia 5 de julho, com a presença de D. Ilídio Leandro, bispo da Diocese. No início, o 
prelado sublinhou que tudo fará para ajudar os que mais precisam, “compreendo a situação das 
pessoas, mas farei os possíveis para as ajudar”.
 O objetivo central do projeto é dar às pessoas desempregadas uma estrutura de apoio que 
as ajude num momento particular das suas vidas e cada vez mais transversal a toda a sociedade.
Para além da Cáritas Diocesana de Viseu, na pessoa de José Borges, estiveram presentes re-
presentantes das Caritas Diocesanas de Leiria e Aveiro, sendo que também várias organizações 
parceiras da Cáritas mostraram o seu interesse por este projeto, entre elas, o Instituto de Empre-
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go e Formação Profissional de Viseu.
 A apresentação do GIAS foi um encontro que deixou todos os presentes satisfeitos por ter 
sido uma reunião muito participada e dialogada.
 Deste encontro que, nesta fase, é apenas de apresentação saíram já algumas ideias de 
como se poderá aplicar à realidade das estruturas locais. Os grupos GIAS poderão agora ser 
constituídos contando sempre com o acompanhamento da Cáritas Portuguesa. Criados de raiz 
ou a partir de projetos já existentes, tudo é possível desde que se cumpram os objetivos e se 
respeite a filosofia daquilo que se pretende com esta iniciativa. O GIAS estará presente nas dio-
ceses e nas paróquias, pois este projeto está aberto às entidades, empresas e particulares, sendo 
estas parceiras da Cáritas.
 

O QUE É UM GIAS?
 
 Um GIAS - grupo de interajuda social - será um grupo composto por pessoas que se en-
contram nas mesmas circunstâncias e com os mesmos problemas - nomeadamente com expe-
riência pessoal da situação de desemprego - que se deverão encontrar regularmente e partilhar 
experiências de vida, perdas e medos, competências e boas ideias, tendo como objetivo tentar 
superar as dificuldades associadas à situação de inatividade temporária / desemprego, e de reen-
contrar e partilhar um caminho de confiança e esperança. Num GIAS cada pessoa pode servir 
como modelo de identificação perante os outros e os testemunhos partilhados vão ajudando à 
caminhada do grupo no seu conjunto e de cada pessoa em particular.
 

A CONCRETIZAÇÃO
 
 Depois de uma experiência piloto na junta de freguesia de Santa Isabel, em Lisboa, a ideia 
está agora estruturada e pronta a ser implementada por todo o país. Com um caminho próprio a 
descobrir, cada grupo tem a flexibilidade e a possibilidade de se adaptar à sua realidade. A Cári-
tas Portuguesa disponibiliza um conjunto de materiais que serão guia de orientação para o bom 
funcionamento destes grupos que não têm a intenção de ser locais de procura de emprego “nem 
são uma solução mágica para os problemas dos desempregados”. A Cáritas Portuguesa salienta 
que a sua intenção, ao criar este projeto, é ser uma janela aberta no combate ao isolamento e, 
desta forma, combater a “autocentragem que cada desempregado sofre, que o leva a ficar refém 
da gravidade real ou ampliada do seu problema” e a prevenção da depressão.
 

AFASTAR O ESTIGMA SOCIAL
 
 Apesar da realidade do país no que toca ao perfil do desempregado, em grande transfor-
mação, o estigma social a ele associado continua a ser uma grande fonte de pressão para quem 
se vê nessa situação. A pensar nisto, a Cáritas Portuguesa propõe que as reuniões deste grupo 
aconteçam em locais e contextos sociais promovendo a interação dos seus membros.
 O segredo e a discrição sobre todos os assuntos tratados na reunião serão a alma destes 
grupos, dependendo disso o seu sucesso. Esta é a primeira regra do Código de Conduta que a 
Cáritas estipula para os participantes dos GIAS e o mesmo se aplica aos seus animadores que 
têm também um Código Ético e Deontológico a respeitar. Para conhecer tudo acerca deste pro-
jeto consulte o site da Cáritas Portuguesa em www.caritas.pt
 Ao longo deste mês de julho o projeto GIAS será apresentado por outras dioceses do país, 
como já o foi na diocese de Viseu.

Élio Oliveira



131Igreja Diocesana

MERECIDA HOMENAGEM
AO EX-DIRETOR DO JORNAL DA BEIRA

 Monsenhor José Fernandes Vieira, natural de Sejães (Oliveira de Frades), dedicou mais 
de cinco dezenas de anos de sua vida sacerdotal ao serviço do Jornal da Beira e nenhuma das 
dificuldades encontradas ao longo do tempo, para levar o “barco a bom porto”, lhe arrefeceram 
o ânimo, antes pelo contrário. Foi um verdadeiro timoneiro, um autêntico “pater-familias” de 
todos quantos trabalharam nesta “casa”.
 Fora convidado por um dos funcionários para um almoço familiar e, no dia aprazado, 30 
de junho, num restaurante de Mangualde encontrou trinta amigos, antigos e atuais colaborado-
res do JB que o saudaram efusivamente. Compreendeu, então, que tinha sido levado no engodo, 
sem desconfiar de nada.
 Quando chegou o momento de tomar a palavra, foi o mesmo funcionário que o tinha leva-
do que, mais uma vez, tomou a iniciativa de agradecer aos convidados, a começar pelo Bispo da 
Diocese e à atual administração, por terem respondido presente ao convite feito, para, de uma 
maneira simples mas sentida, prestarem homenagem e agradecer toda a dedicação, paciência e 
sacrifício deste obreiro incansável da Fundação Jornal da Beira. Falou ainda das dificuldades 
que a crise provoca à imprensa escrita, com a diminuição de publicidade e de assinantes. Apro-
veitou para fazer um apelo a todos, dizendo que “a palavra de ordem”, nestas circunstâncias, 
deve ser de esperança, de união e de total empenho de todos quantos trabalham nesta “casa”. 
Em nome de todos, reiterou junto da atual administração que tudo iriam fazer para que o rumo 
da Fundação fosse o mais acertado.
 Aproveitou para evocar alguns nomes de pessoas que trabalharam e colaboraram para 
o crescimento desta obra que é a Fundação Jornal da Beira. Falou dos últimos três bispos, de 
Mons. Celso Tavares, Cónego Freire, Prof. Reinaldo e tantos outros, mas sobretudo quis subli-
nhar a dedicação irrepreensível do saudoso José Monteiro.
 A seguir, outra funcionária (Helena) tomou a palavra para manifestar todo o nosso senti-
mento de gratidão ao Pe. Vieira, “por tudo o que ele foi e nos deu ao longo de todos estes anos, 
não só como pessoa, mas também como sacerdote, amigo e patrão”. Realçou o acolhimento que 
ele sabia dar, não só aos de casa como a tantos que o procuravam, pedindo auxílio. Para alguns 
foi como um segundo pai que sabia ouvir, aconselhar, reconfortar. Foi um verdadeiro “pater-fa-
milias”, em ocasiões difíceis em que até uma ou outra lágrima escorria pelas faces... “numa luta 
diária em aguentar o barco”. Referiu, por exemplo, o quanto lhe custou ter de tomar a decisão 
de desmantelar a tipografia, por causa das novas tecnologias, e de dispensar alguns dos colegas 
que tiveram que recomeçar nova vida. Depois de recordar toda a obra realizada com dedicação 
e sacrifício, a Lena frisou a qualidade dos seus artigos que, muitas vezes, eram transcritos em 
outros órgãos regionais.
 D. Ilídio deixou também uma palavra de apreço pela obra deixada pelo homenageado e o 
atual diretor, Pe. João Martins, mostrou vontade de seguir os passos de tão bom timoneiro.
C heio de emoção, o homenageado abriu uma simbólica prenda, um lindo quadro em azule-
jo, com o seu rosto jovem a sorrir para a vida, que não acaba, pois da sementeira feita ao longo 
de todos estes anos vão nascer, quem sabe, lindos frutos. Através dos participantes, a diocese 
fica eternamente grata e faz votos por que seu nome e obra perdurem, na nossa memória, por 
longos anos.

Antigo chefe de redação
Pe. Matos
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PRIMEIROS DIÁCONOS PERMANENTES NA NOSSA DIOCESE

 O passado domingo, 22 de Julho/2012, ficará gravado em caracteres indeléveis nos anais 
da Diocese de Viseu. Receberam a ordenação do Diaconado 10 dos nossos irmãos, saídos do 
comum dos fiéis e destacados para o serviço eclesial próprio deste grau do sacramento da Or-
dem.
 O Secretariado Diocesano da Pastoral Social junta a sua voz à de todos os diocesanos, 
numa sinfonia de hossanas de louvor e de acção de graças a Deus por tão grande dom. Apresen-
tando os melhores cumprimentos de respeito e veneração aos recém-ordenados, permita-se-nos 
que destaquemos o Diácono António Lima Paiva e o Diácono João Morais, integrados neste 
Secretariado, ao qual trouxeram achegas preciosas e especialmente a jovialidade do seu con-
tributo. Seja-nos ainda permitido fazer um voto: em qualquer missão em que sejam investidos, 
nunca esqueçam a sua identidade – “o serviço das mesas” (Act 6, 2) – numa interpretação am-
pla: mesa da Caridade, mesa da Palavra, mesa da Eucaristia. Mas a dimensão sócio-caritativa é 
a que melhor define o Diácono... 
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5.  VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

CRISTIANISMO NÃO É IDEOLOGIA,  NEM UMA MORAL,
É UMA EXPERIÊNCIA DE AMOR

 O terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude foi um dia muito especial para os jovens 
das dioceses portuguesas. Este dia começou, para alguns deles, oferecendo-se para passar a 
noite no Madrid Arena, com o objectivo de preparar o encontro com os bispos portugueses.
 Este encontro teve como tema «Edificados sobre o alicerce dos Apóstolos» (Ef  2,20). 
Orientada pelo P. Pablo Lima, Director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, esta 
manhã começou com a animação da Banda Jota da Diocese da Guarda e prolongou-se com a 
catequese do Cardeal Patriarca de Lisboa, depois de um momento breve e sereno de Laudes. 
O Cardeal português aprofundou aquele tema através de uma definição de Cristianismo que se 
concentra, não em ideologias ou até numa moral, mas numa experiência de amor, onde o cora-
ção se define como o lugar para este grande desafio. Relaciona também o amor e a liberdade, 
pois nem o amor sem a liberdade, nem a liberdade sem o amor podem existir, encontrando a 
sua plenitude do amor e da liberdade somente em Cristo, Aquele que pode revelar o homem ao 
próprio homem.
 Este encontro revelador com Jesus Cristo, de que D. José Policarpo falou, pelo veículo do 
testemunho pessoal é carregado de um amor mobilizador, porque é sério e ajuda a viver o amor 
de uma maneira nova, sempre centrada no relacionamento com o verdadeiro Deus e não com o 
deus ou deuses que os homens inventam.
 Um casal e um sacerdote deram testemunho sobre a sua vocação e a relação com as Jor-
nadas Mundiais da Juventude, mostrando que estas experiências multitudinárias podem trans-
formar a vida dos jovens através de opções vocacionais.
 Num momento de perguntas, às quais o Cardeal respondeu também em tom pessoal, os 
participantes puderam perceber melhor o sentido e a densidade que um evento como as Jorna-
das pode carregar.
 Graças a um ecrã montado no local, os participantes deste encontro puderam acompanhar 
a chegada do Papa ao aeroporto de Barajas.
 A manhã terminou com a celebração da Eucaristia, com a missa votiva ao Santíssimo 
Nome de Jesus. “No final, pudemos confraternizar com os nossos bispos e, em concreto, com 
D. Ilídio Leandro que se foi encontrando com alguns grupos da nossa Diocese de Viseu, en-
quanto nos encaminhávamos para o refeitório volante que nos ia oferecer alguma coisa para 
comer”, recorda o Padre António Jorge.
 “À tarde, foi a vez de nós acolhermos o Papa Bento XVI, na Praça Cibeles. Na viagem já 
nos íamos conformando, a não ser que tivéssemos mais sorte, a ver o Papa por um ecrã gigante 
e a ouvi-lo pela frequência da rádio disponibilizada para clarificar a sua voz, escondida entre o 
eco das colunas e o barulho dos peregrinos ainda não bem ‘aterrados’ nesta experiência”. Ali, 
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o Papa, entrando pela Porta de Alcalá, dirigiu-se ao lugar preparado para dirigir aos jovens as 
suas primeiras palavras desta jornada, onde agradeceu o acolhimento feito por representantes 
dos cinco continentes, respondendo com o importante e urgente apelo a escutarmos a Palavra de 
Jesus e a pormos em prática. “Contrariamente às palavras efémeras que só entretêm, as Palavras 
de Jesus abrem o caminho para uma vida autêntica, cheia de significado”.
 Neste momento, estava claro, não para todos, mas pelo menos para os primeiros protago-
nistas desta acção - os que a prepararam - o encaixe entre o realismo da descrição da juventude 
pelo Cardeal Roco Varela que abriu a jornada e as palavras do Papa que lhes deu sentido e res-
posta.

Padre Tojo

ABERTURA DO IST DE VISEU

 Na manhã do dia 7 de Outubro, teve lugar a Abertura Solene do Instituto Superior de 
Teologia de Viseu, sediado no nosso Seminário Maior e com aulas no Centro de Viseu da UCP 
e que responde à formação dos candidatos ao sacerdócio das dioceses de Bragança, Guarda, 
Lamego e Viseu. Foi conferencista, na Aula de Sapiência, o Pe. Luís Miguel Figueira da Costa 
que desenvolveu um tema relacionado com a área da sua especialização em Roma. Seguiu-se 
a Eucaristia, presidida pelo recém-ordenado Bispo de Bragança – D. José Manuel de Garcia 
Cordeiro – concelebrada pelos restantes Bispos, Responsáveis dos Seminários e Professores do 
IST de Viseu.

VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

MENSAGEM AOS JOVENS, ANIMADORES
E A TODA A IGREJA DIOCESANA EM SÍNODO

 O Centro Cultural, Juvenil e Vocacional da Diocese de Viseu continua a ser o ponto de 
encontro entre os jovens e um cruzamento de vários itinerários confeccionados, ensaiados e 
vividos com os jovens que se aventuram na resposta da fé ao chamamento de Deus a ser mais. 
Iniciámos este novo ano pastoral debaixo da grande “asa” de Deus que foi a forte manifestação 
do encontro de Madrid, na Jornada Mundial de 16 a 21 de Agosto de 2011.
 Não podíamos não aproveitar todas as mensagens do Papa, representante de Jesus Cristo 
na terra, e dar sentido às emoções vividas, domesticando-as pelo caminho que conduz à Verda-
de. Por isso, o Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior 
propõe, em “gomos” pequenos, “sugarmos” todo o “sumo” que vem dessas mensagens trans-
mitidas na JMJ. Falou Jesus através do seu Vigário na terra. Somos chamados a responder-Lhe 
com a realização do itinerário YOUWALK!, numa tentativa de, em Sínodo Diocesano, levar 
a palavra à acção através de um voluntariado missionário. Outros itinerários se propõem: o de 
discernimento vocacional, através da participação dos jovens (rapazes e raparigas) com mais de 
18 anos no Grupo S. Paulo (todas as segundas terças-feiras de cada mês, no CCJV, Seminário 
Maior, às 21h); o de oração com cânticos de Taizé, na igreja dos Terceiros (todas as quartas 
terças-feiras de cada mês, às 21h).
 O grupo de jovens é proposto como a forma natural e mais eficiente de estar em Igreja 
como jovem à descoberta de si mesmo e dos valores que o superam. Pode haver muitas tipo-
logias de grupo, mas o que importa, numa Diocese em Sínodo, é que este grupo se cinja com 
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o essencial: existir em Igreja comunhão, animar, formar e ajudar a encontrar/responder a uma 
vocação específica/missionária em Igreja. Estamos a tempo de, em Igreja, filtrar os grupos que 
já não servem, em favor de novos grupos que serão precisos para acolher, animar, formar e 
encaminhar os mais novos para a felicidade. Esta é responsabilidade de toda a Igreja e, sobre-
tudo, dos mais velhos. Entre as paróquias e a diocese, haja dinamismos diferentes para que se 
responda aos vários tipos de transeuntes: jovens que trabalham, jovens que estudam, jovens que 
não sabem que ainda são jovens e outros que pensam que ainda não são. Haja animadores, com 
perfil sério e alegre ao mesmo tempo. Haja atenção para com a baliza entre os 16 e os 30 anos, 
para onde devemos “chutar” mais tempo e recursos de nova evangelização. Afinal, desta baliza 
depende a vida adulta de cada um e o futuro de todos!...
 É determinante, numa dinâmica sinodal, a representatividade concretizada através do 
Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude, onde são reconhecidos estatutariamente como 
membros todos os representantes de grupos, movimentos, associações e obras que dão atenção 
aos jovens. Tem duas datas de reunião ordinária: 22 de Outubro de 2011 e 23 de Junho de 2012, 
no Seminário Maior de Viseu, sempre das 9h30 às 12h. Em Igreja, o que não se faz representar 
corre o risco de não existir ou de andar à deriva, como nos aconselhou, por outras palavras o 
Papa Bento XVI. Esta é uma forma concreta de responder ao apelo de renovação que o Sr. D. 
Ilídio nos faz com a contínua convocação sinodal.
 Tudo o que aqui está dito encontra desenvolvimento e concretização com o que se propõe 
em www.mergulha.org “Mergulha” porque a história de Jonas continua a inspirar-nos o encon-
tro fundamental com Jesus Cristo!

Pelos responsáveis:
P. António Jorge

CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL

 Reuniu, na manhã do passado Sábado, dia 22 de Outubro, o Conselho Diocesano da Pas-
toral da Juventude, de que é Presidente o Pe. António Jorge dos Santos Almeida. Numa parte 
dos trabalhos esteve o Bispo da diocese que, a partir de um novo perfil do jovem cristão, apre-
sentado pelo Papa nas JMJ de Madrid, convidou os jovens à evangelização dos outros jovens. 
Desafiou-os, também, à participação nos trabalhos do Sínodo diocesano, através de formas 
criativas e inovadoras de participação e de motivação dos colegas.

A PASTORAL VOCACIONAL EM TEMPOS DIFÍCEIS E ALICIANTES

 Nos dias 28 e 29 de Outubro, decorreu o VIII Fórum Nacional das Vocações, em Fáti-
ma, onde participaram mais de 170 pessoas, para aprofundar o tema “A Pastoral Vocacional 
em tempos difíceis e aliciantes”. A Diocese de Viseu fez-se representar pelos responsáveis do 
sector das Vocações do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino 
Superior e alguns colaboradores.
 Central foi a intervenção do P. Juan Carlos Martos, missionário claretiano, com o de-
senvolvimento com alguns dos conteúdos recentemente publicados pelas Paulinas na sua obra 
“Abrir o Coração. Animação vocacional em tempos difíceis e estimulantes”. A sua lucidez pas-
toral vinda da experiência não só de sucessos, mas também de limitações e insucessos, levou-o 
a apresentar-nos a temática de forma a percebermos que a Pastoral Vocacional continua a ter o 
valor de base transversal de toda a pastoral da Igreja.
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 O fórum deu lugar a um painel de testemunhos, onde alguns consagrados e formandos pu-
deram partilhar o que julgam ser o processo pelo qual Deus chamou e eles responderam a este 
amor dialogante. Houve tempo para um trabalho de grupos onde se partilharam impressões ou 
reacções às conferências do orador e onde se partilharam convicções e questões a colocar-lhe. 
Este fórum coroou-se com a afirmação da importância do testemunho, pelo qual cada consagra-
do e consagrada, sacerdote e leigo, é chamado, com autenticidade, a manifestar o chamamento 
de Deus àqueles que ainda não se sentem chamados, dentro e fora da Igreja.
 Pela nossa parte, numa Igreja Diocesana em Sínodo, procuraremos, não só na teoria, mas 
também na prática, fazer chegar ecos da renovação que se impõe neste âmbito pastoral.

FORMAR PASTORES CONSAGRADOS
TOTALMENTE A DEUS E AO SEU POVO

 Está a decorrer de 6 a 13 de novembro de 2011, a tradicional Semana dos Seminários. Po-
demos considerá-la uma “porta da fé”, a partir da qual podemos manifestar a fé no Sacramento 
da Ordem. Este é dom de Deus para os homens e mulheres do nosso tempo e, concretamente, 
para as nossas comunidades. Este sacramento é parte da Palavra de Deus que estamos a estudar 
em Sínodo, porção do Evangelho da Vocação, escutado por alguns que respondem ao chama-
mento do Senhor.
 Para acompanhar na escuta e na resposta a este chamamento vocacional específico a ser 
Padre, existem na nossa Diocese de Viseu as seguintes estruturas:
 A família cristã, primeiro Seminário e a paróquia onde os seus elementos vivem a fé 
(cf. Conc. Vat. II, OT, 2); e o Seminário em Família, acompanhamento de adolescentes entre 
os 10 e os 16 anos, organizado em encontros e numa atenção individual àqueles que mostram 
sinais de serem chamados a este estado de vida. O Grupo S. Paulo, como grupo de apoio no 
discernimento vocacional a jovens rapazes e raparigas a partir dos 18 anos. Os párocos são 
portadores de informações práticas sobre estes grupos de acompanhamento. Pode saber-se mais 
sobre eles em www.seminario.diocesedeviseu.pt e www.mergulha.org
 O Seminário Menor é um espaço de vivência comunitária, onde se educa e aprende a 
ser mais amigo de Jesus Cristo, crescendo para Ele com um ânimo mais generoso e um coração 
puro (cf. Conc. Vat. II, OT, 3). É admitido nele o adolescente que com uma intenção reta quiser, 
apoiado pela família e pároco, progredir na descoberta e resposta vocacional.
 O Seminário Maior é o lugar de formação sacerdotal. Nele, os jovens vivem aqueles 
anos de «silêncio interior, de oração permanente, de estudo constante e de progressiva inserção 
nas atividades e estruturas pastorais da Igreja», servindo para «configurar-se com Cristo (...), 
identificar-se sempre mais com Aquele que por nós Se fez servo, sacerdote e vítima (...), tarefa 
em que o sacerdote há-de gastar toda a sua vida» (Bento XVI, na Missa com os Seminaristas, na 
JMJ Madrid 2011). São admitidos às ordens sagradas os jovens seminaristas cujas dúvidas dão 
lugar a uma docilidade cada vez maior em se deixar configurar a Cristo Bom Pastor, através da 
formação. 

JORNADAS TEOLÓGICAS

 Realizaram-se, na segunda e terça-feira, 21 e 22 de Novembro, no Auditório do Semi-
nário Maior, em Viseu, as Jornadas Teológicas do Instituto Superior de Teologia. D. Manuel 
Felício, Bispo da Guarda, presidiu à Abertura, com Joaquim Pinheiro, Director do Instituto, a 
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apresentar o sentido e objectivos da iniciativa.
 O Professor Anselmo Borges, da Universidade de Coimbra ocupou a manhã do primeiro 
dia, desenvolvendo, em dois momentos sucessivos, o tema “Secularização e Cristianismo”. 
Após o almoço, Cristina Sá Carvalho, da Universidade Católica, falou sobre “Práticas Educati-
vas e transmissão da fé”.
 Na terça-feira, foi a vez de Arnaldo Pinho, da Universidade Católica, apresentar, ao longo 
da manhã, “A secularização como contexto da fé e da evangelização neste tempo”. À tarde, 
Helena Castro, Professora do Instituto Superior de Teologia, partilhou o seu ponto de vista 
sobre “A vivência da espiritualidade cristã, um desafio para hoje”, em mesa redonda com José 
Pereira de Melo e Manuel Pereira de Matos, também eles Professores do Instituto, abordando, 
respectivamente, a “Secularização: alguns desafios à pedagogia da fé” e “Fé da Igreja e fé pes-
soal na perspectiva do Concílio Vaticano II”. 

SÉRGIO, FUTURO DIÁCONO EM ENTREVISTA

“A VIDA É FRUTO DE UMA CONSTANTE PROCURA E ACEITAÇÃO”

 Pedia-te uma breve apresentação pessoal
 Chamo-me Sérgio Miguel Tavares de Pinho, tenho 24 anos, sou natural da paróquia de 
Junqueira, arciprestado de Oliveira de Frades. Sou filho de uma família cristã tradicional, tenho 
três irmãos, todos mais velhos do que eu. Entrei para o Seminário Menor com 11 anos, seguindo 
um percurso, dito normal. Neste momento estou a estagiar na paróquia de Mangualde.
 Como resumirias a história da tua vocação?
 A minha vocação iniciou-se quando ainda era pequeno, pois desde que me conheço gos-
tava de ser padre, inclusive nas brincadeiras de criança eu queria ser padre. Aos meus 8 anos, 
numa reunião de preparação para a Primeira Comunhão, o meu falecido pároco perguntou ao 
grupo se alguém queria ser padre; eu, sem ter consciência, disse que queria.
 Este episódio marcou-me muito, porque ele falou-me um pouco do Seminário e mar-
cou-me até ao meu sexto ano de escolaridade. Como o desejo de ir para o seminário não tinha 
refreado, contactei um padre da minha terra que me inscreveu no pré-seminário. Após dois en-
contros de pré-seminário, entrei no Seminário Menor de Fornos de Algodres para o sétimo ano 
de escolaridade.
 Terminado o 12.º ano, fui para o Seminário Maior de Viseu onde terminei o 6.º ano de 
Teologia no final do último ano lectivo, indo depois para Mangualde estagiar.
 Eu sei que isto é um relato muito linear, mas a vida não é bem assim. Esta caminhada 
foi feita de altos e baixos, de avanços e de recuos. Passei momentos complicados, mas foram 
sempre animados por algo mais, pela procura de um ideal maior. Mas, como se costuma dizer, 
a dúvida é essencial para a caminhada, pois torna mais firmes as opções de cada um. A alegria 
de seguir a Cristo é sinal de que a nossa vida é guiada por um Mestre que nos ama e que não 
podemos esconder, temos de O levar aos outros.
 Como vês a leitura que o mundo de hoje tem do sentido de «vocação»? E como a Igreja 
poderá apresentar as suas propostas vocacionais?
 O mundo contemporâneo tem uma leitura muito reducionista daquilo que é a vocação, 
principalmente quando consideram que o ministério eclesial é uma profissão.
 A vocação é o acolhimento de um convite. Um convite que nos impele a sermos firmes e 
fiéis. Para que a vocação floresça é essencial que haja uma relação pessoal com Cristo. Por isso 
é que ser ordenado diácono em ordem ao Sacerdócio, não é uma opção por um mero emprego, 
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mas a entrega da vida na sua globalidade. Responder a uma vocação não é como responder a 
uma entrevista para um emprego, mas uma entrega total da vida.
 A melhor forma que a Igreja tem de apresentar as suas propostas vocacionais é pelo tes-
temunho de vida e de fé de cada um dos seus membros. Aquilo que mais fortaleceu a minha 
caminhada vocacional foi o exemplo de diversos sacerdotes que encontrei na minha vida, que, 
apesar das suas limitações, se entregaram de alma e coração a Cristo. E, tal como me aconteceu 
a mim, penso que acontece a todos os que procuram a sua vocação, quer seja ao sacerdócio, ao 
matrimónio ou à vida consagrada.
 Ao olhar para a tua próxima Ordenação Diaconal, qual o primeiro objectivo que te co-
locas? E qual o maior receio ou dificuldade que visionas?
 O meu primeiro desejo, ao ver a aproximação da minha ordenação, ser fiel a tudo o que 
me irei propor, às promessas que farei e ao ministério que me será entregue. Tenho consciência 
de que as responsabilidades aumentam e tenho de fazer os possíveis para que não conduza nin-
guém ao erro nem ao afastamento pela minha acção.
 Ao aproximar-se este momento tão importante na minha vida, vejo surgir muitos medos e 
receios, em primeiro lugar o de não ser capaz de cumprir bem o meu ministério. Uma dificuldade 
que prevejo é a dificuldade em entrar na vida das pessoas, em ser capaz de falar de uma forma 
compreensível às pessoas. Depois de tantos anos a estudar, posso correr o risco de me tornar 
demasiado teórico e não anunciar Cristo de uma forma prática, incarnada na vida das pessoas.
 Sendo um jovem que se compromete, que mensagem apresentarias aos jovens deste tempo?
 Eu sei que os jovens de hoje têm uma certa dificuldade em tomar opções radicais e de-
finitivas para a sua vida, fruto da influência desta sociedade actual. Mas não nos podemos es-
quecer que a vida é fruto de uma constante procura e aceitação. Em primeiro lugar, aquilo que 
eu espero é que os jovens vejam no compromisso algo que nos ajuda a crescer e não uma mera 
prisão. A liberdade está em optarmos por algo, convêm que seja algo com fundamento, para 
que a nossa opção nunca se deixe ficar pela rama, pois aquilo de que o mundo mais precisa é de 
profundidade em tudo o que fazemos e dizemos.
 Em segundo lugar, os jovens que não tenham medo de optar por Cristo. Cristo dá-nos a 
força de que necessitamos para ultrapassar as dificuldades, dá-nos o sentido que nos falta em 
muitos momentos da nossa vida, mas, do mesmo modo como se entregou por nós, quer uma 
resposta radical e plena da nossa parte.
 Ao leres o lema da Diocese para o Sínodo, «Em Comunhão para a Missão», como o 
pensas possível na tua própria vida, na vida das comunidades a que fores enviado, na vida da 
própria Diocese?
 O referido lema do Sínodo da nossa diocese implica uma visão renovada da nossa forma 
de ver a Igreja. Hoje não podemos ver a Igreja como a simples comunidade de diáconos, padres 
e bispos. Igreja somos todos os que somos baptizados e que com o nosso sim seguimos a Cristo 
em cada momento da nossa vida. Aquilo que penso na minha vida, a partir desse lema, é a busca 
constante de uma intimidade cada vez maior com Cristo e com a sua Igreja, de tal forma que 
seja capaz de levar esse mesmo Cristo às pessoas a quem sou enviado. Na vida das comunida-
des às quais serei enviado este lema é um convite a implicar todos os cristãos, pois cada um, 
segundo a sua condição, tem o dever de anunciar Jesus Cristo.
 Este Sínodo que vivemos pode ser um momento forte, mas apenas o será se a comunhão 
que vivemos é iluminada por Cristo. A missão só será frutuosa, se a comunhão que a antecede 
for plena, considerando a vida e a vocação de cada um.
 Uma última palavra sobre a tua Ordenação Diaconal...
 Gostava de convidar todos a estarem presentes na minha Ordenação Diaconal na Catedral 
de Viseu no próximo dia 18 de Dezembro, às 16h. Eu sei que é um dia marcante para os 
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presbíteros da diocese de Viseu, pois é o dia em que celebramos a Padroeira do Seminário 
Maior de Viseu, Nossa Senhora da Esperança. É uma invocação que exprime bem aquilo que 
Maria representa para nós neste tempo do Advento, a esperança da salvação que nos vem na 
humildade de uma simples criança, a mesma esperança de que o mundo contemporâneo tanto 
necessita para viver uma vida plena, a esperança que os ministros ordenados têm a missão de 
ser sinal no meio do mundo.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Na manhã do dia 27 de Dezembro, estiveram reunidos os Bispos que constituem o Con-
selho Episcopal do Instituto Superior de Teologia de Viseu. Pela primeira vez estiveram D. José 
Manuel Garcia Cordeiro – novo Bispo de Bragança-Miranda – e D. António José da Rocha 
Couto – Bispo recém-nomeado de Lamego. Falou-se de 2 assuntos fundamentais: abertura, 
no próximo ano, do Ano Propedêutico e situação do IST de Viseu no panorama do ensino da 
Teologia em Portugal. A reunião teve lugar no Seminário Maior de Viseu – sede do Instituto – e 
terminou com o almoço.

PASTORAL DA JUVENTUDE

 Na manhã do passado Sábado, dia 14 de Janeiro, reuniu o Conselho Diocesano da Pasto-
ral da Juventude, presidido pelo Bispo da Diocese e orientado pelo Presidente do Secretariado 
Diocesano da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior. Da agenda, faziam parte 
diversos pontos, tendo em conta a avaliação de actividades realizadas e a programação das 
próximas. Nestas, está incluído o Fórum Juvenil, a ter lugar no próximo dia 28 de Janeiro. Um 
dos elementos do Conselho - Hélio Domingues - falou sobre o voluntariado e a sua importância 
na formação dos jovens. O Bispo dirigiu algumas palavras de apoio e incentivo a este sector da 
Pastoral da diocese e deu algumas informações importantes para todos.

PASTORAL DAS VOCAÇÕES

 Na tarde do dia 24 de Janeiro, a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios reuniu 
com os responsáveis dos Secretariados diocesanos das Vocações. Vários pontos estavam na 
agenda que foram sucessivamente tratados, depois de uma muito frutuosa apresentação de cada 
responsável e do seu trabalho na diocese. Assim, falou-se da Semana de Oração pelas Vocações, 
tendo em conta tema, propostas e materiais e decidiu-se a responsabilidade a quem cabe pre-
pará-la. Será a diocese de Bragança. De seguida, elencaram-se outras actividades a programar, 
como o Fórum das Vocações e a Semana dos Seminários e marcaram-se as próximas reuniões 
deste sector. 

NOVOS ENFERMEIROS

 Na manhã de Sábado, dia 11 de Fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lurdes e Dia Mundial 
do Doente, teve lugar mais uma Festa de Finalistas de um curso de enfermagem, realizado na 
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. Presidiu à Eucaristia, na Catedral 
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da nossa cidade, o Bispo da diocese, tendo orientado a celebração o Cón. António Jorge dos 
Santos Almeida, Presidente do Secretariado Diocesano do Ensino Superior. Foram 58 novos 
enfermeiros que receberam o diploma e a lamparina das mãos do Director da Escola e fizeram 
o seu juramento, na presença de seus pais, professores e muitos amigos.

FORUM SINODAL JUVENIL

BISPO NÃO CONCEBE O SÍNODO SEM OS JOVENS

 Decorreu com grande animação o Fórum Juvenil. A canção da felicidade deu o tom à 
abertura dos trabalhos, que decorreram na Igreja do seminário, em Viseu, na tarde de ontem, 
com a presença de D. Ilídio e do Pe. Tó Jó, responsável pela Pastoral Juvenil.
 Os jovens presentes questionaram o Bispo, que foi respondendo às suas questões, desa-
fiando-os a serem evangelizadores pelo seu testemunho de alegria e de felicidade, que lhe vêm 
de se sentirem cristãos, seduzidos por Cristo.
 “Tornemo-nos palavra viva, amando como Jesus Cristo amou”, dizia-lhes D. Ilídio, que 
terminou com outra frase do evangelho: “nisto conhecerão que sois meus discípulos”. Tendo 
os jovens uma linguagem própria, os jovens só poderão ser evangelizados falando-lhes na sua 
linguagem, ...numa linguagem que eles entendam. Por isso, os jovens cristãos deverão ser os 
evangelizadores dos jovens, dizia D. Ilídio aos participantes neste Fórum Juvenil.
 Outra questão que foi posta a D. Ilídio tinha a ver com a dificuldade que alguns Padres 
têm de estar próximos dos jovens. O Bispo respondeu-lhes com um desafio: “colocai-vos ao 
lado do vosso Padre”, para lhe perguntarem o que querem e para lhe dizerem o que vocês dese-
jam dele.
 Numa sociedade dominada pela sedução da técnica, da ciência e do material, há que tes-
temunhar a alegria e a felicidade que a dimensão espiritual nos oferece.
 Neste Fórum Juvenil estavam jovens oriundos de Currelos, Mioma, Pindelo dos Mila-
gres, Ribeiradio, Couto de Baixo, S. Pedro do Sul, Viseu (3 paróquias), Santiago de Cassurrães, 
Mangualde, Pinheiro de Lafões, e ainda de alguns Movimentos: Convívios Fraternos, Mensa-
gem de Fátima, Juventude Vicentina.
 “Como estão os jovens?” – perguntava a animadora do Fórum. “Muito bem”, respon-
diam, cantando e “fazendo os possíveis por sermos bons amigos”.
 D. Ilídio “não concebe o Sínodo sem os jovens” e, por isso, se alegrou com a participa-
ção no Fórum Sinodal Juvenil e desafiou os participantes a atraírem muitos outros para os seus 
encontros de reflexão sinodal. “Não podemos deixar-nos dominar pelo pessimismo”, lembrava 
D. Ilídio, e recordava as Jornadas Mundiais da Juventude, que são momentos de grande dina-
mismo juvenil, em torno dos valores que a Igreja propõe aos jovens, que facilmente se deixam 
seduzir por Cristo.
 Neste Fórum foram projetados os pequenos filmes de apresentação dos documentos con-
ciliares que serão objeto de estudo, ao longo deste ano – Dei Verbum e Gaudium et Spes.

D. ILÍDIO LEANDRO - BISPO DE VISEU

‘QUERO ESTAR PRÓXIMO DOS JOVENS’

 O diretor do Departamento de Juventude da Diocese, padre António Jorge, informou que 
o bispo de Viseu responde por correspondência electrónica às questões que os jovens lhe colo-
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carem diretamente sobre o sínodo local, que decorre até 2015.
 Esta forma de dialogar com os jovens foi-nos confirmada pelo bispo da Diocese, D. Ilídio 
Leandro, no final da assinatura de um protocolo que envolve a Diocese, Câmara Municipal e o 
Hospital de S. Teotónio, entre outros parceiros sociais, tendo em vista as celebrações jubilares 
de São Teotónio.
 D. Ilídio Leandro adiantou que os jovens vão poder enviar perguntas. Ele responderá a 
todas, dentro da sua disponibilidade e especificidades.
 No contacto electrónico ‘permanente, os jovens podem colocar as questões mais diver-
sas’.
 

DISCURSO MUITO DISTANTE DOS JOVENS
 
 As perguntas podem versar temas ‘a propósito do Sínodo, da forma como a Igreja olha 
os jovens e distância que tem tido para com eles’. Geralmente ‘os jovens pensam a Igreja muito 
distante’, talvez por utilizar ‘uma linguagem quase inacessível’, pelo que vai procurar entrar na 
sua dialética e ‘estar o mais próximo possível deles’.
 D. Ilídio espera pelas mais diversas perguntas de acordo com ‘os interesses’ de quem as 
coloca. ‘As respostas gerarão outras perguntas e eu pretendo, quero ser familiar dos jovens’, 
respondendo ‘a todas as questões’.
 

EXPOSIÇÃO ASSUME VALOR MUITO GRANDE
 
 Para já, o Bispo disponibilizou o seu próprio correio electrónico (bispo@diocesedeviseu.
pt), mas poderá ser criado outro para o seu não ficar tão sobrecarregado.
 Sobre os momentos altos das comemorações de São Teotónio, D. Ilídio Leandro apontou 
o próximo dia 18. Mas a exposição ‘São Teotónio. Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu 
1162/2012’ assume ‘um valor muito grande porque será culturalmente um marco, apresentando 
documentos inéditos que estarão acessíveis ao longo de alguns meses. A passagem da relíquia 
pela Diocese é também um acontecimento’, na medida em que ‘as pessoas não conhecem e não 
sabem distinguir muito bem António ou Teotónio. Santo António tem a precedência em relação 
a qualquer outro santo’.
 

ACONTECIMENTO MARCANTE
 
 Neste sentido, o Bispo de Viseu está convicto de que ‘a passagem da relíquia de S. Teo-
tónio por toda a Diocese vai ser um acontecimento que marcará as comemorações’.
 Embora São Teotónio seja o Padroeiro da Diocese, sempre que é celebrado, na cidade, o 
seu dia ‘não tem adesão quase nenhuma’ e se ‘falarmos em termos de Diocese, as coisas pio-
ram’. Por ‘isso, dá-lo a conhecer é o momento mais eclesial da Diocese’, recordando que São 
Teotónio foi também Prior da Sé e seu Administrador Apostólico (na altura não havia bispo).
 

‘UM GRITO E UM DESPERTADOR...’
 
 Como o diretor do Secretariado das Vocações, Juventude e Ensino Superior, padre Antó-
nio Jorge, informou, a diocese organizou em Viseu o Fórum Sinodal Juvenil, que contou com a 
participação de 50 jovens de três movimentos e de 12 das 208 paróquias da diocese. Os núme-
ros constituem ‘um grito e um despertador para uma urgência pastoral específica que dê atenção 
aos jovens’. A reflexão sobre o Sínodo vai retomar-se na Jornada Diocesana da Juventude, a 1 
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de abril, bem como noutras atividades do Secretariado e do Conselho da Pastoral Juvenil, for-
mado pelos animadores de todos os grupos de jovens, segundo o padre António Jorge.

RB

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE

 Organizado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino 
Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida - decorreu, no Santuário de Santa Eufémia, 
em Cepões, o Dia Mundial da Juventude, a nível diocesano. Foram mais de uma centena os 
jovens, de todas as zonas da diocese, que ali viveram um dia diferente, rezando, reflectindo e 
partilhando actividades e festa, com muita alegria. De facto, é a alegria o tema central da Men-
sagem de Bento XVI para este XXVII Dia Mundial da Juventude: “Alegrai-vos, sempre, no 
Senhor” (Flp 4, 4).

NOVO MINISTÉRIO LAICAL

 Respondendo ao apelo feito há 2 anos, o Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventu-
de, Vocações e Ensino Superior iniciou o percurso para a Designação de Cristãos como Anima-
dores da Pastoral Juvenil.
 A preparação decorreu ao longo deste tempo, com múltiplas iniciativas de formação - teó-
rica e prática - levando a que fossem designados 11, de vários Arciprestados. No Sábado, dia 31 
de Março e no encontro do Dia Mundial da Juventude, estes 11 foram investidos neste Serviço 
pastoral, com a missão de realizarem o mandato que Bento XVI exprimiu na Mensagem: “Sede 
testemunhas e missionários da Alegria Cristã”.
 Parabéns aos 11 e parabéns ao Secretariado! Bom trabalho ao serviço dos jovens!

PASTORAL JUVENIL

 Na tarde de Sexta-feira e na manhã de Sábado (20 e 21 de Abril), decorreu mais um 
encontro de responsáveis dos Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil, organizado pelo 
Departamento Nacional deste sector (DNPJ). Na noite de Sexta-feira, houve uma reflexão sobre 
a Doutrina Social da Igreja e sua importância na Pastoral da Juventude. Orientou a reflexão um 
elemento da Comissão Nacional Justiça e Paz. No Sábado, vários temas estiveram na agenda, 
concretamente o programa de Fátima Jovem, a publicação de vários subsídios pela Paulus e a 
partilha de informações diversas.

MILHARES NAS BÊNÇÃO DAS PASTAS

ADRO DA SÉ VOLTOU A REGURGITAR DE GENTE

 O passado domingo foi mais um dia grande para a comunidade estudantil da cidade, em 
fim de curso. O Adro da Sé voltou a regurgitar de gente. Os estudantes, particularmente os 
familiares e amigos dos finalistas, oriundos das mais diversas procedências, tiveram de se acan-
tonar também no Largo da Misericórdia, Praça de D. Duarte e ruas periféricas. Todos quiseram 
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marcar presença num dos ‘maiores’ momentos da vida dos jovens e da Academia viseense (Uni-
versidade Católica, e Institutos Piaget e Politécnico, com este em grande vantagem). A ‘festa’ 
da Bênção das Pastas constitui mais um momento diferente. Grande. Único...
 Contaram-se pelos milhares o número das pessoas que quiseram compartilhar com os 
alunos este ato solene, presidido pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro.
 

UMA GRANDE FESTA
 
 No Adro da Sé, um dos terreiros mais cosmopolitas e envolventes da cidade, no aspeto 
arquitetónico-cultural e ambiência religiosa, viveu-se mais um momento histórico. Uma grande 
Festa.
	 Os	finalistas	foram	incentivados	a estar imbuídos do espírito renovador da Igreja, que 
pretende acompanhar as pessoas, no caso os jovens licenciados, no seu ‘crescimento’, ajudan-
do-os a ‘pôr os talentos a render’ e levando-os a sentir que são os legítimos herdeiros de um 
mundo em contínua renovação, agora com problemas acrescidos, que urge e é possível vencer. 
Neste momento as mensagens de Fé e de Esperança são um bálsamo que terá calado bem no 
íntimo de cada finalista.
 

OS JOVENS TERÃO DE CAMINHAR JUNTOS
 
 Como uma reserva de esperança para o mundo europeu que se apresenta envelhecido, 
cansado, perdendo o gosto e a alegria de viver, os jovens de hoje terão de caminhar juntos. 
Lado a lado. Unindo-se para levar de vencida os grandes obstáculos que não são menores nem 
maiores do que eram ontem. Apenas são diferentes.
 O Bispo de Viseu salientou o ‘momento grande da vida’ dos estudantes, desejando- lhes 
felicidades na nova etapa que, a partir de agora, vão empreender ‘na construção de uma socie-
dade melhor’. No mesmo amplexo de amizade envolveu as escolas que frequentaram, os fami-
liares e amigos, sem os quais ‘não há festa. E hoje queremos que seja uma festa muito grande’. 
Uma festa que ‘tem de ter mensagem. Palavras. Tem que brotar cá de dentro. Do coração porque 
senão é apenas barulho...’. Pediu ao ‘Senhor Jesus’ que acolha todos os que acabaram os seus 
cursos ‘com muita bondade’ e que lhes ‘perdoe as faltas’.
 

É NECESSÁRIO PÔR OS TALENTOS A RENDER
 
 Cumpridos os diversos momentos da Bênção, D. Ilídio Leandro falou nos talentos que 
foram dados a cada um e que o estar ali era um sinal claro de que tinham ‘recebido dons. Ca-
pacidades’. Agora é necessário pôr ‘os talentos recebidos a render’. Um ‘dever de cada pessoa’ 
em prol da comunidade. Daqui em diante, ‘é que é preciso saber os talentos que cada um tem. 
Agora é que eles vão ser postos à prova’. Acabaram-se as ‘cábulas’..., frisou.
 ‘Os valores, carismas e talentos são-nos dados para o bem comum. Nenhum de nós é uma 
ilha para poder viver regalado, confortado com os seus talentos’. Isso levar-nos-ia ‘à desgraça. 
À crise contínua. Não construiriam um futuro bom nem para eles nem para ninguém’.
 

SÃO PRECISAS MARCAS POSITIVAS
 
 Todos e cada um tem o dever de contribuir para que ‘o futuro tenha a vossa marca’. O 
‘vosso sinal’, frisou o Bispo da Diocese de Viseu, acrescentando que Portugal e o Mundo pre-
cisam de ‘marcas positivas dos jovens, como o futuro precisa do vosso empenho. Qualidade. 
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Responsabilidade, sabido, como diz o Evangelho, que os vossos talentos vão passar a ser ava-
liados não já pelos professores e escola mas por outros que vão aferir, avaliar até que ponto vós 
sois bons ou até que ponto o vosso curso não serve para competir com as dificuldades que hoje 
enchem e preenchem o nosso mundo’, acentuou.
 Pediu também aos finalistas, para concretizar, que ‘não enterrem os dons’ que têm e re-
ceberam, mas que ‘os evidenciem com trabalho, esforço e empenho’. E parafraseando político 
célebre adiantou: ‘Não pergunteis ao povo o que é que vos pode dar. Procurai vós saber o que é 
que podeis dar ao povo’.

RB

SEMANA DAS VOCAÇÕES

COMISSÃO EPISCOPAL OFERECE GUIÃO

 «Intimidade» com Deus suscita «interpelações inevitáveis» que pedem «resposta», 
sublinha bispo responsável pela Pastoral Vocacional.
 Está disponível um guião destinado à Semana das Vocações, que decorre de 22 a 29 de 
abril, com mensagens do Papa e do bispo português responsável pelo setor, bem como cateque-
ses alusivas ao tema. O caderno de 68 páginas inclui textos de Bento XVI e do presidente da 
Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, D. Virgílio Antunes, conteúdos para crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, uma “vigília vocacional” e os contactos dos Secretariados Dio-
cesanos da Pastoral Vocacional.
 Esta Semana desafia a Igreja a criar as “condições necessárias” para que “os cristãos, 
sobretudo as crianças e os jovens, experimentem a alegria do encontro com o amor de Deus”, 
salienta D. Virgílio Antunes.
 “Os meios são variados nas suas formas, mas incluem sempre a leitura da vida à luz da 
fé, a entrada em profundidade na oração e na escuta da Palavra de Deus, a inserção na vida da 
comunidade cristã, que celebra, evangeliza e pratica a caridade fraterna”, acentua o bispo de 
Coimbra.
 O responsável destaca as implicações do “encontro” com “o rosto de Cristo, que ama o 
seu povo”: “Quando nos deixamos entrar livremente nessa intimidade da relação pessoal à qual 
a voz de Deus nos chama, sentimos interpelações inevitáveis que não nos deixam ficar tranqui-
los enquanto não dermos uma resposta”.
 A Semana, que se conclui a 29 de abril, 49.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 
“deve levar as comunidades locais, dioceses e paróquias, a reconhecer no padre, homem frágil 
como todos os outros, mas chamado e escolhido por Deus para receber a unção do Espírito e se 
tornar servo da Igreja”, refere.
 D. Virgílio Antunes deixa uma “palavra de gratidão” aos jovens cristãos “por tantos bons 
testemunhos” que dão “na descoberta da fé e na abertura ao amor de Deus” e encoraja-os “a não 
desistir, porque esse é o caminho do compromisso eclesial e pode ser o caminho da descoberta 
da vocação sacerdotal”.
 Referindo-se às “vocações de consagração, tanto no sacerdócio, como na vida religiosa 
ou nos institutos seculares”, o responsável sustenta que “a Igreja toda e em todos os seus mem-
bros” deve oferecer a Deus “uma grande oração de louvor e ação de graças” por esses “servido-
res”.
 O caderno, disponível na internet, começa com a mensagem do Papa, intitulada “As vo-
cações, dom do amor de Deus”, tema da Semana organizada pela Comissão Episcopal Vocações 
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e Ministérios.
 Na diocese de Viseu, far-se-á sensibilização sobre o diaconado permanente: identidade e 
missão.

GI

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Para reflectir alguns pontos de muita importância para o futuro do Instituto Superior de 
Teologia de Viseu, reuniu a Equipa de Direcção, constituída pelos Bispos e Reitores dos Se-
minários Maiores das 4 dioceses que estão ligados ao mesmo Instituto - Bragança, Guarda, 
Lamego e Viseu.
 Esta reunião realizou-se no Seminário Maior de Lamego, na manhã de Terça-feira, dia 8 
de Maio. Tendo em conta o futuro do Instituto Superior de Teologia, dadas as orientações da 
Sapientia Christiana e as orientações da Sagrada Congregação da Educação Católica, teceram-
se alguns pontos de reflexão sobre os quais todos estiveram de acordo.

ENCONTRO DE CRISMADOS

 Convocados pelo Secretariado da Juventude, os jovens, crismados durante os anos 2011 
e 2012, encontraram-se na tarde e início da noite do passado Sábado, 26 de Maio, Vigília de 
Pentecostes, em Santa Comba Dão. Os cerca de 200 jovens viveram uma tarde de convívio e de 
acção, reflectindo e trabalhando o tema das Bem-aventuranças, tema que orientou a celebração 
da Vigília, na Igreja Matriz e presidida pelo bispo. Orientou os trabalhos de todo o encontro o 
Pe. António Jorge dos Santos Almeida, Presidente do Secretariado da Juventude, Vocações e 
Ensino Superior, auxiliado pelo Pe. Marco José Pais Cabral, membro deste Secretariado. Cola-
boraram vários animadores dos grupos de jovens.

ADMISSÃO AO DIACONADO PERMANENTE

 Na Eucaristia das 18,30 horas do último Domingo, dia 10 de Junho, foram admitidos ao 
Sacramento da Ordem os 10 candidatos ao Diaconado Permanente da nossa Diocese. Estando a 
terminar a sua preparação, irão ser ordenados no próximo dia 22 de Julho, celebrando-se nessa 
tarde a Dedicação da nossa Catedral, em Missa Vespertina. Serão os primeiros a ser ordenados, 
neste grau sacramental, na nossa Igreja Particular de Viseu e muito bom ministério se espera de 
todos eles. 

A CAMINHO DO DIACONADO PERMANENTE

OS CANDIDATOS “CONFESSAM-SE”...

 A caminho do dia 22 de Julho, em que a diocese de Viseu vai ser enriquecida com os 
primeiros dez diáconos permanentes, vamos conhecer melhor estes primeiros vocacionados, 
questionando-os sobre a Igreja e a sua vocação. Ao longo de várias semanas, ficam os seus tes-
temunhos.
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 Sou o Felisberto, de 62 anos, casado, com duas filhas e duas netas. Fui professor do 2.º 
e 3.º ciclos e autarca a tempo inteiro durante dezasseis anos, em Tondela. Resido em Canas de 
Santa Maria, colaborando com os órgãos de corresponsabilidade da paróquia, tal como o faço 
com a diocese, actualizando a página electrónica da diocese e integrando o Secretariado Dioce-
sano do Sínodo.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Nasci em Caparrosinha, freguesia de Caparrosa, onde cresci e me fui fazendo cristão, até 
aos 11 anos, altura em que fui para o Seminário de Fornos.
 Aí fui crescendo na fé, ganhando o gosto pelos temas teológicos e morais, que fui apro-
fundando. Com o Concílio, despertei para a importância do laicado e da responsabilidade dos 
leigos na Igreja, enquanto comunidade que celebra a sua fé, e no desempenho das tarefas labo-
rais e de participação cívica, no contexto da cidadania responsável.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 Parece-me que a Igreja actual ainda está longe de olhar com a perspectiva que o Concílio 
Vaticano II vem apontando, de há 50 anos para cá. Mesmo os líderes religiosos, em grande par-
te, demoraram a despertar para essa realidade.
 O Papa Bento XVI chamou a atenção para essa realidade e assistimos a um esforço gran-
de, por parte dos Bispos, para colocar as suas dioceses a caminhar ao ritmo do Concílio.
 Constata-se que a “iliteracia religiosa” de grande parte dos católicos torna essa caminha-
da difícil, de passos muito descoordenados. Mas vai-se caminhando.
 No caso da nossa diocese, a dinâmica da realização do Sínodo tem vindo a ser uma opor-
tunidade de graça para quantos vêm participando nos Grupos Sinodais e tomando contacto com 
os documentos do Concílio.
 Nota-se uma vontade grande de aprender, de caminhar e de conviver na dimensão da fé, e 
as nossas comunidades cristãs sentem vontade de uma maior proximidade com o seu Deus, em 
Jesus Cristo.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A vocação é o constante apelo de Deus, que se sente na consciência, para nos fazermos 
próximos daqueles que necessitam de apoio para viverem com dignidade humana, libertos do 
mal. A resposta generosa que cada um dá a esse apelo, nas circunstâncias da sua vida, é a forma 
de viver essa vocação.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 O Diaconado Permanente é para mim uma resposta a esse chamamento, que foi amplifi-
cado pela voz do meu Pároco e do nosso Bispo, perguntando-me o que achava desse desafio. 
Achei que a pergunta não aparecia por acaso, o acaso não existe. Era o eco da voz de Alguém 
que não merece respostas negativas.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Será um dia marcante e único, na minha vida. Um dia de “responsabilidades maiores”, 
que procurarei viver na intimidade da família e com aqueles que partilham a mesma fé e a mes-
ma alegria de servir. Faremos festa, porque o Senhor faz maravilhas em favor do Seu Povo. Se 
pudermos ser instrumento dessas maravilhas, a felicidade será maior.

 João Francisco Ferreira de Morais, casado com Olga Maria Fernandes de Almeida 
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Morais, tenho dois filhos casados, e duas netas, uma de cada filho.
 Nascido na freguesia e paróquia de Bouçoais, concelho de Valpaços, distrito e diocese 
de Vila Real, em 12 de julho de 1948. Aposentado desde 2003, da Função Pública, tendo sido 
funcionário da Direcção Geral das Contribuições e Impostos. Actualmente a residir no concelho 
e freguesia de S. Pedro do Sul, desde 1973.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Ascendentes católicos. Baptizado em 01 de agosto de 1948.
 Depois de ter frequentado o Seminário Misssionário Carmelita na Falperra, Braga, du-
rante dois anos, frequentei, igualmente, o Seminário Diocesano de Vila Real, onde conclui o 
5.º ano de Humanidades. Durante 3 anos fui tropa, mantendo sempre os princípios cristãos e 
religiosos que sempre me pautaram e que havia adquirido.
 Desde fevereiro de 1973, passei a residir em S. Pedro do Sul, por motivos profissionais 
e onde casei em 1975. Sempre colaborei em iniciativas paroquiais, desde a catequese, orienta-
dor de jovens, dirigente do ex-movimento dos Montanhistas de Santa Maria, colaborador em 
diversas acções paroquiais, como peregrinações, passeios paroquiais, da catequese, de jovens e 
outros. No grupo coral sempre estive e estou presente, orientando dentro dos seus conhecimen-
tos e suas disponibilidades.
 Fui animador de grupos bíblicos, fiz e faço parte das conferências de S. Vicente de Paulo, 
sendo, actualmente, Presidente da Conferência de S. Vicente de Paulo de S. Pedro do Sul que, 
de momento, está a ajudar 30 famílias carenciadas, num total de cerca de 100 pessoas, além de 
várias famílias já sinalizadas para posterior ajuda. Ministro Extraordinário da Comunhão desde 
o início em S. Pedro do Sul.
 Participei no Congresso Nacional dos Leigos. Membro do Conselho Paroquial para os 
Assuntos Económicos. Fui e sou membro do Conselho Pastoral Diocesano. Membro do Se-
cretariado Diocesano da Pastoral Social, etc. Como tal o percurso cristão foi um crescendo na 
minha Fé, Esperança e Caridade.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A Igreja sendo fundada por Cristo, como tal, de iniciativa divina, terá sempre o Espírito 
Santo a acompanhá-la. Como em tempos idos, tem lutado contra ventos e marés e o seu barco, 
jamais se afundou. De momento, ainda que as amarras sejam mais fortes e mais resistentes, 
mantém-se na cripta das ondas. A inteligência do seu principal pastor tem ultrapassado todos os 
entraves que lhe aparecem. Além dos problemas que vêm aparecendo, sobretudo do seu inte-
rior, os mais difíceis de resolver, não tem sido beliscada. Quanto à nossa Igreja viseense, além 
do já referido para a universal, está a passar por uma grande transformação. Os documentos 
conciliares, estão a ser estudados, meditados, discutidos e, sobretudo, seguidos pelos cristãos 
mais amadurecidos. Há mais responsabilidade, mais comprometi mento dos cristãos da diocese. 
O estudo dos documentos, através do Sínodo que o nosso D. Ilídio iniciou há menos de dois 
anos, que levam quase 50 anos de atraso mas, penso, no tempo certo para Viseu, já começam a 
dar frutos duradoiros, quer a nível local, quer diocesano quer mesmo além da diocese. Está a ser 
derrubada a grande barreira que dificultava, em grande parte, a evolução da doutrina conciliar, 
a barreira “hierarquizante”.
 O Povo de Deus, continua a fazer parte de história da salvação. Está mais esclarecido, 
mais com prometido, mais exigente. Não é das grandes manifestações populares que precisa 
a nossa Igreja, mas de pessoas conscientes, disponíveis e esclarecidas que saibam transmitir a 
grande mensagem de Jesus. A Igreja viseense, está a dar a volta por cima. O Concílio Vaticano 
II sempre chegou pela inteligência e sabedoria do seu Bispo, no tempo ideal.
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 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 Vocação é a orientação que nos é dada por alguém que nos precedeu e que é pensada e as-
similada por quem a aceita. É o sim de quem foi chamado a aceitar. É o compromisso de deixar 
o seu ego e ver no seu sim a meta a atingir e que lhe foi projectada e, sobretudo, proporcionada. 
Neste caso, foi a aceitação do chamamento.
 Independentemente das dificuldades que se vão encontrar, há que não virar costas e con-
tinuar em frente para que o nosso ideal não seja atraiçoado mas seja atingida a meta que nos foi 
proposta pelo autor da chamada. É dizer “presente” sempre que solicitado, caminhar sempre 
que é dito “vai”, proclamar sempre que é dito “anuncia”. Cristo é Caminho, é Verdade, é Vida 
e sobretudo é Amor. É uma grande honra e nobre missão poder servi-lO como Diácono Perma-
nente.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 É estar mais próximo do meu Bispo. Aceitar, com alegria, disponibilidade e desinteresse 
pessoal a tarefa ou tarefas que achar que sou capaz de desempenhar, colaborar com o seu pres-
bitério, servindo o melhor que souber e puder o Povo de Deus e sobretudo os mais carenciados.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Com júbilo, claríssimo. Um dia há muito esperado e que parecia jamais chegar. A impo-
sição das mãos pelo meu Bispo é o momento culminante, tão intensamente desejado.
 É o momento de começar a pôr em prática o compromisso assumido. Para tal, todos 
os meus familiares mais próximos estarão presentes para que testemunhem e, também eles, 
participem da minha alegria vivendo-a e festejando-a comigo.

 António de Lima Paiva, de 64 anos, casado, pai e avô, bancário aposentado, natural de 
Gumiei - Ribafeita, Viseu, e residente em Pinho, S. Pedro do Sul.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Nasci no seio de uma família e meio cristão. Em casa, à noite, rezava-se o terço e/ou se 
davam “Graças a Deus”. Frequentava-se a missa dominical e as outras devoções populares 
(terço em Maio, Outubro e nas tardes de domingo, via-sacra na Quaresma...). Fiz o percurso 
que todas as crianças faziam na altura. Aos onze anos, a convite do meu pároco, Pe. José Barros 
Mouro, ingressei no Seminário diocesano que frequentei durante sete anos. Por motivos pro-
fissionais e de serviço militar, deixei o meu ambiente (sete anos), limitando-se a minha prática 
religiosa pública somente à frequência da Eucaristia dominical. Após o casamento (há 37 anos) 
e incentivado pelo então pároco de Pinho, Pe. Ricardo Silva Ferreira, prestei diversos serviços, 
dedicando-me especialmente à animação litúrgica.
 Fui delegado ao Conselho Pastoral Diocesano, ao Congresso Nacional dos Leigos (Fá-
tima 1988), membro do Conselho Económico Paroquial, Animador Dominical na ausência do 
Presbítero, etc.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A Igreja vive um momento difícil, o que não é novo. A indiferença, o subjectivismo, a 
hostilidade dos fundamentalismos provocam uma redução da quantidade, mas fazem aumentar 
a qualidade. Temos, hoje, mais cristãos comprometidos, interventivos, mais conscientes da sua 
dignidade e coerentes com a sua fé. É uma Igreja que continua a ser fermento e sal, luz e farol, 
até para os que estão fora dela, atenta, como no passado, às necessidades espirituais, sociais 
e culturais dos homens. A igreja sediada em Viseu, apesar de viver as dificuldades do tempo 
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presente, está a caminho de uma renovação, fruto do Sínodo Diocesano, que, se espera, seja 
profunda.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A vocação é um chamamento, uma escolha, um convite para uma missão que fará feliz 
aquele que o aceitar. Deve ser vivida na lealdade, no amor e fidelidade ao que convida e na 
alegria.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 O Diácono Permanente, porque conhece o mundo profissional, conjugal, familiar e social, 
tem como desafio ser testemunha de Cristo nesses meios, ser coerente com o que ensina, fiel, 
alegre e humilde servidor, atento e disponível para com todos.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 O dia 22 de Julho será vivido com muita alegria e com sentido de responsabilidade, dando 
graças ao Senhor por me ter chamado e por o Espírito me ter sussurrado o sim da resposta.

 Sou o Joaquim Cardoso Almeida, nascido na freguesia de Vilar de Besteiros a 23 de 
Maio de 1958, casado com a Pureza de Fátima e temos um filho com 29 anos, também casado e 
a residir na Madeira. Eu sou professor e a Pureza é enfermeira. Residimos em Vilar desde 1993.

 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Nasci no seio de uma família católica, onde se tinha por hábito a oração diária. Todo o 
meu percurso inicial como cristão foi feito na paróquia de Vilar, onde fui aprofundando a minha 
vivência religiosa e para a qual muito contribuiu, para além da família, como é evidente, o meu 
querido amigo e pároco, Pe. José Viegas. Aos dez anos ingressei no Seminário Menor de S. 
José, em Fornos de Algodres, onde permaneci quatro anos, até passar para o Seminário Maior 
de Viseu. Estes anos no Seminário, não só proporcionaram um tempo de maior conhecimento 
da Palavra de Deus, como também uma oportunidade de experimentar uma vivência comuni-
tária à luz dessa mesma Palavra. Entretanto percebi que a vontade de Deus não era que eu me 
ordenasse sacerdote e logo decidi enveredar por outro caminho. Depois de me profissionalizar, 
conheci a Pureza e decidimos constituir família, abraçando a vocação do matrimónio, do qual 
veio a nascer o Luís Agnelo, há 29 anos. Na vivência desta nova vocação, sempre procurei estar 
atento à vontade de Deus e tentar perceber o que pretendia de mim, servindo esta minha amada 
Igreja de Viseu. Foi com esta disponibilidade e abertura ao serviço que, para além de muitos ou-
tros prestados nas paróquias por onde passei, me dediquei essencialmente à pastoral da família, 
juntamente com a Pureza, colaborando no CPM e nas Equipas de Nossa Senhora. Ultimamente 
o nosso Bispo, Sr. D. Ilídio, confiou-nos o Secretariado da Pastoral da Família da Diocese que 
vimos servindo ao longo destes últimos 4 anos. Todo este itinerário tem proporcionado um 
aprofundamento progressivo da vivência do Evangelho, com todas as minhas limitações e fra-
quezas, e através da quais se tem manifestado o amor infinito de Deus por mim.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 Atualmente a Igreja, nomeadamente a de Viseu, está a passar por uma fase de transição 
de uma Igreja de multidões, onde a frequência dos sacramentos e atos de culto faziam parte do 
quotidiano das pessoas, para um tempo em que um menor número se abeira da Igreja, mas de 
uma forma mais consciente. As sociedades, a cultura e o modo de vida das populações sofreram 
alterações profundas, no entanto, a mensagem de Cristo permanece atual, é necessário que a 
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Igreja saiba ler os sinais dos tempos e propor Cristo ao homem atual, de forma que ele enten-
da, dando testemunho da Palavra, vivendo-A profundamente, ajudando a construir verdadeiras 
comunidades, onde a vivência do amor recíproco faça a diferença. A Igreja de Viseu, estando 
atenta aos sinais dos tempos, através da proposta do seu Bispo, vive um momento privilegiado 
com o sínodo, podendo refletir e estar aberta à ação do Espírito para agir de forma a testemu-
nhar e a ser transparência do rosto de Cristo.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A vocação consiste em estarmos atentos à voz suave do Espírito e abrirmos o nosso co-
ração ao seu apelo. Muitas vezes temos o coração demasiado ocupado com coisas fúteis e com 
os ruídos desta nossa sociedade, não deixando espaço à voz de Deus. É necessário encontrar 
momentos de reflexão pessoal, para que nos possamos questionar sobre o sentido da vida e 
colocá-la ao serviço da vontade d’Aquele que no-la deu, disponibilizando-nos e abrindo-nos ao 
outro.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 O repto do diaconado foi-me lançado pelos meus párocos e pelo Sr. D. Ilídio, merecendo, 
como é evidente, um tempo de reflexão e de tentativa de perceber se seria esta a vontade de 
Deus, dadas as limitações e fraquezas inerentes à minha condição humana. Depois de sentir que 
deveria abrir o coração a este apelo e entender que é nestas fraquezas e limitações que melhor 
se manifesta a bondade e o amor de Deus, com a anuência e ajuda da família, principalmente 
da minha esposa, abri totalmente o coração à vontade de Deus e abandonei-me confiadamente 
nos seus braços. Por isso este novo desafio será essencialmente o estar atento e aberto às ne-
cessidades da Igreja de Viseu e ao apelo do meu Bispo, certo de que não passarei de um pobre 
instrumento de que Deus se servirá para que Cristo resplandeça e entre no coração do homem e 
no seio das famílias.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Penso vivê-lo com muita serenidade, mas intensamente, com a família e os amigos, ten-
tando despojar-me de tudo o que possa constituir barreira à ação do Espírito, certo dessa ação 
e da necessidade de ser menos eu para dar lugar a Cristo “É necessário que ele cresça e eu 
diminua”. (Jo 3, 30) 

 Sou o António Beato Serra, tenho 44 anos de idade, sou natural de Manhouce, S. Pedro 
do Sul e residente há quase quinze anos em Moledo, no Arciprestado de Mões, que é a terra 
natal da minha esposa, a Ana Maria Pinto Francisco Serra, onde vivemos com o nosso filho de 
12 anos, o Francisco. Trabalho na Escola Secundária de S. Pedro do Sul, onde sou professor de 
Biologia e Geologia.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Venho de uma família com profundas raízes cristãs católicas; no entanto fui desde os 
4 anos de idade, educado pelos meus padrinhos na zona do Porto, onde estudei e comecei a 
dar aulas. Regressei à região de Lafões / Castro Daire, já em idade adulta, e foi após o meu 
regresso às origens que fui aprofundando a minha fé e a minha prática de cris- tão católico. 
Com o sacramento do Matrimónio, seguido do Crisma, na Paróquia de Moledo, fui reali-
zando esta caminhada iluminado pela Luz de Jesus Cristo. Tenho nestes últimos 12 anos 
colaborado na minha paróquia como catequista, ministro extraordinário da comunhão, leitor, 
acólito e participado nos conselhos pastorais e para os assuntos económicos. Há 10 anos que 
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sou cursilhista, membro da escola de responsáveis, tendo estado no secretariado do MCC – 
Viseu.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A Igreja continua a ser, hoje, a grande família dos discípulos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que pretende dar um sentido à vida de cada homem, na busca contínua da felicidade. No 
entanto, enfrenta novos e grandes desafios, relacionados com a descrença, com o tecnicismo 
e consumismo exacerbado da nossa sociedade contemporânea. Por isso são necessárias novas 
formas de evangelizar, tendo em conta os sinais dos tempos. Também a nossa Igreja Diocesana 
de Viseu necessita de encontrar novas e dinâmicas formas de evangelizar. Queira Deus que esta 
caminhada sinodal permita encontrar as respostas necessárias.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A vocação é o chamamento para a nossa realização, enquanto homens, feitos à imagem 
e semelhança de Deus. Hoje surgem múltiplas e novas formas de viver a vocação individual, 
no seio da comunidade humana, todas elas devem ser respostas aos apelos que Deus nos envia 
pelo Espírito Santo, que reside no coração de cada homem cristão. O matrimónio cristão e a 
dedicação laical pelo sacerdócio comum dos féis constituem algumas destas formas de viver a 
vocação religiosa.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 Será escutar a Palavra de Deus, vivê-la e proclamá-la, para discernir os sinais e caminhos 
de evangelização. Será celebrar os sacramentos, numa liturgia diária de oração com Deus e para 
Deus, para que nos guie e fortaleça para a missão da Igreja; enfim, será estar ao serviço perma-
nente dos irmãos.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Com todo o ardor da minha fé, com sentido de humildade e na esperança de poder ajudar 
ao esforço da diaconia da caridade, ao serviço da Diocese de Viseu, seguindo a orientações do 
nosso Pastor.

 Sou o Manuel Vaz, nascido em 7 de Janeiro de 1949, em Mangualde onde resido e vivi 
toda a minha vida. Sou casado com Maria Fátima, tenho dois filhos, o Rui e o Hugo. Trabalhei 
numa única empresa durante toda a vida (PSA – Peugeot Citroen Portugal, SA), colaboro na 
Paróquia em alguns movimentos (MEC, Renovamento Carismático, etc.), sou o coordenador da 
catequese, pertenço ao Conselho Pastoral Paroquial e ao Conselho Económico da Diocese.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Nascido numa família católica, sempre fui “praticante” se isso quiser significar ir à 
Eucaristia do domingo! Durante muitos anos não me deixei comprometer nem assumi qual-
quer compromisso pastoral na Igreja, mas... é verdade há sempre um mas!!! E numa bela 
tarde (possivelmente uma das mais belas da minha vida), entrei na Igreja (Templo). Havia 
confissões e eu senti uma vontade muito grande de me reconciliar com Deus. Confessei-me 
e, quando estava a cumprir a penitência que misericordiosamente o Sacerdote me prescreveu, 
eu sentia uma alegria esfusiante e percebi que era a hora de mudar, era a hora de dizer SIM 
a Deus. Procurei o meu Sacerdote e ofereci-me para trabalhar onde ele considerasse que era 
preciso ajuda. Finalmente eu tinha entendido o sentido da vida e este só poderia levar à Sal-
vação.
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 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 Ao longo de gerações, a Igreja tem sido afectada pelas diversas mudanças da sociedade, 
havendo épocas de verdadeiro confronto; e se umas foram internas (e estou a falar da Reforma 
Luterana e outras), outras foi a própria sociedade com a secularização e a modernidade que 
fizeram eclodir muitas correntes filosóficas que tomaram a Igreja como alvo. Presentemente, e 
a que talvez não seja estranha a globalização, verificamos um fenómeno de desumanização da 
sociedade, pois as empresas, na procura desenfreada do lucro, e as pessoas, no seu correr diário, 
levam o ser humano a verdadeiros exageros em que se substitui a relação de proximidade com 
Deus na Eucaristia pelo desporto, pelo consumismo e pelo supérfluo, levando a que o ser huma-
no tenha cada vez menos tempo para a família (esposa, filhos e idosos). Há sinais muito fortes 
de mudança, grandes homens da Igreja tomam publicamente a sua posição, o próprio Papa Ben-
to XVI na sua Encíclica “CARITAS IN VERITATE”. Vem propor, de um modo simples, que os 
Cristãos enfrentem os novos tempos. A Igreja Diocesana também ela tem as suas dificuldades, 
mas também aqui há sinais de mudança, há trabalho para essa mudança, há grandes motivos 
para termos esperança. Em boa hora e certamente iluminado pelo Espírito Santo, o nosso Bispo, 
D. Ilídio, determinou a realização de um Sínodo e hoje já são visíveis fortes sinais não só do 
interesse mas e também de algum comprometimento de várias pessoas. Isto é bom, é desejável, 
é indispensável, pois em comunidade e de forma corresponsável estão a ser estudados em por-
menor e discutidos alguns textos aprovados no Santo Concílio Vaticano II.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 Tenho um certo receio em responder a esta questão, pois esta é uma daquelas coisas que 
não se programam (e eu programo tudo) e nem sequer pensei que isto pudesse acontecer comi-
go.
 A vocação não aconteceu de um momento para o outro, foi antes acontecendo até que um 
dia eu me apercebi. Fui começando a fazer qualquer coisinha na casa do Senhor, amanhã um 
pouco mais e chega a um momento em que senti uma necessidade muito grande de fazer, de me 
sentir útil a Deus e aos irmãos. Então põe-se a questão: Começar em quê? Onde? Quando?... e 
assim foi acontecendo uma vocação. Quando o Reverendíssimo Bispo me chamou, ficou entre 
nós um acordo de cavalheiros: eu iria fazer uma formação académica de três anos e meio, pelo 
que, em qualquer altura, eu poderia interromper a formação; por outro lado, o Sr. D. Ilídio, em 
qualquer altura, me poderia retirar deste programa se estivesse convencido que eu não servia.
Na verdade, nem eu senti vontade de desistir nem o Sr. Bispo me mandou retirar, pelo que é 
cheio de esperança e numa entrega total que estou no fim deste projecto, ou melhor, estou no 
princípio de uma VIDA NOVA dedicada a Deus e aos irmãos.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 Eu não chamaria desafio, prefiro chamar-lhe Missão. E, quando penso em Missão, ime-
diatamente me apercebo que não estou sozinho, terei comigo todo o Presbitério da Diocese com 
o seu Bispo e todos os Sacerdotes.
 Eu sei que eles são e serão sempre para mim uma referência; e, muito embora seja desti-
nado ao serviço do meu Bispo, não regatearei esforços para servir os Sacerdotes, queira Deus 
que eu seja capaz e digno de os auxiliar. De todos eles espero que sejam misericordiosos quando 
eu errar.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Sei que será um dos dias mais felizes da minha vida, e mais, sei que a minha esposa e 
os meus filhos também estarão muito satisfeitos. Na verdade, o que me preocupa é o dia 23 de 
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Julho e seguintes, pois é dia de meter mãos à obra, esperando que o Divino Espírito Santo me 
capacite nesta Missão.

 António Monteiro, 53 anos de idade, natural de Sabugosa, casado, um filho, professor do 
ensino secundário...
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Enquanto cristão, procuro, em primeiro lugar, viver na graça de Deus. E, ao longo 
da vida, com todos os sonhos e projetos que abraçamos, quer pessoais ou familiares, quer 
profissionais ou na relação com os outros, procure viver a vontade de Deus em cada momento e 
dar testemunho do Evangelho de Cristo. Muitas vezes é necessário recomeçar de novo devido à 
nossa fragilidade, mas penso que o importante é reconhecer que erramos e ter vontade em reco-
meçar. Sermos capaz de enfrentar a luz, mesmo quando as trevas ainda nos causam sombra. O 
fascinante no cristão é sermos capazes de dar alegria aos outros, mesmo quando humanamente 
estamos mais fragilizados, porque sabemos que podemos contar sempre com a presença de 
Deus. Ele está sempre ao nosso lado, nunca nos abandona, mesmo quando, na vida, tudo parece 
perdido.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A Igreja atual, incluindo a nossa diocese, é a Igreja de sempre. Com mais ou menos obstá-
culos, com mais ou menos defeitos, é a Igreja de Jesus Cristo, composta por homens e mulheres 
peregrinos que procuram responder ao amor de Deus. E é no contexto atual que a Igreja tem 
que ser sempre testemunho da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo. Fala-se muito de várias 
crises, de valores, da religião, da economia, etc. Se formos à história da humanidade, sempre 
existiram crises. Chego até a pensar que as crises são necessárias ao percurso da humanidade 
para provocarem o reequilíbrio, devido aos excessivos abusos que os homens cometem. Por 
isso, penso que devemos olhar a Igreja atual com muita esperança. O Espírito de Deus está 
sempre presente e no “silêncio” da natureza Ele atua e vai moldando o coração dos homens. 
Em particular, a Igreja de Viseu penso que está muito viva. O sínodo já está a dar frutos e frutos 
que permanecem, porque gerados no amor de Jesus Cristo. Se, por um lado, temos menos fre-
quência nas Eucaristias dominicais, por outro, vejo mais autenticidade nos que vivem a Festa 
do Domingo.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 Para mim, a vocação é estar disponível para escutar e, depois, ter a coragem para respon-
der àquilo a que somos chamados. Para mim, viver a vocação na atualidade é não ter medo de 
estar fora de moda, é ter coragem de partilhar e querer o melhor para os outros. É ser feliz em 
doar-se aos outros por Jesus Cristo.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 O novo desafio, para mim, como Diácono Permanente, é ser coerente com o Evangelho, 
com o testemunho de Jesus Cristo. É ser capaz de servir melhor a família doméstica e a família 
de Cristo. É caminhar na unidade em Cristo.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 O dia 22 de julho será um dia de muita alegria, como é o dia do meu nascimento e o do 
meu batismo. E, a propósito do dia do batismo, posso dizer que nunca pensei tanto nesse dia. 
Vejo a ordenação diaconal como uma resposta ao meu batismo.
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 Quero, sobretudo, viver o 22 de julho com muita paz e serenidade, quero estar unido à 
minha família, aos meus colegas, ao meu bispo e a todo o presbitério, aos meus amigos, às co-
munidades paroquiais onde tenho colaborado e às comunidades escolares onde exerço a minha 
profissão, e todos unidos em Jesus Cristo. Porque Ele é a única razão de ser deste dia.

 Eu sou o Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria, natural da Freguesia de Santa Maria 
de Viseu, filho de Artur Lopes Faria Esteves e de Maria Beatriz dos Anjos Cardoso, nascido a 
17 de novembro de 1971, o mais velho de quatro irmãos, residente em Viseu, casado com Ana 
Maria Amélia Tavares Quelhas Faria e sou professor.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Fui batizado na Igreja Paroquial de São Salvador a 12 de dezembro de 1971. Frequentei 
a catequese na mesma paróquia e em 1984 entrei no Seminário Menor de Fornos de Algodres, 
onde permaneci três anos. Passado este tempo, ingressei no Seminário Maior de Viseu e lá 
permaneci até 1992. Depois de ter cumprido o serviço militar obrigatório na Escola Prática do 
Serviço de Transportes em 1993, matriculei-me na Universidade Católica do Porto, onde con-
cluí a licenciatura em Teologia e a Habilitação Pedagógica Complementar para o ensino.
 Casado desde 1994, sempre colaborei com as mais diversas tarefas e serviços na Igreja, 
nomeadamente como catequista, secretário de conselho paroquial para os assuntos económicos, 
regente de grupo coral, voluntário do centro de apoio à vida e atualmente membro do conselho 
pastoral paroquial, responsável pelos grupos sinodais da paróquia e membro do departa- mento 
dos bens culturais, arquivos e museus da diocese de Viseu. Quis e continuo a desejar que todos 
estes meus momentos de trabalho e dos mais diversos serviços à Igreja possam ser sempre re-
flexo da Luz, que é Cristo.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 Quero fazer uma leitura da Igreja atual à luz da fé. Com isto quero dizer que, na dimensão 
humana da Igreja, vejo uma Igreja à procura da perfeição, da santidade, pois é constituída por 
um Povo que peregrina neste mundo e que nas suas limitações muitas vezes tem falhado e esses 
momentos são retrocessos e tornam mais difícil passar a mensagem de amor que Jesus Cristo 
nos deixou. Contudo, os pedidos de perdão, os passos na reconciliação e a conversão tornam 
este Povo credível, testemunha, capaz de ser para a humanidade o espelho do verdadeiro cami-
nho, da verdade e da Vida que é Jesus Cristo.
 O Espírito Santo, alma da Igreja, a sua dimensão divina, permite-lhe estar atenta aos 
sinais dos tempos, dar as respostas necessárias em cada momento, mas sempre com uma men-
sagem de exigência que não se deixa intimidar nem vai em modas, mas que sabe bem o que 
quer e para onde vai. Quanto à Igreja viseense, que se encontra em Sínodo, sinal de renovação, 
deposito nele muita Esperança, “pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali 
estou eu no meio deles” (Mt 18,20). É com esta fé, de acreditar na presença viva e verdadeira 
d’Ele, que entendo a reflexão e a caminhada sinodal que a nossa Igreja diocesana está a fazer 
em vista a uma renovação.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A palavra vocação vem do latim vocare que significa chamar. Na Igreja, embora nem to-
dos sigma pelo mesmo caminho, todos são chamados à santidade, como diz a Lumen Gentium. 
Pelo batismo, já tinha sido chamado a atuar em favor da edificação do Corpo de Cristo. Com a 
Eucaristia, presença salvífica de Jesus na comunidade onde me insiro e tendo-a como alimento 
espiritual, fui descobrindo, ainda na minha juventude, que podia dar mais um passo importante 
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na minha vocação e por isso quis confirmar todas as promessas do meu batismo que os meus 
pais e padrinhos tinham feito. No estado laical, com o matrimónio, momento importante e belo 
da minha vida, muito aprendi nas exigências próprias de viver no mundo e aí exercendo o meu 
próprio ofício. Agora com este chamamento ao diaconado, digo o meu humilde sim ao convite 
feito pelo Senhor Bispo, D. Ilídio Leandro, e pelos meus párocos, Pe. Armando e Pe. Nuno, 
para que, fortalecido com a graça sacramental, possa servir o Povo de Deus no ministério da 
Liturgia, da Palavra e da Caridade.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 Procurar nunca perturbar o brilho, a beleza e a esperança em Deus. É servir o Povo de 
Deus nos ministérios que já anteriormente referi e se quiser ser verdadeiramente discípulo de 
Jesus Cristo tenho de pegar na minha cruz para o seguir, fazendo-me servo de todos.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Irei começar este dia, como todos os outros, na presença e companhia da minha esposa, 
pessoa fundamental nesta minha caminhada, pois também ela disse sim ao chamamento feito ao 
marido para o diaconado. Com o aproximar da hora quase de certeza estarei um pouco nervoso, 
mas seguro do sim que vou dar ao meu bispo no momento da ordenação. Terei a celebração 
como um momento de ação de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim e pela 
minha esposa e desejo que seja um dia de festa para a minha família, amigos e para toda a dio-
cese. 

 Sou o Hélio da Silva Domingues, natural de Barreiro de Besteiros, filho de António 
Domingues e de Maria da Saudade da Silva Matos. Nasci em Agosto de 1971. Sou casado com 
Gina Maria F. Marques Pereira e tenho duas filhas, a Ana Rita Pereira Domingues e a Maria 
Pereira Domingues.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Cresci no seio de uma família cristã. Os meus pais e padrinhos empenharam-se em edu-
car-me na é. Com os meus pais, participei sempre com alegria e fidelidade na missa dominical. 
Neste caminho, encontrei muitos percursos exemplares de vida espiritual que me deixaram 
marcas.
 Fui para o seminário Menor de Fornos de Algodres em outubro de 1984. Frequentei o Se-
minário Maior de Viseu onde permaneci até ao início do 12.º ano de escolaridade, tendo-o con-
cluído na Escola Secundária de Tondela. Continuando na descoberta da minha vocação, aceitei 
o desafio de fazer a experiência da vida religiosa, ao modo de Santo António Maria Claret. Na 
Universidade Católica Portuguesa em Lisboa frequentei e concluí o curso de Teologia e a for-
mação profissional para o ensino. Realizei o noviciado em Granada (Espanha) com colegas no-
viços de Espanha, Inglaterra, Itália e Nigéria. Sinto-me um privilegiado de Deus: pelos amigos 
que ele me deu, pelos dons que recebi, pelos inúmeros acontecimentos que revelam a sua graça. 
Foi ao longo da caminhada pelos seminários e da vida religiosa que me descobri como pessoa, 
como filho amado. Este amor de Deus por mim traduziu-se num novo e desafiante caminho que 
foi o matrimónio, no qual me sinto muito realizado.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A leitura que eu faço é de uma Igreja que precisa de novos testemunhos de fé e da beleza 
de crer, de testemunhas que sejam credíveis, corajosos, que saibam indicar a fonte de todo amor. 
A Igreja Universal tem como preocupação a busca incessante da santidade, de comunidades 
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santas, enamoradas da Igreja e do mundo, que saibam apresentar ao próprio mundo uma Igreja 
livre, aberta, dinâmica, presente, próxima dos sofrimentos do povo, acolhedora para com todos, 
promotora da justiça e atenta aos pobres. Também a nossa diocese quer ser disto testemunho e 
com o sínodo que estamos a viver acredito que irá refletir, constatar e indicar todos estes cami-
nhos que acabei de referir.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 A vocação é o chamamento para a nossa realização, enquanto homens, feitos à imagem 
e semelhança de Deus. Hoje surgem múltiplas e novas formas de viver a vocação individual, 
no seio da comunidade humana, todas elas devem ser respostas aos apelos que Deus nos envia 
pelo Espírito Santo, que reside no coração de cada homem cristão. O matrimónio cristão e a 
dedicação laical pelo sacerdócio comum dos féis constituem algumas destas formas de viver a 
vocação religiosa.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
Será escutar a Palavra de Deus, vivê-la e proclamá-la, para discernir os sinais e caminhos de 
evangelização. Será celebrar os sacramentos, numa liturgia diária para que nos guie e fortaleça 
para a missão da Igreja; enfim, será estar ao serviço permanente dos irmãos.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Com todo o ardor da minha fé, com sentido de humildade e na esperança de poder ajudar 
ao esforço da diaconia da caridade, ao serviço da Diocese de Viseu, seguindo a orientações do 
nosso Pastor.

 João Pinto de Almeida Ferreira, natural e residente em Silgueiros, Viseu, 46 anos, ca-
sado com Maria Natália, 3 filhos, o João Francisco, a Rafaela Alexandra e o Duarte José.
 
 Como definiria o seu percurso como cristão, até ao dia de hoje?
 Fui educado numa família católica. Nem sempre fui católico praticante, nomeadamente 
durante a adolescência em que estive a viver no estrangeiro com os meus pais. Já adulto, recebi 
o sacramento do crisma. Tenho vindo a dedicar-me à catequese, ao grupo coral, ao conselho 
pastoral e a outras actividades de âmbito paroquial e diocesanas. Há alguns anos, ao desfolhar o 
Jornal da Beira, li a notícia sobre a abertura da EDEC – Escola Diocesana de Educação Cristã. 
Prontamente, senti-me compelido a inscrever-me e a frequentar o curso. Foi no decurso desta 
formação, durante a qual também integrei o Secretariado de Educação Cristã, que fui sendo 
confrontado com o ministério do Diaconado permanente. Não sabia bem o que era e só quando 
o Senhor Bispo me convidou a integrar o grupo de candidatos é que senti necessidade em saber 
mais sobre este grau do Sacramento da Ordem. Concluí a preparação académica que me foi 
proposta, o melhor que pude e soube.
 
 Que leitura faz da Igreja actual? E da nossa Igreja viseense?
 A Igreja, ao longo dos seus dois mil anos, já passou por muitos períodos difíceis, mas 
como se trata de uma obra que, também, é divina, vai continuar o seu caminho e a missão que 
Cristo lhe confiou. Ser cristão é ser exigente, é ter a coragem de assumir e de encarar uma for-
ma de vida que não anda ao sabor dos ventos económicos, nem depende de um qualquer estilo 
modernista. Ser cristão é o amor ao próximo, a caridade, a justiça e a partilha.
 À Igreja cabe a missão de manter viva a luz da esperança, fomentar a solidariedade e dar 
a conhecer aquele amor que caracterizava as primeiras comunidades cristãs. Viseu está a fazer 
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uma caminhada séria ao encontro dos membros do Povo de Deus que vivem na diocese. A Igre-
ja tem que continuar a ir ao encontro dos seus membros, daqueles que conhecem e daqueles 
que desconhecem Cristo, para que, em qualquer altura, possa ajudar os necessitados, possa ser o 
“porto de abrigo” que acolhe e protege e possa continuar a ser a luz que guia o homem a Deus.
 
 O que é a vocação? Como vivê-la na actualidade?
 Tenho para mim que a vocação é um dom de Deus muito abrangente – muito para além da 
vida consagrada - e que leva o ser humano a abrir-se ao próximo. A vocação pode ser vivida de 
variadas formas: numa determinada função, no matrimónio, na escola, na catequese, na missão, 
no sacerdócio, no Diaconado... Em qualquer vocação há a “voz do Espírito” que chama sem 
cessar até que o chamado escute. Aguardo, com serenidade, a ordenação diaconal, na esperança 
de que a Santa Mãe de Deus me assista e auxilie nesta caminhada.
 
 O novo desafio de ser Diácono Permanente será...
 O Diácono Permanente é ordenado para o serviço. Serviço à comunidade e serviço à Igre-
ja. Nesta linha do serviço e do voluntariado, vejo uma semelhança entre o que tenho vindo a fa-
zer (nas ultimas décadas) na área do movimento associativo e as funções do Diácono enquanto 
servidor da messe, enquanto colaborador no apascentar do rebanho, enfim enquanto servidor do 
Povo de Deus em nome da Igreja.
 Vejo o Diácono como aquele que melhor pode levar a Igreja para o mundo do trabalho, 
da sociedade civil, da política, dos movimentos recreativos e desportivos, etc... Nesse mesmo 
ambiente em que se “move” com à-vontade o Diácono é chamado a ser sinal da Igreja e de Jesus 
Cristo, é chamado a ser testemunha, por obras e acções, de Cristo e a dar exemplo da missão que 
cabe ao Cristão. Antes de mais, o Diácono deve encarar a sua missão com simplicidade e sem 
exibicionismos, mas com seriedade e empenho. Deve procurar encontrar o seu lugar e servir a 
comunidade em estreita colaboração com o presbitério em abertura total face ao Povo de Deus. 
O exemplo do Diácono pode ser motivador na minha da conversão e na linha da aproximação 
à Igreja e a Deus. O Diácono torna a Igreja mais visível e ao pronunciar-se em público sobre 
temas eclesiais (ou não) é também a Igreja que fala. Por tal, o Diácono é comprometido com a 
doutrina da Igreja, com a prática da caridade, e tem que estar sempre em união com o seu Bispo.
 
 Como irá viver o dia 22 de Julho e a Ordenação?
 Quero viver esse dia serenamente e de forma simples na companhia da minha família e 
amigos. Será um dia marcante, mas será, antes de mais, a partida numa outra caminhada. Essa 
caminhada poderá, não poucas vezes, ser dura, mas espero poder percorrê-la e estar à altura das 
exigências, para louvor de Deus. 

SEMINÁRIO EM FAMÍLIA

 Desde Terça-feira, dia 3, até Sexta-feira, dia 6 de Julho, estiveram reunidos cerca de 2 de-
zenas de adolescentes, congregados e orientados pelo Reitor do Seminário Menor - Pe. António 
Jorge dos Santos Almeida - que também acompanha o Pré-Seminário ou Seminário em Família. 
O lugar escolhido para este Campo de Férias foi S. João do Monte. O bispo passou parte da 
tarde de Quinta-feira com este grupo e teve um encontro com todos.
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PASTORAL DA JUVENTUDE

 Na manhã de Sábado, dia 7 de Julho, teve lugar o Conselho Diocesano da Pastoral da 
Juventude (CDPJ), nas instalações habituais do Seminário Maior. Fez-se a avaliação das activi-
dades do ano presente e fez-se alguma programação para o próximo ano pastoral. O encontro, 
presidido pelo bispo, foi orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil, das Vocações e do Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida.

JOVENS DE LAFÕES

 Os jovens da Zona Pastoral de Lafões, agrupados num movimento a que chamam ENJOI 
- Encontro de Jovens de Jesus Cristo - encontraram-se numa actividade de fim de Ano Pastoral, 
no passado Sábado, dia 14 de Julho. O lugar das actividades principais foi o parque de S. João 
do Monte, junto à Igreja Matriz. O responsável desta actividade da Zona é o Pe. José Júlio, do 
Arciprestado de Oliveira de Frades, coadjuvado por vários Animadores jovens. O bispo visi-
tou-os no parque de S. João do Monte e dirigiu-lhes algumas breves palavras, incentivando-os 
a serem jovens cristãos em Igreja para eles próprios e para o mundo.

JOVENS DE CARREGAL DO SAL

 Também no último Sábado, 14 de Julho e desde a manhã até ao fim da tarde, houve um 
encontro - o primeiro - dos jovens do Arciprestado de Carregal do Sal. Foi sugerido e desejado 
pelo bispo, nas visitas pastorais às paróquias daquele arciprestado, abraçado pelo Arcipreste - 
Pe. Álvaro - e por todos os restantes párocos e coordenado pelo Pe. Marco José Pais Cabral. 
Será este sacerdote, apoiado por Animadores jovens de todas as paróquias, quem coordenará as 
actividades que, todos, querem começar e levar por diante. O bispo esteve durante a última hora 
com eles, no santuário de Nossa Senhora dos Milagres, em Laceiras, paróquia de Cabanas de 
Viriato. Incentivou-os a serem jovens cristãos e a caminharem juntos, em Igreja, como “labo-
ratório” de um futuro melhor, mudando a crise em esperança, que nasça da justiça, da verdade, 
da solidariedade, do amor e da paz.

SÉRGIO DE PINHO, PADRE HÁ POUCOS DIAS

PARTILHAR EXPECTATIVAS COM UM NOVO SACERDOTE...

 Junqueira, concelho de Vale de Cambra, pertence à Diocese de Viseu e apesar da distância 
considerável que a separa do centro da mesma Diocese, situada numa paisagem pitoresca de 
belas paisagens, não ficará esquecida da história da mesma...
 Atestam-no, por exemplo, os cinco padres naturais desta Paróquia, alguns ao serviço da 
Diocese de Viseu: Joaquim Álvaro de Bastos, ao serviço da Diocese da Guarda, nascido a 23-
08-1938 e ordenado a 29-07-1962; Carlos Martins Casal, aqui nascido a 31-01-1956 e ordenado 
a 14-10- 1979; Alcides Fernandes Tavares Vilarinho, nascido a 15-09-1971 e ordenado a 28-07-
1996; Paulo Jorge Martins Correia, a trabalhar na Comunidade Passionista de Barroselas, Viana 
do Castelo; e Sérgio Miguel Tavares de Pinho, o mais recente, ordenado na Sé de Viseu a 01 de 
Julho de 2012.
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 Esta comunidade paroquial acompanhou não só esta celebração do Dia da Diocese, des-
locando-se em grande número à Catedral, mas quis acolher o novo sacerdote na celebração da 
Eucaristia festiva do dia 08 de Julho, às 17 horas, na sua Igreja Paroquial, e no jantar convívio 
que se lhe seguiu e que ficará não só na memória do Sérgio, mas de todos...
 O Padre Sérgio nasceu a 01 de Outubro de 1987 e cresceu no seio desta comunidade, mais 
concretamente na sua aldeia de Chã, onde frequentou a escola primária. Mais tarde, frequentou 
a Telescola de Cabanes. Rumou depois ao bem distante Seminário Menor de São José, em For-
nos de Algodres, de um extremo ao outro da Diocese, onde completou desde o 7.º ao 12.º anos 
de escolaridade.
 Com a mudança para o Seminário Maior de Nossa Senhora da Esperança, em Viseu, se-
guiram-se os estudos académicos, tendo sido instituído no ministério de Leitor a 18 de Dezem-
bro de 2009 e no de Acólito em igual data do ano seguinte.
 Foi também no dia 18 de Dezembro, festa litúrgica de Nossa Senhora da Esperança, mas 
do ano de 2011, que na Sé de Viseu foi ordenado Diácono, pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Lean-
dro.
 Os seus pais sempre acompanharam este percurso vocacional e olham agora com espe-
rança, mas sempre com carinho paternal, para o futuro do novo sacerdote, o mais recente da 
Diocese. Se a sua alegria era bem visível na celebração da Ordenação, essa alegria continua 
bem presente nos seus rostos quando falam do filho, o Padre Sérgio.
 Recordando a alegria de olhar para o seu filho, acabado de revestir com as vestes sacerdo-
tais, Maria Isabel Tavares Lages, de 56 anos, deixa como conselho ao filho o «ter calma» no iní-
cio da vida sacerdotal. Uma mãe que sabe que o filho pode «passar por tempos mais difíceis», 
mas que tem de encontrar forças na sua própria resposta vocacional, porque «foi aquilo que ele 
sempre escolheu».
 Manuel José Martins de Pinho, de 67 anos, também recorda a alegria sentida no dia 01 
de Julho, olhando com orgulho de pai para o sacerdócio do filho. E pede-lhe que «ele faça pelo 
melhor», na «entrega que escolheu», «cada vez com maior vontade».
 Mas ‘Jornal da Beira’ quis ouvir na primeira pessoa o próprio Padre Sérgio, alguns dias 
depois da sua Ordenação Sacerdotal, mas ainda bem viva nas suas palavras e no seu olhar de 
esperança...
 
 Como viveste o momento marcante da tua ordenação?
 Vivi numa profunda alegria, de um objectivo cumprido, mas acima de tudo com a espe-
rança da vida toda pela frente, de serviço, de entrega, do poder fazer algo por este Mestre que 
me cativou e me envia a levar o Evangelho aos homens, a contribuir um pouco mais para a 
construção do Reino.
 
 Se pudesses destacar um momento da tua Ordenação, qual seria e que sentimento invadiu 
o teu coração naquele momento?
 Dois momentos: o da prostração, em que senti que é na nossa fragilidade que Deus actua e 
se queremos fazer algo temos de nos reconhecer como frágeis e abrir o nosso coração, para que 
seja Deus a actuar em nós; e o da imposição das vestes, em que depois de ter sentido a imposi-
ção das mãos e a oração de consagração, percebi que já era presbítero, que tudo o que desejava 
se torna presente e agora tenho uma responsabilidade acrescida no anúncio do Evangelho e 
nesta missão que Deus me confia.
 
 Expectativas para um futuro próximo?
 As expectativas são acessíveis: ir para onde o Bispo me envia, para as paróquias que ele 
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me confia. E, acima de tudo, fazer aquilo que me pedem: anunciar o Evangelho, acolher as 
pessoas, ser sinal da presença de Cristo no mundo em que vivo, ser sinal da presença de Cristo 
sacerdote neste mundo.
 
 Como vês o ser sacerdote nos dias de hoje?
 Ser sacerdote nos dias de hoje é, acima de tudo, esquecer-se de si próprio. Lembrando 
a oração de São Francisco, antes de curar as minhas feridas, curar as dos outros. Acolher os 
outros, levar-lhes o Evangelho. Esquecer-me de mim próprio, para que os outros cresçam, para 
que percebam onde Deus está, o que Deus espera deles...
 
 Viseu, enquanto Diocese, precisa...
 Neste momento, precisa de sacerdotes santos, radicais e corajosos... Santos, porque ape-
nas a santidade converte os outros. Corajosos, porque atravessamos momentos difíceis e ne-
cessitamos de padres que sintam que Deus os ajuda e não podem ir abaixo com as dificuldades. 
Deus providenciará tudo aquilo de que precisamos. E a esperança deve ser uma coisa actual na 
nossa vida.
 
 Que conselho deixarias a alguém que neste momento sentisse a vocação sacerdotal?
 A frase é quase sempre a mesma. Não deve ter medo. Se é belo ser casado, também é belo 
ser sacerdote. Devemos procurar não ter medo.
 Deus ajudar-nos-á a ser felizes. Se Deus nos chama é para a felicidade, não para a tristeza. 
Ter esperança. Iremos realizar-nos como sacerdotes, como cristãos...

NA 
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6.  BENS CULTURAIS

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
23, 24 E 25 DE SETEMBRO

 As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa conjunta do Conselho da Eu-
ropa e da União Europeia, que se realiza anualmente no mês de Setembro. Esta comemoração 
do património, com duração de três dias, começou por ter um cariz nacional, concretamente 
em França, no ano de 1984. A partir de 1991 verificou-se o seu alargamento a toda a Europa, 
através do Conselho da Europa. Este projecto, que actualmente envolve cinquenta países, cons-
titui um expediente para se colocar em evidência a importância e o significado do património 
europeu, nas suas diversas vertentes, mobilizando instituições e organismos muito diversos. 
O património, para além de um factor de desenvolvimento cultural e económico, constitui um 
factor de reforço da identidade e união a nível nacional e europeu.
 A Igreja, como detentora de cerca de 70% do património, tem desenvolvido diversas 
iniciativas para assinalar as Jornadas Europeias do Património, bem como outros dias comemo-
rativos como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios ou o Dia Internacional dos Museus.
Este ano, a 18 de Outubro, decorrerá também o primeiro Dia Nacional dos Bens Culturais. No 
que se refere às Jornadas Europeias do Património, são várias as acções a realizar sob a inicia-
tiva das dioceses, em conformidade com o tema “PATRIMÓNIO e PAISAGEM URBANA”, 
proposto pelo organismo coordenador em Portugal, o IGESPAR. A Santa Sé escolheu como 
tema do evento “A VIDA ALÉM DA VIDA” e a programação da iniciativa contou com a co-
laboração da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, da Pontifícia Comissão de 
Arqueologia Sacra e dos Museus Vaticanos.
 A Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, tem assinalado desde 
2007 as Jornadas Europeias do Património, através da realização de actividades diversas, no-
meadamente de visitas orientadas, que se destinam a todas as pessoas, com idades e interesses 
diversos, com objectivo de promover o conhecimento e a aproximação ao património religioso 
e cultural.

DIOCESE DE VISEU | PROGRAMA

 Dia 23 (Sexta-feira) A brincar a brincar se “constrói” a catedral
 Catedral de Viseu: 09h30 – 12h00 | 14h00 – 16h30
 Passo a passo vamos desenhar a Sé e descobrir os seus tesouros. Público-alvo: crianças 
dos 7 aos 11 anos. Duração: 2h00 | Grupos: máximo 25 crianças
 Dia 24 (Sábado) O Património religioso nas paisagens urbanas de Santa Comba Dão e 
Mangualde (visita orientada) 
 09h00 – Partida do Seminário Maior de Viseu 
 09h40 – Visita a Santa Comba Dão - Espaço Urbano - Igreja Matriz - Capela de Nossa 
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Senhora da Ribeira 
 12h30 – Almoço (Restaurante Panorâmico) 
 14h30 – Visita a Mangualde: - Santuário de Nossa Senhora do Castelo e descida pelo 
Escadório - Igreja da Misericórdia - Igreja de São Julião 
 17h15 – Lanche: pastelaria regional (Patronato)

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS BENS CULTURAIS DA IGREJA

 A realização de intervenções de conservação e restauro constitui uma das áreas de maior 
exigência e responsabilidade no quadro da salvaguarda dos bens culturais da Igreja. A com-
plexidade das acções e das opções que é necessário tomar determinam que as intervenções 
decorram no quadro de um diálogo entre os diversos intervenientes: departamentos diocesanos 
vocacionados para esta área, técnicos de conservação e restauro e sacerdotes e comissões paro-
quiais. A importância do património religioso e as consequências decorrentes das intervenções 
danosas exigem que se alterem modos de actuação baseados em gostos pessoais e em decisões 
tomadas na lógica meramente paroquial.
 Infelizmente, nesta área é com frequência que presenciamos o desprezo pelas orientações 
normativas da Conferência Episcopal Portuguesa e das dioceses, no caso concreto de Viseu o 
Regulamento para a Protecção dos Bens Culturais.
 As responsabilidades em face de um património que nos foi legado e que temos o dever 
de preservar, valorizar e assegurar, em paralelo com a necessidade de se utilizarem de forma 
eficaz as poucas verbas disponíveis, exigem que se altere a situação actual e se assumam estra-
tégias de actuação assertivas.
 O reconhecimento dos problemas actuais justificou a iniciativa do Secretariado Nacional 
dos Bens Culturais de criar um Grupo de Trabalho para a Área da Conservação e Restauro 
(GTCR), presidido pelo bispo D. Carlos Moreira Azevedo. Na sequência da primeira reunião 
deste grupo, ocorrida no dia 21 de Julho, foram definidas algumas estratégias de actuação a 
concretizar num curto prazo, nomeadamente:
 - a elaboração de um diagnóstico através da elaboração de um inquérito a nível de todas 
as dioceses;
 - solicitar aos bispos que nas visitas pastorais, nas tomadas de posse dos conselhos econó-
micos e pastorais, nas reuniões com o clero, sensibilizem as comunidades e os sacerdotes para 
esta área específica;
 - elaboração de um manual de procedimentos;
 - criação de uma base de dados com legislação, divulgação de intervenções qualificadas, 
selecção de profissionais competentes (credenciação), possibilidade de consultas à associação 
de Restauradores Portugueses;
 - articulação de acções de restauro e estágios com instituições de ensino superior;
 - elaboração de cartas de risco para cada diocese.
 É preciso mudar mentalidades e formas de actuação, consciencializar sacerdotes e fiéis 
para a importância de pedirem informações e orientação, responsabilizar os agentes de actua-
ções danosas e promover a formação dos vários intervenientes. A importância do património 
da Igreja impõe que haja mudanças nos procedimentos. O Departamento dos Bens Culturais e 
a Comissão para a Arquitectura Religiosa e Espaços Litúrgicos são os dois organismos voca-
cionados disponibilizados às paróquias pela Diocese de Viseu para auxiliarem os sacerdotes e 
comunidades na conservação e restauro do património.
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TESOURO DA MISERICÓRDIA – MUSEU, HISTÓRIA E MEMÓRIA

 MUSEU, HISTÓRIA E MEMÓRIA compõem a tríade que define o Tesouro da Miseri-
córdia, núcleo museológico da irmandade viseense, assim crismado por analogia aos museus 
das catedrais, comummente designados de Tesouro, dado encerrarem, na sua essência, um com-
prometimento com a doutrina cristã, que nas Misericórdias se verte, mau grado a outorga régia, 
na sua acção cultual, com subjugação ao Ordinário.
 Inaugurado em Novembro de 2007, o Tesouro da Misericórdia desenvolve-se no flanco 
norte da Igreja e amplia-se para a ala sul, recentemente requalificada e destinada a exposições 
temporárias, em articulação com o coro e incorporando no discurso museológico a igreja, cor-
respondente ao corpo central do edificado. Indissociável do ónus assistencial que regeria a 
inclinação das Misericórdias, enquanto irmandades talhadas para a catequética observância das 
obras de misericórdia, sobretudo corporais, a centenar história da Misericórdia de Viseu assenta 
no vigoroso apoio dispensado aos mais desvalidos, singulares e impressivas evocações da ma-
tricial lição apreendida na Palavra e cumprida e replicada na Terra pela conduta caritativa de 
Irmãos e Benfeitores. Sem obliterar o desígnio social que presidiu à sua fundação, no alvorecer 
de Quinhentos, a Misericórdia de Viseu assume hoje uma dimensão cultural de que o Tesouro 
é, inquestionavelmente, a sua face mais viva, o intérprete de uma dinâmica plural que encerra 
contemporaneamente a actuação da Santa Casa. O papel que cumpre não se esgota, portanto, na 
assistência e protecção social exemplarmente prestadas. Corporiza, antes, um lastro multiface-
tado, também orientado para a vertente cultural.
 Num discurso museológico e museográfico clarividente e totalizante, as salas dispostas 
pelos três pisos apresentam, através dos objectos ali expostos e, a partir deles, através da ideia 
ou da vontade que se anuncia e do homem que se lhe suspeita, os segmentos mais marcantes da 
história da irmandade, que, ao longo de cinco séculos, se foi inevitavelmente entretecendo com 
fios soltos, mas que, apesar disso, se torna inteligível e paradigmática. No livro do Compromis-
so, assinado e enviado por D. Manuel em 1516, no Tombo de uma quinta legada por um bispo 
esmoler, na bandeira que se arvorava em procissão, nas varas empunhadas na solenidade de um 
cortejo, na utensilagem da botica franca para os pobres, no retrato a óleo de um homem gene-
roso... imprimem-se a identidade e, por conseguinte, a memória desta corporação que sempre 
cuidou em servir os mais desamparados, com o patrocínio da caridade alheia.
 Sem o uso que, um dia, lhes deu forma e patine, outros objectos, profundamente implica-
dos nos rituais cristãos, ali repousam, transformados em peças de arte, dignas de apreço, expos-
tas para fruição de quem as olha: as insígnias da Paixão que em procissão de Quinta-Feira Santa 
rememoravam os últimos passos da vida de Cristo, as imagens de uma Virgem da Misericórdia, 
de Santa Ana ou de S. João Evangelista, que no altar da capela ou das enfermarias do hospital 
sedimentavam a fé dos doentes, cuidando dos males de que enfermavam as suas almas e condu-
zindo diligentemente à Cidade de Deus a súplica e a gratidão dos Homens, as alfaias de culto, 
nobilitadas pela prata com que adquiriam materialidade, participantes de todo um calendário li-
túrgico, a cruz de Semana Santa tornada símbolo de redenção, ou o oratório que no recolhimento 
da sacristia proporcionava a oração e, com ela, uma relação mais achegada com a Providência.
 Ao congregar a história e a memória da irmandade leonorina, narrada, exaltada e perpe-
tuada pelo objecto de arte e pelo material arquivístico e iconográfico que aqui se harmonizam, o 
Tesouro da Misericórdia afirma-se como uma fecunda lição sobre a natureza, a missão e o papel 
estrutural exercido pela Misericórdia na sociedade local, enquanto instituição aglutinadora, e 
contribui, paralelamente, para a valoração da história da irmandade e da história da cidade que, 
obviamente, se entrecruzam.

Vera Magalhães
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CELEBRAÇÕES JUBILARES DE SÃOTEOTÓNIO

DIOCESE DE VISEU E MUSEU GRÃO VASCO
ASSINAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

 Em 2012 celebram-se os 900 anos da vinda para Viseu de São Teotónio, como Prior da 
Catedral e Administrador Apostólico, e os 850 anos da sua morte, que ocorreu a 18 de Fevereiro 
de 1162.
 No âmbito destas celebrações jubilares do primeiro Santo português, padroeiro da Dio-
cese e da cidade de Viseu, a Diocese de Viseu, em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, 
estão a preparar diversas iniciativas que vão decorrer no ano de 2012. Um dos projectos de 
especial relevância, que se encontra em preparação, é uma exposição temporária, comissariada 
cientificamente pelo Dr. João Soalheiro, que irá decorrer de 16 de Fevereiro e 1 de Julho de 
2012 nas instalações do Museu de Grão Vasco. Em conexão com a Exposição será apresentado 
um catálogo com o estudo das peças e um núcleo de textos que possibilitem uma abordagem à 
época, à vivência e à fé de São Teotónio.
 Para a concretização desta parceria foi recentemente assinado um protocolo de colabo-
ração entre a Diocese de Viseu e o Museu de Grão Vasco. Com esta parceria pretendemos que 
a Exposição decorra num espaço de manifesta centralidade na cidade de Viseu, que reúna as 
condições de exposição, conservação e segurança adequadas. Paralela- mente, desta forma fica 
assegurada a possibilidade de articulação entre os núcleos que vão ocupar as salas de exposição 
temporária do Museu Grão Vasco e a Catedral de Viseu, onde se pretendem colocar em evi-
dência algumas obras de arte alusivas a São Teotónio, nomeadamente os painéis de azulejos, o 
braço-relicário e as esculturas.
 Brevemente será divulgado o programa das celebrações jubilares de São Teotónio, que 
para além das iniciativas que irão decorrer na cidade de Viseu, em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Viseu, compreenderá outras acções mais abrangentes do espaço da Diocese de Viseu.

ESTUDO DE PÚBLICOS DA CATEDRAL DE VISEU

 Durante os meses de agosto e de setembro contámos com a colaboração de uma técnica 
superior de Turismo, a Dr.ª Diana Rebelo, que esteve a realizar um estágio no Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. Considerámos pertinente que o seu projeto se centrasse 
num estudo dos públicos da Catedral de Viseu, com objetivo de aferirmos as características, os 
interesses, as expectativas, os níveis de satisfação e as sugestões dos visitantes. O conhecimento 
destas variáveis é importante para que os responsáveis e serviços da Catedral possam repensar o 
presente e o futuro deste monumento, melhorar os seus serviços e para que em futuros projetos 
sejam equacionadas estruturas e níveis de organização em correspondência com a satisfação 
cultural e religiosa dos diferentes públicos.
 Procedeu-se à elaboração de um inquérito, composto por 21 questões de escolha múltipla 
e resposta fechada. Nos meses de agosto e setembro forma aplicados duzentos inquéritos, à 
saída da Catedral e em forma de entrevista pessoal. A partir da análise dos dados e do cruza-
mento de variáveis, podemos conhecer de forma estruturada o perfil dos visitantes da Catedral 
de Santa Maria de Viseu. Dos resultados analisados, tendo em conta os limites deste artigo, não 
nos vamos deter sobre a caracterização sócio-demográfica dos entrevistados, nomeadamente no 
que se refere à sua origem geográfica, grupo etário, ou nível de escolaridades, antes vamos dar 
especial importância ao universo de dados que nos possibilitam o enquadramento dos pontos 
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fortes e dos pontos fracos da Catedral.
 Entre os edifícios mais visitados na cidade pelos entrevistados foram assinalados a Igreja 
da Ordem Terceira de São Francisco, seguida do Museu Grão Vasco e da igreja da Misericórdia 
e do seu Tesouro. Cerca de 72% dos inquiridos afirmaram que a visita à Catedral se devia a in-
teresses de âmbito cultural e patrimonial, em contraste com os 28% que apontaram a motivação 
religiosa.
 Relativamente ao encerramento da Catedral no período de almoço, a maioria considera 
ser inadequada (54.5%), justificando com o facto de os turistas ficarem condicionados na or-
ganização dos seus percursos. A maioria (71,7%) é da opinião que a Catedral de Viseu devia 
possuir dois horários: um de verão mais largo, por exemplo a abertura na hora do almoço, e um 
horário de inverno que poderia excluir a abertura no período de almoço.
 Quando questionados sobre ao que é que o visitante gostaria de ter acesso quando visita a 
Catedral, a maioria dos entrevistados refere que gostaria que existisse uma planta do interior da 
Catedral à entrada da mesma (64,6%), sinalética informativa (46.5%), guias turísticos (44.4%) 
e áudio-guias (38,4%). A inexistência de informação, independentemente da forma, é conside-
rada pelos entrevistados como um dos pontos mais fracos da Catedral de Viseu.
 Também os horários do Museu de Arte Sacra são considerados inadequados, a maioria 
dos inquiridos (63,4%) não concorda com o seu encerramento à hora do almoço, aos sábados e 
aos domingos de manhã.
 No que concerne às sugestões livres deixadas por alguns dos entrevistados assinalamos a 
proposta de retirada do altar, por considerarem estar desenquadrado em relação ao edifício.

SITE DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU
www.artesacra.diocesedeviseu.pt

 Na preparação do projecto de instalação de um núcleo museológico no Seminário Maior 
de Viseu foi equacionada a importância que uma boa estratégia de informação e de comunica-
ção assume para a divulgação e dinamização de um equipamento, particularmente este que se 
encontra localizado na periferia do centro histórico e integrado num edifício com uma funcio-
nalidade distinta, não constituindo uma estrutura autónoma. Neste âmbito, para além da refle-
xão respeitante à elaboração de desdobráveis com informação assertiva e um conceito peculiar 
quanto ao formato, considerou-se estratégica a elaboração de um site específico deste núcleo 
museológico.
 Trata-se de uma ferramenta através da qual se perspetiva não só potenciar a divulgação 
deste espaço e da respetiva coleção, suscitando interesse para uma visita presencial, mas tam-
bém disponibilizar informações históricas relativas aos dois organismos aos quais pertence a 
coleção (com exceção de algumas peças que são propriedade do Paço Episcopal), o Seminário 
de Nossa Senhora da Esperança (Maior) e o Seminário de São José (Menor), bem como pos-
sibilitar um conhecimento e visualização dos espaços e objetos de especial interesse artístico 
do edifício. Para além da instalação do Núcleo Museológico permanente, no rés-do-chão, neste 
projeto perspetivou-se a articulação da componente museológica com a visita às partes do edifí-
cio que constituem uma referência no quadro da arquitetura barroca, nomeadamente a portaria, 
as escadas suspensas, o claustro e a igreja.
 No que concerne ao Núcleo Museológico são apresentados os quatro núcleos, com ima-
gens complementadas por uma apresentação sumária do seu enquadramento no contexto da 
narrativa expositiva.
 Mensalmente será colocada em destaque uma peça da colecção, em exposição ou perten-
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cente às reservas, com um texto síntese relativo às suas componentes histórica, estética e sim-
bólica. As entradas do site relativas à Colecção, à visita à Exposição e ao Edifício, são comple-
mentadas por uma entrada relativa a eventos, presentes, passados e futuros, maioritariamente 
promovidos pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
 São igualmente disponibilizadas informações relativas à marcação de visitas e à disponi-
bilização de actividades para grupos de crianças e de catequese. Os produtos de artesanato que 
se encontram à venda no Núcleo Museológico também estão disponibilizados no site, podendo 
ser efectuadas encomendas.
 Encontra-se também em fase de preparação um novo site, com nova imagem e conteúdos, 
para o Departamento dos Bens Culturais, pelo que o anterior se encontra inativo. Estes recursos, 
para além da função de divulgação e de informação, constituem uma forma de nos aproximar-
mos de todos os interessados e de facilitarmos os contatos.
 Visitem e consultem esta nova ferramenta em: www.artesacra.diocesedeviseu.pt. 

RETÁBULOS DA IGREJA DO ESPÍRITO SANTO DE BODIOSA-A-NOVA

 No primeiro dia do Advento, dia 26 de Novembro, foram inauguradas as obras de res-
tauro da Igreja do Espírito Santo de Bodiosa-a-Nova. Em 1758, nas Memórias Paroquiais, o 
Padre Francisco de Mesquita Lemos, referia que a paróquia de Bodiosa tinha “algumas capellas 
pertencentes à mesma freguezia, como sam: a capella do Di- vino Espírito Santo no lugar de 
Bodioza-a-Nova, na qual está erecta huma Irmandade com o títullo do Spírito Santo, no seu 
dia concorre munta gente de várias partes em romaria”. A devoção da paróquia, a acção da 
Irmandade e os devotos que aí ocorriam em romaria terão sido fundamentais para que este es-
paço religioso tivesse dimensões significativas e fosse dotado de estruturas retabulares de talha 
dourada e policromada.
 O retábulo-mor, constitui uma valiosa estrutura do século XVII, de estilo maneirista, 
enquanto os laterais, ligeiramente posteriores, são composições protobarrocas, executadas nos 
finais do século XVII, inícios do XVIII.

O RESTAURO DOS RETÁBULOS

 A intervenção de conservação e restauro realizada nestas estruturas retabulares decorreu 
com os procedimentos técnicos e materiais adequados à sua salvaguarda e à preservação do seu 
valor patrimonial.
 No diagnóstico elaborado pelos técnicos (empresa Arte e Talha) foram assinaladas as 
patologias que as obras de talha apresentavam: existência de desalinhamentos estruturais, ce-
dências e desaprumos; a nível do suporte havia marcas do ataque por insectos xilófagos, la-
cunas volumétricas, fendas, abertura de juntas de união, elementos em destacamento, cavilhas 
metálicas bastante oxidadas, assim como a presença de madeiras enfraquecidas, com podridão; 
na superfície observavam-se lacunas com madeira e preparação à vista, zonas em risco de des-
tacamento, estalados ou fissuras, muita pulverulência, bastante desgaste superficial, sujidade 
agregada e bastantes poeiras superficiais.
 A intervenção realizada contemplou várias fases de tratamento e intervenção, nomeada-
mente: depois do levantamento fotográfico, procedeu-se à limpeza e estabilização das obras no 
local, à desmontagem e acondicionamento para transporte das composições para o atelier, onde 
decorreu o tratamento do suporte lenhoso, a desinfestação, o reforço estrutural, o tratamento 
dos elementos metálicos (cavilhas e outros), a consolidação, a execução de elementos decora-
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tivos, a limpeza cuidada e em profundidade, a fixação geral da camada cromática e douradura, 
o nivelamento das lacunas, a integração cromática das lacunas e a aplicação de verniz final de 
protecção. Trata-se de uma intervenção realizada com respeito pelas autenticidades histórica, 
material e técnica da obra, que permite preservar a obra para as futuras gerações e manter a sua 
beleza e valor devocional.

O EMPENHO DA COMUNIDADE
 
 Toda esta intervenção só foi possível graças ao empenho extraordinário da comunidade 
de Bodiosa, que ao longo do último ano não se poupou a esforços para conseguir reunir os 
meios financeiros necessários para a concretização deste projecto. A mobilização da comuni-
dade e o empenho e a orientação do Sacerdote, Pe. António Carlos, bem como do Sr. Serafim 
Marques, foram determinantes para que hoje estas estruturas retabulares se apresentem como 
exemplares em termos da realização de uma intervenção de conservação e restauro com quali-
dade técnica e científica. Falta ainda a estatuária, estamos em crer que este empenho continuará 
e que brevemente os cinco santos que se encontram nos retábulos também serão devidamente 
intervencionados.
 Para a preservação da talha, no futuro, é necessário que se adoptem alguns procedimentos 
básicos em termos da limpeza, da colocação de flores e aconselhamos que não se acendam as 
velas.

FORMAÇÃO SOBRE A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO
DOS BENS CULTURAIS DA IGREJA

 Nos últimos sábados decorreram na Diocese de Viseu três ações de formação, especial-
mente vocacionadas para os leigos que colaboram com as paróquias. As temáticas abordadas 
– Acolhimento Pastoral e Serviços Informativos nas paróquias, Tesouraria e Fundo Paroquial, 
Salvaguarda e Valorização do Património Cultural – assumem particular importância no fun-
cionamento e desenvolvimento das paróquias, pelo que, num contexto de vivência de Sínodo, 
se considerou pertinente facultar aos leigos uma formação base, que lhes possibilite uma maior 
corresponsabilização no contexto das respetivas comunidades paroquiais, com um desempenho 
mais proactivo e eficaz.
 O Departamento dos Bens Culturais foi responsável pelo módulo vocacionado para a sal-
vaguarda e valorização do património religioso. O programa desta formação enquadrou temáti-
cas fundamentais para a compreensão da importância dos bens culturais nos contextos religioso 
e cultural e para a implementação de práticas adequadas a uma correta gestão e conservação 
desses bens. Neste âmbito, foram abordados os seguintes temas: Arte sacra: fé , culto, evangeli-
zação e cultura. O inventário dos bens culturais: metodologia e potencialidades. A conservação 
preventiva. O restauro. A segurança dos espaços religiosos. Os arranjos florais: articulação com 
o património artístico e com a liturgia. O Regulamento para a Salvaguarda dos Bens Culturais 
da Diocese de Viseu. Razão de ser de um responsável para este setor nas paróquias.
 Os formandos presentes manifestaram interesse pelas temáticas abordadas e assinalaram 
a importância de se corrigirem algumas das práticas habituais que, ainda que executadas com 
empenho, espírito de colaboração e devoção, nem sempre são as mais adequadas e podem 
revelar-se nocivas para a salvaguarda do património religioso. Foi igualmente evidenciada a 
importância de se alargarem estas ações de formação, eventualmente através da sua realização 
em vários locais da Diocese, eventualmente organizadas nos arciprestados, para que haja uma 
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maior participação de leigos e sacerdotes.
 O Departamento dos Bens Culturais disponibiliza a sua colaboração direta a todas as 
comunidades paroquiais da Diocese e encontra-se aberto a proporcionar este tipo de formação 
a todos os interessados. Consideramos que a formação é fundamental para que a ação de todos 
possibilite a conservação e valorização do património religioso. 

PROJECTO DO INVENTÁRIO/CATÁLOGO TEM INÍCIO EM 2012

 Desde a criação do Departamento dos Bens Culturais, em Janeiro de 2008, que a realização 
do inventário/catálogo do património das paróquias de toda a Diocese foi assumido como um 
dos projectos estratégico e fundamental. Contudo, as exigências materiais, técnicas e os recursos 
humanos necessários à concretização de um trabalho de qualidade e consequente determinaram 
o adiamento deste projecto. Neste âmbito, aproveitámos a abertura de candidaturas a fundos 
comunitários por parte das Associações de Desenvolvimento Local, concretamente a ADD e a 
ADDLAP, para apresentar candidaturas específicas para o inventário e para o desenvolvimento 
de acções de salvaguarda e valorização dos bens culturais da Diocese. Ainda não saíram os resul-
tados do plano de acção apresentado à ADDLAP, mas já se encontra aprovada e contratualizada 
a candidatura que efectuámos na ADD, possibilitando o arranque do projecto nas paróquias per-
tencentes aos arciprestados de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
 Pretende-se a concretização de um levanta- mento sistemático e com rigor científico, que 
exige tempo, técnicos especializados e a colaboração de voluntários das paróquias.
 Na Diocese Viseu encontramos um património com valor histórico, cultural, artístico e 
espiritual de extraordinária riqueza e relevância no contexto do património religioso da região 
e a nível nacional. O conhecimento e a salvaguarda desses bens vão contribuir para o reforço 
e consolidação da ligação entre os fiéis, a comunidade e a Igreja, por estarmos em presença de 
uma pertença comunitária, enraizada em memórias, tradições e sentires de matriz religiosa.
 Esta realização de inventários sistemáticos do património religioso constitui o ponto de 
partida para a concretização de iniciativas que garantam a sua real valorização e projecção, 
como programas de musealização, exposições temporárias e itinerantes, eventos de música sa-
cra, definição de rotas temáticas, catálogos e material de divulgação, com resultados de amplo 
significado, nomeadamente no que concerne ao envolvimento das comunidades locais e da va-
lorização dos respectivos territórios. Os inventários constituem o sustentáculo de outras acções 
que têm proporcionado mais-valias em termos de competitividade, inovação e conhecimento do 
território e das comunidades.
 Trata-se de um património que em muitos casos se encontra sujeito a múltiplos riscos, 
que têm suscitado perdas significativas. A realização do inventário, para além de proporcionar o 
conhecimento dos bens culturais existentes, compreendê-los nas mais complexas conexões, nas 
relações espácio-temporais, assumindo, assim, a sua verdadeira identidade e herança cultural, 
permite também um planeamento mais adequado e dinâmico das acções de conservação pre-
ventiva, de conservação curativa e de restauro a realizar, possibilita salvar muitas peças às quais 
não era dedicada a devida atenção e cuidado. No contexto eclesiástico o inventário/catálogo 
fortifica a comunhão entre as comunidades locais, os fiéis e a Igreja, uma vez que os objectos 
são estatuídos pela sua função de missão pastoral, e como tal, é assim que aparecem nomeados 
e descritos no inventário/catálogo. Ao conhecimento corresponderá também uma fruição mais 
alargada e integrada do património religioso, nas esferas culturais, sociais, históricas, artísticas 
e eclesiais. Simultaneamente, o inventário constituirá um instrumento de segurança determi-
nante para facilitar a recuperação das peças em caso de furto.
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 Trata-se de um projecto com diferentes níveis de interesse e de intenções que se articulam 
entre si de forma coerente e integrada, é fundamental que se estabeleça uma colaboração entre 
os técnicos, os sacerdotes e as comunidades paroquiais. 

QUIOSQUE MULTIMÉDIA

SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU

 No âmbito do Projeto do Núcleo Museológico ARTE SACRA | DIOCESE DE VISEU, 
que se encontra instalado no Seminário Maior de Viseu, foi elaborada uma aplicação multimé-
dia que se encontra disponível através de um dispositivo localizado na portaria do edifício.
 Com uma apresentação e grafismo simples, esta aplicação possibilita a compreensão da 
evolução histórica do Seminário de Nossa Senhora da Esperança, desde a sua fundação até à 
actualidade, e dos espaços onde tem desenvolvido a sua atividade.
 Através de um alinhamento cronológico e com recurso a documentos manuscritos (como 
os Estatutos do Seminário de 1587 e de 1824) e a documentos fotográficos é possível percorrer 
os principais acontecimentos que marcaram o percurso evolutivo desta instituição e conhecer 
algumas das personalidades que de forma mais direta foram intervenientes em momentos mar-
cantes da vida da instituição.
 O edifício primitivamente edificado junto à Catedral para instalar o Seminário Diocesano 
nos finais do séc. XVI, actualmente ocupado pelo Museu Grão Vasco, a presença da Congrega-
ção de São Filipe Néri na cidade de Viseu e a construção de uma casa própria na Santa Cristina, 
que em 1824 foi entregue à Diocese para aí funcionar o Seminário, a incorporação deste edifício 
nos bens do Estado após a implantação da República e a sua ocupação como unidade militar, 
a sua devolução à Igreja na década de cinquenta e as recentes obras de conservação e restauro, 
são alguns dos acontecimentos que estruturam a apresentação.
 Ainda que de forma mais sucinta, são apresentados também alguns elementos relativos à 
história do Seminário de São José, desde a sua fundação em Fornos de Algodres até à recente 
instalação em Viseu.
 Simultaneamente, é possível visualizar os espaços com maior interesse arquitectónico no 
Seminário Maior – o claustro, a igreja e as escadas suspensas – complementados por informa-
ções históricas sucintas. Numa terceira janela são apresentadas as salas de exposição, com o 
respetivo enquadramento estético e religioso.
 Foi igualmente elaborada a mesma aplicação numa versão para crianças, que será poste-
riormente complementada pela introdução de algumas actividades lúdicas.
 Perspetiva-se que estes quiosques suscitem interesse para a visita ao edifício e ao Núcleo 
Museológico, e que possibilitem a compreensão do percurso histórico das duas instituições 
estruturantes da formação de sacerdotes, de uma forma simples, mas assertiva.
 O recurso às novas tecnologias constitui um expediente estratégico de comunicação da 
nossa história e património, pelo que perspetivamos que a sua articulação com o edifício do 
Seminário Maior e com a coleção de arte sacra potencie a missão cultural e evangelizadora do 
património da Diocese de Viseu.

INVENTÁRIO/CATÁLOGO DA DIOCESE DE VISEU

 Após a aprovação e contratualização do projecto que vai enquadrar a elaboração do in-
ventário/catálogo no território da ADD, foi também aprovada a candidatura similar que tínha-
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mos apresentado para o território da ADDLAP. Desta forma, a Diocese de Viseu dará breve-
mente início à concretização de um projecto manifestamente estruturante nas perspectivas de 
conhecimento, preservação e valorização dos bens culturais da diocese.
 A aprovação destes dois projectos vai possibilitar a contratação dos técnicos especializa-
dos e do material necessário para a implementação de um trabalho de inventariação/catalogação 
de forma científica e sistemática. Trata-se de um trabalho exigente, mas que será de absoluta 
utilidade e importância para a gestão e salvaguarda do património religioso das paróquias.

DIVULGAÇÃO

 Em Dezembro, a Arqueohoje e Projecto Património | Emporio, apresentaram mais um 
volume da colecção História e Património Local. Trata-se da obra Os Monumentos Nacionais 
e a [Des]construção da História. A Sé de Viseu, da autoria do investigador de Viseu Carlos Fi-
lipe Pereira Alves. Neste trabalho académico, o autor “revisita 71, dos 900 anos da história da 
catedral, ao procurar demonstrar como as principais linhas da política de restauro definidas 
pelo Engenheiro Henrique Gomes da Silva para a DGEMN se adaptaram à anacronia arqui-
tectónica da catedral de Viseu, convertendo este monumento num caso paradigmático dentro 
do processo de restauro dos edifícios históricos portugueses.”

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO VISEU, DO IMPÉRIO AO REINO

 Decorreu no Museu Grão Vasco, no dia 14 de Fevereiro, uma conferência intitulada Viseu 
e o seu Território entre os Séculos IV e XII. Estado do Conhecimento e Esboço de um Projecto 
de Investigação, apresentada pelos investigadores Doutora Catarina Tente e Dr. Manuel Luís 
Real, coordenadores do projecto Viseu, do Império ao reino. Trata-se de um projecto científico, 
que congrega investigadores e especialistas de diversas áreas disciplinares, (história, história 
da arte, arqueologia, prospecção geofísica, análises laboratoriais, antropologia física, antropo-
logia cultural, etc.), e conta também com a colaboração de uma equipa do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de Espanha, que tem um projecto autónomo de arqueologia 
da arquitectura em edifícios da Alta Idade Média, em toda a Península Ibérica.
 Na conferência foi apresentada uma panorâmica dos conhecimentos actuais sobre Viseu e 
o seu território, entre os séculos IV e XII, evidenciando a importância do papel desempenhado 
por esta cidade no séc. IX, um pouco à margem da monarquia asturiana, na afirmação do reino 
e do condado de Portucale a partir do séc. X e, naturalmente, nas próprias origens da nacionali-
dade. Foram também enunciados alguns aspectos referentes às condições de vida da população 
autóctone, que na sua maioria se encontrava entregue a si própria.
 Na última parte foi apresentado o projecto de investigação Viseu, do Império ao reino, 
concretamente no que se refere ao seu enquadramento e objectivos e à equipa de investigação, 
bem como à duração, que se prevê ser de quatro anos.
 Esta apresentação integra-se no II Ano Internacional Viseense, este ano dedicado à figura 
de Rei Ramiro II e ao tema “Criatividade & Dinâmicas Turísticas”, promovido pela empresa 
Projecto Património Emporio.
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RETÁBULO DA CAPELA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DA SÉ DEVISEU

INTERVENÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO

 Nos últimos anos tem-se acentuado de forma significativa a degradação da Catedral de 
Santa Maria de Viseu, facilmente visível nas humidades que proliferam no edifício, particular-
mente graves nas alas do claustro onde se alastra o destacamento do revestimento de cal, na 
janela da fachada partida e substituída por uma placa de madeira ou no património integrado, 
como os painéis de azulejos, a pintura da abóbada da capela-mor e as composições de talha. En-
tre estas, ao longo dos últimos meses, assumiu particular gravidade a situação de degradação do 
retábulo da capela de São João Baptista, com a queda de vários elementos de talha e a ameaça 
de eminente ruína que, a acontecer, provocaria danos significativos na escultura setecentista de 
São João Baptista, da autoria de Claude Laprade. Neste âmbito, alertámos a Direcção Regio-
nal de Cultura do Centro para a situação crítica em que se encontrava o retábulo e, após várias 
diligências, na sequência da deslocação a Viseu dos técnicos, foi decidida a realização de uma 
intervenção de emergência que impedisse o seu desmoronamento.
 Esta acção decorreu recentemente, consistindo na remoção de alguns dos componentes e 
na execução de uma estrutura em madeira, apoiada nas cantarias laterais da abóbada, para sus-
tentar o ático do retábulo. Esta operação, realizada pela empresa Ouro Fino, foi custeada pela 
Direcção Regional de Cultura do Centro.
 Trata-se de uma situação preocupante, agravada num contexto de incerteza e de adiamen-
to da intervenção que estava prevista no âmbito da Rota das Catedrais. Este projecto, que de 
acordo com o Protocolo assinado na Catedral a 17 de Março, entre o Cabido da Sé de Viseu e 
a Direcção Regional de Cultura, previa para breve o início das obras, pelo que o seu adiamento 
nos suscita particular apreensão, pois é manifesta a urgência de uma intervenção de conserva-
ção e restauro neste monumento nacional.
 O Cabido, preocupado com a situação, tomou a iniciativa de recuperar as janelas da sa-
cristia e restaurar as duas portas de acesso ao claustro, custeando ambas as intervenções.
 A evidência da degradação tem também suscitado reacções por parte dos inúmeros turis-
tas nacionais e estrangeiros que ao longo do ano visitam este espaço religioso. A importância 
que a Catedral assume no âmbito do Centro Histórico da cidade e como factor de interesse para 
os visitantes, em face da degradação que apresenta, justificar-se-ia que houvesse um maior em-
penho por parte dos organismos do Estado em implementar uma intervenção com brevidade.

S. TEOTÓNIO: DIOCESE PREPARA CELEBRAÇÕES JUBILARES

 Primeiro santo de origem portuguesa, S. Teotónio assumiu especial protagonismo nos 
alvores da nacionalidade, como conselheiro de D. Afonso Henriques e como primeiro prior do 
Convento de Santa Cruz de Coimbra. Prior da Catedral de Viseu, foi constituído por D. João de 
Bragança como padroeiro da diocese, sendo-o também da cidade de Viseu e do seu Hospital.
A celebração dos 850 anos da sua morte, em simultâneo com os 900 anos do seu Priorado, está 
a ser preparada por uma comissão liderada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese, 
que desenhou um vasto programa de iniciativas. A Câmara Municipal de Viseu e o Hospital são 
parceiros nestas comemorações, que contribuem também para a dinâmica cultural e turística da 
região, ao longo deste ano de 2012.
 O próximo dia 18 de Fevereiro, dia de S. Teotónio, sendo sábado, será um dia marcante, 
com o início das celebrações jubilares. A celebração litúrgica da Eucaristia, na Catedral, será 
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presidida por D. Ilídio Leandro, estando prevista a presença das Entidades relevantes de Viseu 
e a participação de outros bispos das dioceses onde S. Teotónio também marcou presença, no-
meadamente Coimbra e Viana do Castelo. Marcando o âmbito diocesano da celebração, espera-
se a presença de uma representação significativa dos Arciprestados da diocese, bem como da 
generalidade do clero.
 A partir das 18:00 horas de 16 de Fevereiro e até Julho, estará patente, no Museu Grão 
Vasco um Exposição com peças de arte relativas a S. Teotónio, provenientes de várias dioceses 
e museu nacionais e mesmo de colecções particulares. Em Março, será apresentado o catálogo 
desta Exposição, desenvolvendo-se também um conjunto de apresentações de estudos sobre a 
época e vida de S. Teotónio, levados a cabo por Professores de ensino superior, nomeadamente 
das universidades de Coimbra e Lisboa.
 No final da cerimónia de abertura e visita à Exposição, no dia 16 de Fevereiro (19:30 
horas), será celebrado solene Te Deum, na Sé de Viseu, cantado pelo Coral Lopes Morago. Para 
Abril (Concerto de Primavera) e Maio (Dia Internacional dos Museus), estão previstos concer-
tos de canto e órgão, e de órgão e trompete, respectivamente.
 A edição de um livro infantil, da autoria de Carlos Paixão e ilustrado por Carlos Pais, está 
prevista para o segundo trimestre de 2012, destinando-se a dar a conhecer a figura de S. Teotó-
nio às crianças da catequese, na diocese.
 Também as conferências quaresmais, em Março deste ano, serão dedicadas a realçar a 
personalidade de S. Teotónio e a sua vida, como testemunho de fé e de serviço aos mais pobres, 
apontando-o como exemplo a inspirar a atitude dos crentes da nossa diocese na caminhada sino-
dal que, desde o ano passado, lhes tem vindo a ser proposta, desafiando ao melhor conhecimen-
to dos documentos do Vaticano II. Cada conferência será pronunciada numa das cinco Zonas 
Pastorais da diocese, enquadrando-se um momento musical garantido por grupos relevantes da 
respectiva Zona.
 A Relíquia de São Teotónio, habitualmente exposta na Sé de Viseu, fará, ao longo do ano, 
uma peregrinação por todos os Arciprestados, respeitando um calendário a definir com o con-
junto dos Arciprestes, tal como o calendário das Conferências Quaresmais.
 Os CTT irão associar-se às celebrações jubilares, lançando em Viseu o primeiro selo de 
uma colecção filatélica dedicada à Rota das Catedrais.
 Para além das parcerias institucionais do Município e do Hospital, prevê-se também a 
colaboração de outras entidades, tanto privadas, como públicas, nomeadamente ligadas à indús-
tria, serviços e ensino superior, concretizando a máxima amplitude de envolvência nas celebra-
ções jubilares relativas a S. Teotónio.

GI

CELEBRAÇÕES JUBILARES DE S. TEOTÓNIO

COMISSÃO EXECUTIVA

 Para a organização das comemorações de S. Teotónio, foi nomeada - e está a trabalhar - 
uma Comissão Executiva que está a dar seguimento a um programa proposto pelo Departamen-
to dos Bens Culturais da Diocese. Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos:
 - Mons. Alfredo de Almeida Melo - Vigário-Geral
 - Pe. Orlando Soares de Paiva - Deão do Cabido
 - Doutora Maria de Fátima Eusébio - Directora do Departamento dos Bens Culturais
 - Pe. Jorge Alberto Seixas - Membro do Cabido e do Departamento dos Bens Culturais
 - Pe. José Henrique Almeida Santos - Membro do Cabido e do Departamento dos Bens 
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Culturais
 - Dr. Felisberto Henriques Figueiredo - Director do Gabinete de informação da Diocese. 

COMEMORAÇÕES JUBILARES DE SÃO TEOTÓNIO

PROGRAMA INTENSO ENVOLVE VÁRIAS ENTIDADES

 A Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais da Igreja, e a Câmara 
Municipal vão repartir as responsabilidades com a organização/realização da celebração dos 
930 anos do nascimento, 900 do início do priorado na Sé de Viseu e os 850 anos da morte de 
São Teotónio, que ocorreu a 18 de fevereiro de 1162. São Teotónio, canonizado em 1164, foi o 
primeiro Santo português e Prior da Catedral de Viseu. No âmbito das celebrações jubilares do 
padroeiro da Diocese e desta cidade, está construído um intenso e diversificado programa de 
atividades, a realizar entre fevereiro e julho de 2012.
 A apresentação pública do programa ocorreu na sacristia da Catedral de Viseu, perante 
o Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, e o presidente da Câmara Municipal, Fernando Ruas. 
Outras entidades, de algum modo ligadas à figura de São Teotónio, quiseram também marcar 
presença. Foi o caso do presidente do executivo da nova Administração do Hospital de São 
Teotónio, Ermida Rebelo, Museu Grão Vasco, Conservatório Dr. Azeredo Perdigão, Projeto 
Património/Empório e Junta Regional de Viseu do CNE. O presidente da Assembleia Municipal 
fez-se representar.
 No dossiê de imprensa e também de viva voz, D. Ilídio Leandro adiantou que, ao celebrar 
S. Teotónio, saudava ‘a cidade de Viseu, o Hospital Central da nossa cidade e a nossa Diocese. 
Saúdo todos aqueles que se reveem nestas instituições, as constituem e as lideram, neste mo-
mento jubilar e festivo’.

AVALIAR O CAMINHO PERCORRIDO

 Para Ilídio Leandro, ‘o Padroeiro é um excelente elo de ligação e uma força eficaz de 
comunhão que nos faz ver a identidade, rever os critérios, avaliar o caminho percorrido e en-
contrar forças para concretizar sonhos’.
 Em caminhada sinodal, prosseguiu o Bispo Diocesano, ‘a Igreja de Viseu pede a medi-
tação, a proteção e a bênção de S. Teotónio para a missão que nos cabe realizar e que Deus, a 
todos, nos confia’.
 Narrou que sentiu particular emoção quando o presidente da Câmara Municipal, conhe-
cedor do interesse da Diocese em celebrar São Teotónio, ‘com muita alegria e muita comunhão 
com a Diocese, ofereceu, de imediato, uma parceria para se celebrar com a maior dignidade São 
Teotónio, na evocação dos dois jubileus que ocorrem neste ano de 2012’.

MARCOU PROFUNDAMENTE A CIDADE

 Para além das entidades referidas associaram-se ainda às comemorações as Dioceses de 
Viana do Castelo e de Coimbra, apontou Ilídio Leandro, onde nasceu e morreu São Teotónio, 
orgulhando-se Viseu da ‘presença de Teotónio que marcou profundamente a cidade’ ao ponto 
de o considerar, na Diocese de Viseu, ‘uma das figuras de maior relevo’, atendendo ao ‘desem-
penho que teve nas diversas vertentes em que se ocupou’, disse o Bispo.
 Por sua vez, o presidente da autarquia, Fernando Ruas, ‘associa-se com regozijo às come-
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morações Jubilares de São Teotónio’, ‘conselheiro espiritual de D. Afonso Henriques’, que os 
académicos dizem ter nascido em Viseu e que a Câmara Municipal quer, em face disso, fazer 
do acontecimento motivo para enaltecer também a figura do primeiro rei de Portugal, sem que, 
com isso, se pretenda entrar em rota de colisão com outras regiões que arrogam igualmente para 
si o direito de ter sido, algures, o berço onde o conquistador nasceu. Mas os factos históricos 
apostam claramente em Viseu.

EXEMPLO DE VIDA

 Fernando Ruas adiantou que o ‘conselheiro espiritual de D. Afonso Henriques, São Teo-
tónio, foi e é um exemplo de vida, ao serviço de causas, em que nos revemos, engrandecendo 
e dignificando a nossa identidade’. O autarca referiu ainda que se ‘houve parceiros que alguma 
vez colaboraram com franqueza e abertura com a autarquia foi a nossa Diocese, desde os seus 
antecessores até D. Ilídio’, outra coisa não seria de esperar até porque os ‘destinatários são co-
muns’, entendendo que ‘os viseenses têm de estar reconhecidos’.
 A presença da autarquia está ainda relacionada com ‘o explorar a vertente de que o nosso 
primeiro rei tenha aqui nascido’, contribuindo, no caso em apreço, para dar mais a conhecer São 
Teotónio, ‘personalidade de alto relevo’.

PROJETAR CULTURALMENTE A REGIÃO DE VISEU

 São objetivos desta celebração colocar em evidência a época, a vivência e a fé de São 
Teotónio, dar a conhecer a sua dinâmica missionária, relevar a sua importância, projetar cul-
turalmente o património artístico nacional, nomeadamente o da região de Viseu; valorizar o 
Museu de Grão Vasco, a Catedral e o Centro Histórico e dinamizar culturalmente a região de 
Viseu.
 O programa de atividades, bastante diversificado, e publicado na página 4 desta edição, 
vai custar à volta de 50 mil euros e será repartido em partes iguais pela autarquia e diocese vi-
seense.

RB

EXPOSIÇÃO PATENTE NO MUSEU DE GRÃOVASCO

“SÃO TEOTÓNIO PATRONO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU”

 Assinalando o início das celebrações jubilares de S. Teotónio e com a presença das auto-
ridades civis, militares e religiosas, abriu em Viseu a exposição subordinada ao tema “São Teo-
tónio Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu”. Poderá ser visitada até 1 de Julho no Museu 
de Grão Vasco e tem prolongamento expositivo na Catedral e no seu Museu de Arte Sacra.
 Comissariada pelo Dr. João Soalheiro, foi inaugurada na passada quinta-feira. O Director 
Geral da Cultura esteve presente e representou o Secretário de Estado da tutela.
 Sérgio Gorjão, director do Museu Grão Vasco, deu início a este evento, acolhendo e sau-
dando quantos vieram ao acto inaugural, sublinhando que esta Exposição deveria ser vista por 
todos os portugueses e era fruto de muitas parcerias, sempre essenciais para o bom êxito de 
qualquer iniciativa de cariz cultural. O objectivo é “salvar do esquecimento” a figura inspirado-
ra e a rica personalidade de S. Teotónio, “que acreditou nos valores do seu tempo”.
 Fátima Eusébio, do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, agradeceu ao 
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Bispo de Viseu, D. Ilídio, a “confiança incondicional no Departamento para a realização desta 
exposição” e à Câmara Municipal de Viseu pela excelente relação de parceria para o conjunto 
das celebrações jubilares de S. Teotónio.
 João Soalheiro, comissário científico da exposição, guiou os presentes pelas quatro etapas 
da mesma, cada uma delas ilustrando uma faceta da vida e da personalidade de S. Teotónio, no 
contexto da sua época, realçando “a beleza das origens”, com D. Afonso Henriques a tomar a 
decisão de “tomarmos conta do nosso destino” e a apoiar-se no conselho de S. Teotónio.
 Para além de escultura e pintura, o discurso expositivo mostra também documentos es-
critos e preciosas peças de ourivesaria integradas na ilustração da vida do primeiro santo portu-
guês, que foi Prior do Cabido da Sé, em Viseu, e teve uma relação de especial proximidade ao 
primeiro Rei de Portugal, como seu conselheiro. A sua faceta de peregrino tem aqui um relevo 
especial, com ligações à Terra Santa e a Compostela, sendo a peregrinação um elemento de 
reforço do “sentido de comunidade”, que fazia falta à consolidação da independência.
 Visitar a exposição é acompanhar a génese de Portugal e a sua consolidação como reino 
independente, à volta de sonhos e símbolos que marcam a identidade nacional e podem ser me-
lhor entendidos com esta visita, onde o papel das Ordens Religiosas tem relevo destacado.
 Peça com especial realce, no núcleo da catedral, é o relicário com parte de um braço de S. 
Teotónio, tal como os painéis de azulejos alusivos à sua vida, que se encontram no claustro da 
catedral. D. Ilídio Leandro salientou a importância destas celebrações no contexto da realização 
do Sínodo Diocesano, que vem sendo preparado desde o ano passado e se concluirá em 2015. 
Espera que as escolas, grupos e movimentos da diocese visitarão a Exposição, descobrindo na 
figura de S. Teotónio uma inspiração para ultrapassar as dificuldades do presente. “Quem so-
mos, de onde vimos e por onde devemos ir, para sermos o que queremos ser” poderá ser melhor 
entendido visitando a Exposição, dizia D. Ilídio, aconselhando os presentes a serem devotos e 
seguidores de S. Teotónio.
 Por sua vez, a Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, repre-
sentando também o presidente do município, Fernando Ruas, em viagem oficial no estrangeiro, 
afirmou que “comemorar S. Teotónio é comemorar Viseu”, realçando a “visão abrangente e ou-
sada na constituição do Reino de Portugal” e integrando a Exposição no conjunto de iniciativas 
que a dinâmica cultural da Autarquia irá levar a cabo até ao final do Verão, para atrair visitantes 
a Viseu e ao seu centro histórico. 
 O Director Geral da Cultura salientou a importância da interacção entre museus, insti-
tuições, técnicos e investigadores na preservação do património, provando que, mesmo “com 
pouco dinheiro”, se podem fazer “coisas boas, de grande qualidade, quando queremos”.
 Em Abril, sairá o Catálogo da Exposição, que será um grande contributo para o conhe-
cimento do século XII, não só pelo conteúdo da Exposição, como pelos estudos relativos, que 
estão a ser concluídos por especialistas e serão incluídos.

Élio Oliveira
Felisberto Figueiredo

SÃO TEOTÓNIO - PATRONO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU

COMEMORAÇÕES JUBILARES

 Em 2012 celebram-se os 930 anos do nascimento, os nove séculos do início do priorado 
na Sé de Viseu e os 850 anos da morte de São Teotónio. São Teotónio (1082–1162) foi o pri-
meiro Santo de origem portuguesa, tendo sido canonizado em reconhecimento pela sua vida 
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virtuosa e ação miraculosa. A sua personagem assume especial protagonismo no contexto dos 
alvores da nacionalidade portuguesa, pela proximidade ao Rei fundador, D. Afonso Henriques, 
de quem foi conselheiro, 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. 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 rigor.
 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 prior da Catedral de Viseu. 
Renunciou ao priorado de Viseu para visitar a Terra Santa e recusou ocupar a cátedra viseense.
Por volta de 1602 o bispo D. João de Bragança instituiu São Teotónio como padroeiro da dio-
cese de Viseu. Posteriormente vieram do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra as relíquias do 
Santo, duas canas do braço, que foram colocadas num relicário de prata em forma de braço.
 No âmbito das celebrações jubilares, a Diocese de Viseu e a Câmara Municipal de Viseu 
prepararam um programa de atividades, a realizar entre fevereiro e julho de 2012. Para a 
concretização deste projecto foram estabelecidas parcerias com o Museu Grão Vasco, o Hos-
pital de São Teotónio, o Conservatório Dr. Azeredo Perdigão, a empresa Projeto Património / 
Empório e a Junta Regional de Viseu do CNE.
 Trata-se de um Programa diversificado, centrado na Catedral e na cidade de Viseu, mas 
que contempla outras realizações em diversas áreas do território da Diocese de Viseu.

PROGRAMA SUMÁRIO

 16 de fevereiro
 ABERTURA SOLENE DAS COMEMORAÇÕES 18H00 | Museu Grão Vasco / Catedral 
de Santa Maria de Viseu 
 * Inauguração da Exposição São Teotónio. Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu 
1162/2012 
 * Sessão Solene, com a presença de S. Ex.ª Reverendíssima Bispo de Viseu, D. Ilídio 
Leandro, o Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas e o Ex.mo 
Sr. Secretário de Estado da Cultura, Dr. Francisco José Viegas
 * Te Deum Coral Lopes Morago 
 17 de fevereiro
 COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA UNIDADE DE VISEU – HOSPI-
TAL DE SÃO TEOTÓNIO
 18 de fevereiro
 MISSA PONTIFICAL 11H00 | Catedral de Santa Maria de Viseu Celebração da Eucaris-
tia, presidida por S. Ex.a Reverendíssima D. Ilídio Leandro 
 Participação musical: Coro da Catedral, Coro Lopes Morago, Coro de Abraveses, Clave 
Jovem de Mangualde, Orquestra de Cordas do Instituto Piaget
 25 de fevereiro
 VISEUPÉDIA 15H00 | Tesouro da Catedral de Viseu
 Apresentação do 14.º no Viseupédia São Teotónio | Autores: Pe. José Vieira (texto), Filipe 
Losna (imagem)
 2 a 30 de março
 CONFERÊNCIAS QUARESMAIS 
 TEMA: S. Teotónio, Mestre de Comunhão na Igreja Sinodal - D. Ilídio Pinto Leandro, 
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Bispo de Viseu
 2 de março | Viseu – 21h00; 8 de março | Besteiros – Tondela – 21h00; 24 de março | Beira 
Alta – Mangualde – 21h00; 25 de março | Lafões – Oliveira de Frades – 15h00; 30 de março | 
Dão – Aguiar da Beira – 20h30.
 8 de abril a 1 de julho
 PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO pelos dezassete Arciprestados 
da Diocese de Viseu.
 18 de maio
 EDIÇÃO DE FILATELIA e CONCERTO DE CANTO E ÓRGÃO
 21H00 | Catedral de Viseu 
 Apresentação da Edição de Filatelia da Rota das Catedrais Concerto de Canto e Órgão: 
Cristina Aguiar, Soprano
 1 a 30 de maio
 FESTIVAL DE TEATRO JOVEM
 1 de junho, dia mundial da Criança APRESENTAÇÃO DO LIVRO INFANTIL SÃO 
TEOTÓNIO
 16H00 | Hospital de São Teotónio 
 Autor: Carlos Paixão | Ilustrador: Carlos Pais
 junho
 MARCHAS POPULARES
 17 de junho
 (RE)VIVER A SOLIDARIEDADE DE SÃO TEOTÓNIO Dinamizado pela Junta Regio-
nal de Viseu do Corpo Nacional de Escutas. 

FÁTIMA EUSÉBIO EM ENTREVISTA

“QUERO SEMPRE MAIS...”

 Jornal da Beira (JB) - Dr.ª Fátima Eusébio, como chegou a este departamento?
 Fátima Eusébio (FE) - Por Volta do ano 2000, iniciámos um projeto que não teve con-
sequências, não teve continuidade, uma experiência de inventário na diocese em regime de 
voluntariado. O facto de se ter trabalhado voluntariamente fez com que o projeto não tivesse 
continuidade, ainda chegámos a fazer o inventário em parte das capelas da paróquia de Torredeita. 
Na sequência desse projeto e em virtude de, na altura, ser professora na Universidade Católica, 
tomámos a iniciativa de organizar uns colóquio subordinados ao tema “A Salvaguarda dos Bens 
Culturais da Igreja”, colóquios esses que se realizavam em articulação com a Diocese de Viseu. 
Esses colóquios foram 4 e na sequência deles fui estabelecendo ligações com a Diocese. Em 
2007, o D. Ilídio, o Padre Armando e o Padre José Henrique consideraram que esta área dos 
Bens Culturais justificava a presença permanente de um técnico e convidaram-me para presidir 
a este organismo. Decidi, então, deixar a Universidade Católica e aceitei este desafio.
 
 JB - Foi professora de História da Arte. Certo?
 FE - Sim, professora de História da Arte. Licenciei-me em História de Arte e possuo o 
doutoramento na mesma área, abrangendo a Diocese de Viseu na vertente artística, da talha 
dourada, pois percorri a Diocese e conheço bem o património das paróquias.
 
 JB – Pode dizer-se que já trabalha com a diocese há mais de dez anos?
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 FE - Não, eu trabalho com a diocese há quase dez anos, pois houve um período de 
descontinuidade. Este departamento já existe desde janeiro de 2008. Antes do departamento 
existia a Comissão Diocesana de Arte Sacra.
 
 JB - Desde que exerce estas funções, o que é que tem vindo a notar acerca da cultura 
dentro da diocese (Património cultural; arquitetónico)?
 FE - É um mundo muito complexo, muito vasto. Temos tentado abranger áreas diversifi-
cadas. O nosso plano de atividades anual contempla, por um lado, a salva- guarda do patrimó-
nio. Nessa área, para além de dar informação - o Jornal da Beira tem sido essencial na divulga-
ção da salvaguarda - temos procurado atuar quer em termos de conservação e restauro quer em 
termos da segurança das igrejas. É uma área muito complexa, pois lidamos com sensibilidades 
muito diferentes, de pessoas muito diversificadas que lidam com o património, desde o sacerdo-
te às comissões económicas ou pastorais, ao sacristão, etc. Não sendo sempre fácil atuar nessa 
área, o que nós temos tentado é realmente orientar no sentido de se fazerem intervenções que 
não sejam danosas para o património, que sejam intervenções adequadas do ponto de vista cien-
tífico, deslocando-nos aos locais, indicando empresas que sabemos que trabalham bem, porque 
um dos grandes problemas é que há muitas empresas a trabalhar mal na área do património: não 
são restauradores, são pseudo-restauradores; não restauram, transformam..., o que é algo total-
mente diferente, pois alteram policromias, etc. É uma área bastante complicada. Depois temos 
a outra vertente, a do conhecimento do património, o inventário. São esses os projetos que nós 
vamos iniciar, agora finalmente, em março, com a inventariação do património da diocese de 
uma forma sistemática, exaustiva e científica, em duas zonas da Diocese de Viseu abrangidas 
pela ADDLAP (Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva) e pela ADD 
(Associação de Desenvolvimento do Dão), porque foi onde conseguimos a aprovação desse 
financiamento. Depois da preservação e conhecimento, é necessário valorizar e divulgar. Nesse 
sentido, temos desenvolvido exposições temporárias, como a que temos, neste momento, no 
Museu Grão Vasco. Esta é a quinta exposição que organizamos, ao longo destes quatro anos, o 
que é bastante significativo. As exposições são uma forma não só de salvaguarda do património, 
mas também de utilizarmos o património numa perspetiva pastoral, pois são exposições onde 
há uma narrativa pensada nessa perspetiva, sobrepondo-se à vertente cultural. Depois, temos 
organizado alguns concertos de música sacra; rotas do património da Diocese de Viseu, que 
organizamos todos os anos nas jornadas europeias do património; visitas guiadas orientadas 
para públicos diversificados desde os mais pequeninos até aos seniores; conferências em que 
divulgamos o nosso património; workshops no Seminário Maior, até de restauro e conservação 
para crianças no sentido de as sensibilizar.
 
 JB - Como reagem as crianças nesses workshops?
 FE - Muito bem. No ano passado, realizámos dois para o campo de férias do Colégio da 
Via-Sacra e reagiram muito bem. Para além disso, nós complementamos as visitas às exposi-
ções com jogos específicos para as crianças, todos eles ligados ao património.
 
 JB - Têm organizado workshops para adultos?
 FE - Para os adultos não temos promovido workshops, temos incentivado e promovido as 
visitas ao património. As visitas que decorrem nas Jornadas Europeias do Património são para 
adultos. Há também as visitas à exposição patente no Seminário, e aí as paróquias têm vindo 
visitá-la. Colaboramos, ainda, com a Escola Diocesana de Educação Cristã... Acabam por ser 
atuações diferenciadas, mas bastante abrangentes para os diversos públicos.
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 JB - Mas como sensibilizar os adultos na conservação do património?
 FE - Agora, com o início do projeto do inventário, temos como objetivo de, à medida que 
vamos fazendo o inventário de um espaço, ir dando formação aos responsáveis por esse espaço. 
No ano passado, organizámos uma formação sobre conservação preventiva nas igrejas. Para 
além desta formação, a diocese organizou uma ação, durante dois sábados seguidos, sobre a sal-
vaguarda do património da Igreja. O problema que se põe nesta questão é a pouca receptividade 
nas paróquias, onde o pároco tem um papel importante no sentido de sensibilizar as pessoas a 
participarem nestas ações. Sempre que somos solicitados, preparamos as ações e formações, 
mas deve haver mais receptividade, e eu quero sempre mais...
 
 JB - Que informações podem as pessoas obter para a conservação do património?
 FE - Como referi, tem havido ações de sensibilização. Vamos, agora, iniciar o projeto de 
inventário dos bens da diocese e dispomos na internet de um site do Departamento de Bens Cul-
turais onde as pessoas podem tirar diversas informações acerca da preservação do património 
religioso.
 
 JB – Como tem sido a cooperação com as autoridades policiais quanto ao roubo de ob-
jetos de arte sacra?
 FE - Temos tido uma boa cooperação com as autoridades policiais, desde a Polícia Judi-
ciária até à PSP e GNR. As autoridades têm-nos ajudado na recuperação de objetos que foram 
roubados. Aliás, já fizemos uma ação de sensibilização com a cooperação da Polícia Judiciária 
intitulada “Igreja Segura, Porta Aberta”. É necessário que sejam tiradas fotografias com boa 
qualidade a todos os objetos, e o inventário que vamos elaborar será fundamental para que 
sejam recuperados, caso sejam roubados, dificultando o seu circuito de venda. Para que não 
aconteçam furtos é essencial que as paróquias adotem medidas de segurança.
 
 JB - Acha que existe negligência por parte das paróquias no caso dos furtos?
 Eu acho que, às vezes, podiam ser acautelados alguns aspectos relativos à acessibilidade 
aos espaços, no sentido de dificultar o acesso dos infractores. Para além dos furtos, preocu-
pam-me os maus restauros, pois o índice de maus restauros é superior aos furtos. Aliás, o mau 
restauro é uma forma de furto, pois há peças que, ao serem mal restauradas, perdem a sua ori-
ginalidade e valor patrimonial.
 
 JB - Para além da elaboração do inventário que outras atividades vai desenvolver este 
departamento, ao longo deste ano?
 FE - Temos a decorrer uma exposição intitulada “São Teotónio Patrono da Diocese e da 
Cidade de Viseu” a decorrer no Museu Grão Vasco, onde existe uma narrativa acerca da vida do 
primeiro santo português. As peças são da nossa diocese, mas existem peças de outras dioceses 
como Coimbra e Porto. Para além da exposição, temos também a Viseupédia; em conjunto com 
a diocese, irão decorrer as conferências quaresmais; temos também a Rota das Catedrais e uma 
edição de filatelia a decorrer no dia dos Museus. No dia 1 de junho - Dia da Criança - haverá 
uma apresentação de um livro infantil intitulado “São Teotónio”, de Carlos Paixão. Para além 
destas atividades, vão decorrer alguns concertos na Catedral. Todas estas atividades inserem-se 
nas celebrações jubilares de São Teotónio.
 
 JB - Como tem sido o relacionamento com a Câmara Municipal na realização destes 
projetos?
 FE - A Câmara Municipal tem estado sempre disponível na realização dos nossos projetos 
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e atividades, ajudando-nos na execução das iniciativas. O Museu Grão Vasco também tem sido 
fundamental nas exposições que organizamos. Por fim, há que agradecer às empresas que nos 
ajudaram na elaboração das diversas exposições.
 
 JB - Falou numa expressão “quero sempre mais”. O que pretende, concretamente?
 FE - Eu quero que sejam feitos bons restauros no nosso património, quero mais sensibili-
zação, quero mais paróquias receptivas às ações que realizamos, quero mais pessoas a visitar o 
nosso património, pois é de todos.

Entrevista conduzida por
Élio Oliveira

VISEUPÉDIA

APRESENTAÇÃO DO 14.º NÚMERO DEDICADO A SÃO TEOTÓNIO

 Decorreu no sábado, dia 25 de Fevereiro, a apresentação da ficha/cromo Viseupédia dedi-
cado a São Teotónio. Este evento, que teve lugar no Museu de Arte Sacra da Catedral de Viseu, 
insere-se no programa das comemorações jubilares de São Teotónio promovidas pela Diocese 
de Viseu e pela Câmara Municipal e decorreu da parceria estabelecida com o Empório / Pro-
jecto Património, a quem agradecemos toda a colaboração. A ficha/cromo apresentada contém 
um texto relativo a São Teotónio da autoria de Monsenhor José Vieira e a criação gráfica é da 
autoria de Filipe Losna.

COMEMORAÇÕES JUBILARES DE SÃO TEOTÓNEO

EXPOSIÇÃO DE SÃO TEOTÓNIO MUSEU GRÃO VASCO

 Visita ao Santo é o título de um artigo de Sua Excelência o Secretário de Estado, Dr. 
Francisco José Viegas, publicado na Revista do Jornal Correio da Manhã do dia 11 de Março, 
a propósito da exposição evocativa de São Teotónio promovida pela Diocese de Viseu e pela 
Câmara Municipal de Viseu, em parceria com o Museu Grão Vasco. Neste texto são exaltados 
alguns dos traços marcantes da personalidade e da actuação de São Teotónio que considera ser 
“um dos nossos maiores...e um dos mais esquecidos, infelizmente”. Destacamos duas frases 
que consideramos particularmente expressivas: “Tenho a ideia de que Teotónio era um viajan-
te, além de um peregrino. O peregrino viaja para cumprir uma missão; o viajante sabe que a 
sua missão nunca está terminada, e que, depois de percorrer o mapa da peregrinação tem de 
percorrer, com os olhos, o atlas da sua solidão – e o atlas da sua recusa.”
 “Ele soube ser um homem religioso e um religioso para quem a justiça era um dever para 
além da religião”.
 A visita à exposição São Teotónio: Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu (1162-
2012) permitirá conhecer a figura, a acção e a fé daquele que foi o primeiro santo português e 
que é o patrono da diocese e da cidade de Viseu.
 Os cinco núcleos que a compõem, quatro instalados no Museu Grão Vasco e um na Ca-
tedral, corporizam alguns dos aspectos mais relevantes registados no texto da Vita beatissimi 
domni Theotonii, escrita por um discípulo de D. Teotónio logo após a sua morte.
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 I. Fundamentos do reino
 “Era [Dom Teotónio] natural da província da Galletia, da cidade de Tuy, do lugar de 
Ganfei, e nascido de pais honestos e piedosos...” / “veio para Coimbra com o seu tio materno, 
Dom Crescónio, bispo daquela cidade, que era seu mestre... Depois, tendo falecido o mencio-
nado bispo, foi para a cidade de Viseu” / “... foi a instâncias de todos, e em especial para se 
submeter a mandado de Dom Gonçalo, bispo de Coimbra, de quem dependia a Igreja de Viseu, 
que ... aceitou o cargo de Prior dessa mesma Igreja” / “Também aquele varão santíssimo Dom 
Teotónio o estimava [ao rei] acima de todos os que havia no reino e por isso frequentemente o 
corrigia e admoestava com paternal afecto ... que administrasse o reino que lhe fora confiado 
segundo a equidade, que mantivesse inviolada a justiça..., que nunca condenasse ninguém in-
justamente”.
 Vita beatissimi domni Theotonii
 TERRA: Reúnem-se neste lugar algumas referências, imagéticas e documentais, que tes-
temunham a construção do território, as suas gentes, as dinâmicas da constituição do reino ao 
tempo de São Teotónio, com testemunhos singulares da vida da Diocese de Viseu, a cujo Cabi-
do da Catedral presidiu enquanto Prior.
 
 II. Peregrinos do absoluto
 “... sem tomar em conta casa, parentes, vassalos, haveres, ou qualquer outra coisa..., saiu 
da sua terra com não pequena multidão de peregrinos e tomou o há muito desejado caminho de 
Jerusalém pela segunda vez” / “todos entraram em situação de perigo devido a uma súbita tem-
pestade de mar ... prostrado em oração... invocou o Senhor da vida... socorre-nos, pois estamos 
colocados em perigo extremo, a fim de que, libertos das fúrias das ondas do mar, mereçamos 
ver o glorioso sepulcro da tua santa ressurreição, pois para o venerarmos e oscularmos viemos 
dos confins do mundo”.
 Vita beatissimi domni Theotonii
 ÁGUA: Regeneradora, por excelência, a água é símbolo maior de metanoia, de puri-
ficação, do estado de viator, que os medievais reconheceram na condição dos homens e das 
mulheres enquanto peregrinos. A água marca a paisagem, física, mas também interior, da pe-
regrinação de São Teotónio aos Lugares Santos. Entre o mar que se atravessa, qual metáfora 
da vida, e as lágrimas que a vivência religiosa gera na meditação estacionária dos mistérios da 
Encarnação.
 
 III. O ideal regrante
 “quando, por decisão irrefragável, se dispunha a regressar de novo, por terceira vez..., por 
disposição divina, assim o creio, foi surpreendido por uns religiosos da cidade de Coimbra, a 
quem uma providência do conselho divino havia inspirado justamente a que deixassem o mun-
do com toda a sua vida devota a fim de construírem um mosteiro nos arrabaldes daquela cidade, 
para os lados do norte, onde ficavam os banhos reais, e aí servirem a Deus... O segundo era, por 
sua vez, Dom João Peculiar, que, por aquele tempo, era mestre das escolas de Coimbra; depois 
foi feito bispo do Porto de Gaia e após a morte de D. Paio, foi colocado à frente de Braga como 
arcebispo... Havia ainda outros religiosos que no conjunto eram onze ao todo... surpreendido, 
pois, por eles, Teotónio veio a preencher o número de doze” / “deram início à construção de um 
mosteiro, em honra de Santa Cruz e da Bem-aventurada Maria, Mãe de Deus” / “varão de vida 
extremamente veneranda, foi Dom Teotónio o primeiro superior do Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra”.
 Vita beatissimi domni Theotonii
 FOGO: O ideal regrante, que o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra traduziu de forma 
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marcante desde os seus inícios, enquanto projeto de vida comunitária, incendeia a vida religio-
sa do Portugal do século XII. Alastra pelo território, acolhido com fervor pelas suas gentes. E 
nesse movimento o exemplo de São Teotónio cedo incita admiração, veneração e imitação. 
 
 IV. O brilho da santidade
 “... como bom exortador nos arrais do Senhor, com o óleo da exortação e da edificação, 
[Dom Teotónio] não cessava de os formar na arte de bem viver ... que rezassem a Deus pelos 
seus pecados e pelos do povo com toda a devoção e respeito, que realizassem o trabalho do 
serviço divino, de tal modo que não apenas diante de Deus, mas também por parte dos de fora 
tivessem bom testemunho, que servissem em tudo com fidelidade ao seu Senhor, em honra de 
quem se haviam reunido em comunidade, ou seja, que cada um tomasse conta do próprio ofício 
para honra e glória do nome de Deus e para utilidade do próximo”.
 Vita beatissimi domni Theotonii
 AR: A força criadora do Espírito, no relato genesíaco, traduz o poder santificador. A sua 
irradiação na comunidade dos crentes abre-se ao reconhecimento de modelos de vida, os san-
tos. São Teotónio foi o primeiro «português» a quem os seus contemporâneos reconheceram a 
santidade, quiseram como intercessor, seguiram como modelo de vida. Evocam-se neste lugar 
algumas das figuras que marcaram o sentido da santidade na comunidade portuguesa, de Santo 
António de Lisboa a São Nuno de Santa Maria, o «Santo Condestável», que terminou os seus 
dias como donato carmelita.
 
 V. Itinerários da memória
 “Depois, tendo falecido o mencionado bispo [Dom Crescónio], foi para a cidade de 
Viseu. Pela sua afabilidade e em atenção ao bispo falecido, é ele recebido na Sé da bem-aven-
turada Maria sempre Virgem, que nesse tempo estava na dependência da diocese de Coimbra, 
e é aí que o Senhor lhe conferiu graça à vista do clero e do povo todo da cidade” / “embora 
muito a contragosto, como depois se tornou manifesto, aceitou o cargo de Prior”.
 Vita beatissimi domni Theotonii
 MICROCOSMOS: A memória da passagem de São Teotónio pela cidade de Viseu perdu-
ra através dos séculos. A Vita testemunha sem maiores desenvolturas alguns dos traços que mar-
caram essa presença, desde o seu acolhimento na mais que veneranda Catedral de Santa Maria. 
Menos do que a curiosidade coletiva exigiria, por certo. Ainda assim, o suficiente para que se 
alcance um vislumbre do amor que as gentes de Viseu tributaram ao seu Prior, num tempo em 
que a própria Diocese carecia de bispo próprio. A tradição sinalizou as casas de morada, que o 
Cabido, em sede vacante, moldurou na força do granito.
 A preciosa relíquia de um tal patrono continua hoje a alimentar a piedade dos fiéis, dis-
ponível na vetusta Catedral de Santa Maria. Três painéis de azulejos distribuídos pelos claus-
tros, alargam a comunhão da narrativa da vida do santo, assim franqueada a muitos. A madeira 
esculpida, logo enriquecida por cintilantes estofados, prolonga a memória daquele a quem o 
anónimo discípulo chamou vir venerabilis vitae, varão de vida venerável.

VERDADEIRO SUCESSO DE PÚBLICO NAS PRIMEIRAS SEMANAS

 O número de visitantes da Exposição temporária São Teotónio. Patrono da diocese e 
da cidade de Viseu | 1162-2012, inaugurada no dia 16 de Fevereiro, ultrapassa já os três mil. 
Trata-se de um número expressivo, que evidencia a importância que os eventos culturais desta 
tipologia podem assumir como factor de interesse não só para as comunidades da região, mas 
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também avocando públicos externos.
 Um sucesso inequívoco que resulta da qualidade e do interesse da exposição, promovi-
da pela Diocese de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu, em parceria com o Museu Grão 
Vasco, que uniram esforços para promover um excelente projeto de atração e potenciação de 
visitantes ao museu e ao centro histórico da cidade.
 A exposição São Teotónio: Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu (1162-2012) 
procura, a propósito dos 850 anos da morte de São Teotónio, propor a evocação de uma figura 
marcante do percurso coletivo dos portugueses, quer pelo papel que coube a São Teotónio de-
sempenhar na dinamização genesíaca do reino de Portugal, num tempo de todas as esperanças, 
quer através do protagonismo que assumiu na consolidação de um ideal de espiritualidade que 
irradiaria pelo território, com frutos ainda hoje reconhecíveis, no rico e multifacetado patrimó-
nio monástico que os cónegos regrantes legaram. A narrativa expositiva tem como fio condutor 
o extraordinário texto da Vita beatissimi domni Theotonii, que um discípulo anónimo escreveu 
logo após a morte do primeiro Prior de Santa Cruz de Coimbra.
 O projeto expositivo consta de duas partes, materializadas no núcleo acolhido pelo Museu 
de Grão Vasco e no itinerário de memórias e referenciais da Sé de Viseu. A primeira parte divi-
de-se em quatro capítulos, sob o signo da simbólica dos quatro elementos – terra, água, fogo e 
ar –, que os medievais, na esteira da herança clássica, souberam interpretar numa mundividên-
cia simultaneamente cósmica e peregrina do absoluto. A segunda parte, que tem por palco a Sé 
de Viseu, qual microcosmos, convida o visitante a (re)descobrir este magnífico templo, onde, na 
fundura dos tempos, as referências a São Teotónio se multiplicam, entre iconografia, religiosi-
dade e tradição. 

DOMINGO DE RAMOS A CHEIRAR A RESSUREIÇÃO

 No passado domingo de Ramos, a cidade de Viseu acolheu mais uma via-sacra encenada 
pelo grupo teatral “Ondas do Campo”, grupo pertencente à paróquia do Campo.
 Antes do início desta encenação, o Padre Miguel de Abreu fez uma pequena introdução 
onde explicou que o público não deveria estar só para assistir a esta via-sacra, mas também 
podia participar. O mesmo pároco salientou que a via-sacra é tocante, pois revela a verdadeira 
paixão de um homem que ensinou e pregou, morrendo por nós.
 Por fim, o padre Miguel Abreu convidou todos os presentes a entrarem e participarem 
“neste acontecimento que é uma bela Via Sacra”.

JULGAMENTO E CONDENAÇÃO DE JESUS

 O início desta via-sacra ocorreu na escadaria da Igreja dos Terceiros, entrando os atores 
em cena recriando o julgamento de Cristo perante os sacerdotes e o povo. De seguida foi re-
criado o julgamento perante Pôncio Pilatos, em que este mandou açoitar Cristo após ter falado 
com o povo. Cristo volta novamente a Pilatos, que pergunta se preferem que lhes solte o Rei 
dos Judeus ou Barrabás. O povo preferiu que fosse solto Barrabás. Assim, Pilatos lavou a mãos, 
pois a responsabilidade da morte de Cristo era dos sacerdotes e do povo.
 No largo junto à escadaria dos Terceiros, as pessoas que assistiam mostravam-se tocadas 
por este momento de representação.
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ENCONTRO COM SUA MÃE, COM VERÓNICA
E COM AS MULHERES DE JERUSALÉM

 Após o julgamento, encenado na escadaria dos Terceiros, seguiu-se a ida para o Jardim 
das Mães onde pudemos assistir ao encontro de Jesus com Maria, sua mãe, com Verónica e com 
as mulheres de Jerusalém. Neste encontro, viu-se Verónica a limpar o rosto de Jesus.
 Os milhares de pessoas que assistiam a este acontecimento não quiseram perder nenhum 
dos momentos desta encenação e entraram nesta Via Sacra.
 

JULGAMENTO DE JESUS NA PRAÇA PÚBLICA

 O mercado 2 de maio foi palco do julgamento de Jesus na praça pública tendo sido recria-
dos os momentos em que o povo pedia a morte de Jesus e que fosse crucificado.
 Nesta Via Sacra não faltaram os cavalos gentilmente cedidos pelo Centro Hípico de Viseu, 
que ajudaram a uma recriação fiel da paixão e morte de Cristo.

O CIRENEU AJUDA JESUS A LEVAR A CRUZ

 Após o julgamento popular, a Praça D. Duarte assistiu ao momento em que o Cireneu 
ajuda Cristo a pegar na Cruz. Vendo que Jesus se encontrava fragilizado, o centurião pede ao 
Cireneu que ajude Jesus a suportar o fardo de levar a Cruz.

CRUCIFIXÃO E MORTE DE CRISTO

 No adro da Sé, com a sé de Viseu em pano de fundo, foi recriada a crucifixão de Cristo.
 Quando as milhares de pessoas chegaram ao adro, já dois atores faziam de malfeitores 
“crucificados” e quando chegou Jesus foi posto no meio dos malfeitores. Um deles desafiou 
Jesus a sair da Cruz e a salvá-los; o outro pediu a Jesus que lhe perdoasse; Jesus afirmou-lhe 
que estava perdoado e que iria estar junto d’Ele. Após este diálogo, assistiu-se ao surgimento 
das trevas e à morte de Jesus.
 Perante a atitude de Cristo, o centurião afirmou que Cristo é verdadeiramente filho de 
Deus.

RESSURREIÇÃO DE JESUS

 Após os acontecimentos anteriores, Cristo foi levado para o túmulo cedido por José de 
Arimateia. As mulheres que foram ungir o corpo de Jesus ficaram surpreendidas ao ver que ele 
já não se encontrava ali tendo-lhes aparecido um anjo que comunicou a Ressurreição.
 Na varanda da Igreja da Misericórdia surgiu Cristo Ressuscitado que deixou a todos os 
presentes uma mensagem de esperança e de vida.

MUITO PÚBLICO QUE ASSISTIU E PARTICIPOU

 Houve uma grande afluência de público que assistiu e participou nos momentos desta Via 
Sacra.
 “Gostei desta representação, pois mostrou a realidade da morte de Cristo”, disse Alzira 
Pais, de Faro, que desejava que a sua cidade fizesse uma Via Sacra tão bonita como a que foi 
feita em Viseu. José Vasco, de Trancoso, relatou-nos que já vem assistir a esta Via Sacra desde 
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2010 e que tem notado uma melhoria na representação da Paixão de Cristo. Milhares de pessoas 
participaram neste evento, tendo São Pedro ajudado da melhor maneira, com uma noite agradá-
vel e pouco friorenta.

PARABÉNS AOS ATORES

 No final da Via Sacra, o Padre Miguel Abreu agradeceu ao grupo teatral “Ondas do Cam-
po” pelo trabalho realizado, pois todos os atores estiveram empenhados no sucesso desta ence-
nação.
 Fernando Ruas, presidente do Município viseense, teve a oportunidade de agradecer a 
presença do muito público, mas especialmente aos atores que recriaram esta Via Sacra. Por fim, 
desejou a todos os Viseenses uma feliz Páscoa com muita esperança num futuro positivo.
 O mesmo fez o Padre Miguel Abreu afirmando que devemos viver a alegria de Cristo 
Ressuscitado.
 Esta encenação foi realizada pelo grupo teatral “Ondas do Campo” e contou com a or-
ganização da Câmara Municipal de Viseu e a paróquia do Campo, sendo apoiada pelo Centro 
Hípico de Viseu.

Élio Oliveira

RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA

 No âmbito das Comemorações Jubilares de São Teotónio (1082-1162), assinalando os 
850 anos da sua morte e os nove séculos do seu priorado na Catedral de Viseu, têm sido reali-
zadas diversas iniciativas, numa perspectiva de valorizar aquele que foi o primeiro santo portu-
guês.
 Não obstante tenha sido escolhido entre os “eleitos” para padroeiro da diocese de Viseu 
desde 1602, constatámos entre os fiéis um alargado desconhecimento em relação à sua vida e 
acção.
 Neste âmbito, um dos objectivos destas comemorações é a inversão desta situação, em 
favor de uma difusão e valorização do nosso padroeiro diocesano. No período da quaresma 
foi apresentada nas cinco zonas pastorais uma conferência, intitulada S. Teotónio, Mestre de 
Comunhão na Igreja Sinodal, proferida por Sua Excelência Reverendíssima D. Ilídio Leandro, 
que colocou em evidência quatro grupos de virtudes e valores protagonizados por São Teotónio 
ao longo da sua vida, que devem ser entendidos e aceites como modelo na contemporaneidade, 
muito especialmente no campo de acção da caminhada sinodal que a Diocese de Viseu está a 
realizar.
 Foi também apresentada uma projecção multimédia relativa à vida, aos valores e fé de 
São Teotónio. No próximo dia 21 de Abril terá início a peregrinação da Relíquia de São Teo-
tónio pela diocese de Viseu. Habitualmente colocada na Sé de Viseu, esta deslocação pelos 
arciprestados, representará uma oportunidade de os fiéis venerarem a relíquia do padroeiro 
diocesano, revigorarem o sentimento religioso cristão e compreenderem as dimensões da espi-
ritualidade deste santo. Juntamente com a relíquia, deslocar-se-á uma escultura de São Teotónio 
e será distribuída uma pagela, com a sua representação iconográfica, uma oração especifica-
mente elaborada pelo nosso bispo para estas Comemorações Jubilares e uma pequena biografia. 
A presença da relíquia está a ser preparada com especial solenidade em alguns arciprestados, 
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incluindo a realização de actos litúrgicos próprios, momentos de oração e outras actividades, 
envolvendo os sacerdotes de todo o arciprestado, os grupos corais e de catequese, etc.
 Na próxima semana divulgaremos o cronograma da peregrinação e as actividades previs-
tas para cada um dos arciprestados.
 Ainda que São Teotónio não esteja presente nos altares dos espaços religiosos da diocese 
de Viseu, com excepção da Catedral, acreditamos que estas iniciativas o coloquem no coração 
dos fiéis e revigorem o sentimento de comunhão. 

PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO
DIOCESE DE VISEU

ARCIPRESTADO DE MANGUALDE

 21 de abril - Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde - 9h00 / 22h00
 Exposição do Santíssimo. Os movimentos, grupos paroquiais, incluindo crianças da cate-
quese: espaços de oração até às 20h30, em conformidade com o esquema de oração preparado 
para 1 hora, inspirado no Ofício de Leitura de S. Teotónio. Projeção multimédia sobre S. Teo-
tónio. 
 21h00 - a Celebração de Eucaristia, presidida pelo Arcipreste, estando presentes todos os 
sacerdotes deste arciprestado.

ARCIPRESTADO DO SÁTÃO

 22 de abril - Igreja Paroquial do Sátão 11h00 / 18h00
 11h00 - Recepção da Relíquia na Igreja 
 15h00 - Reposição da Relíquia, exposição para veneração dos fiéis 
 16h30 horas - Ensaio da Oração de Vésperas 
 17h00 - Oração de Vésperas

ARCIPRESTADO DE TONDELA

 28 de abril - Igreja Paroquial de Tondela 
 - Programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO 2.º RURAL DE VISEU

 1 de maio - Igreja Paroquial de Fragosela 
 - Programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO 2.º RURAL DE VISEU

 5 de maio - Igreja Paroquial de Povolide 
 - Programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO DE S. PEDRO DO SUL

 6 de maio - local e programa a anunciar brevemente
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ARCIPRESTADO DE SANTA COMBA DÃO

 9 de maio - Igreja Paroquial de Santa Comba Dão 10h00 / 18h00
 10h00 - Chegada da Relíquia 
 10h15 – Exposição do Santíssimo com oração de Laudes 
 11h30 - Projeção multimédia sobre S. Teotónio 
 14h30 - Veneração dos fiéis 
 17h00 - Celebração da Eucaristia

ARCIPRESTADO DE CARREGAL DO SAL

 12 de maio - Igreja Paroquial de Currelos 15h00 / 19h00
 Exposição da relíquia e do Santíssimo 
 18h00 - Celebração da Eucaristia

ARCIPRESTADO DE NELAS

 13 de maio - Igreja Paroquial de Canas de Senhorim 15h00 / 18h00
 Exposição da relíquia e do Santíssimo 
 18h00 - Celebração da Eucaristia

ARCIPRESTADO DE OLIVEIRA DE FRADES

 18 de maio - Igreja Paroquial de Arões 
 - Programa a anunciar brevemente 
 19 de maio - Igreja Paroquial de Oliveira de Frades 
 - Programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO DE VOUZELA

 20 de maio - Igreja Paroquial de Vouzela 
 - Programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO DE BESTEIROS

 27 de maio - local e programa a anunciar brevemente

ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES 

 2 de junho - Igreja Paroquial de Fornos de Algodres 10h30 / 22h00
 Exposição da Relíquia e do Santíssimo à veneração dos fiéis 
 21h00 - Celebração da Eucaristia

ARCIPRESTADO DE AGUIAR DA BEIRA 

 3 de junho Igreja Paroquial de Fornos de Algodres 
 - Programa a anunciar brevemente
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ARCIPRESTADO DE MÕES 

 9 de junho - Peregrinação pelas igrejas do Arciprestado (Mamouros, Moledo, Mões, Ri-
bolhos, Reriz, Pepim e Alva) 13h30 / 22h00
 Juntamente com a Relíquia será enviada uma imagem de São Teotónio e uma pagela.

PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO

 Teve início, no sábado passado, a peregrinação da Relíquia de São Teotónio pelos 
arciprestados da diocese de Viseu. No sábado, na igreja do Complexo Paroquial de Mangualde, 
e no domingo, na igreja Paroquial do Sátão, a relíquia e a imagem de São Teotónio foram vene-
radas por grande número de fiéis. Foram também muito participadas as cerimónias que, ao fim 
dos dois dias, os sacerdotes dos referidos arciprestados celebraram em comunhão.
 No próximo sábado, dia 28 de Abril, a Relíquia estará exposta à veneração dos fiéis na 
igreja Paroquial de Tondela e no dia 1 de Maio encontrar-se-á na igreja Paroquial de Fragosela.

PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO

 A peregrinação da Relíquia de São Teotónio pelos arciprestados da diocese tem constituí-
do uma oportunidade de os fiéis conhecerem o padroeiro da nossa diocese e as suas virtudes, 
motivando uma aproximação à sua mensagem, particularmente ao seu espírito de entrega aos 
outros e de vivência em comunhão. No sábado a Relíquia esteve exposta na igreja Paroquial 
de Tondela, contando com uma participação alargada dos fiéis, nomeadamente das crianças da 
catequese.

PROGRAMA DA PEREGRINAÇÃO
 2.º RURAL DE VISEU
 5 de Maio – Igreja paroquial de Povolide
 S. PEDRO DO SUL
 6 de Maio – Igreja paroquial de Carvalhais 11h00-18h00
 11h00 – Chegada da relíquia e entrada solene na Igreja de Carvalhais, seguida de celebra-
ção da Eucaristia, sob a responsabilidade desta Paróquia;
 16h00 - Projeção de um vídeo sobre São Teotónio (produzido pela RTP2), no Auditório 
da Escola de Carvalhais;
 16h30 - Reposição da relíquia na Igreja e breve reflexão;
 16h40 - Momento de oração mariana;
 17h30 - Bênção do Santo (com a elevação da relíquia);
 17h40 - Veneração e toque da relíquia; 18h00 - Encerramento. A partir das 16h, pessoas 
de todas as Paróquias do Arciprestado deverão participar.
 SANTA COMBA DÃO
 9 de Maio – Igreja paroquial de Santa Comba Dão 10h00-18h00
 10h00 - Chegada da Relíquia;
 10h15 – Exposição do Santíssimo com oração de Laudes;
 11h30 - Projeção multimédia sobre S. Teotónio;
 14h30 - Veneração dos fiéis; 
 17h00 – Celebração da Eucaristia.
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VISITA DAS PARÓQUIAS DE RERIZ, PEPIM E ALVA
À EXPOSIÇÃO SÃO TEOTÓNIO. PADROEIRO DA DIOCESE

E DA CIDADE DE VISEU | 1162 - 2012

 Um dos objectivos que justificou a concretização de uma exposição temporária dedicada 
a São Teotónio, no âmbito das comemorações jubilares, foi proporcionar um conhecimento 
alargado sobre o padroeiro da diocese de Viseu. Neste contexto, não obstante a receptividade e 
a afluência de públicos tenha ultrapassado as nossas expectativas, importa-nos motivar especial 
interesse por este projecto e por São Teotónio entre os sacerdotes e as comunidades paroquiais. 
Foram vários os grupos de catequese que já visitaram a exposição, e outros têm a visita agen-
dada para o mês de Maio. Seria gratificante podermos contar com a presença de um maior 
número de grupos de catequese, bem como de paróquias, como aconteceu com as de Pepim, 
Alva e Reriz, que no domingo, dia 29 de Abril, se deslocaram ao Museu Grão Vasco e à Cate-
dral para assistir a uma visita orientada à exposição. Foram compensadoras as manifestações 
de acolhimento em relação à narrativa expositiva e à importância de São Teotónio que no fim 
expressaram.

VIII ENCONTRO CULTURAL DE SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES

 Subordinados ao tema Monasticon (II) – nos caminhos de Cister, assinalando o início 
das comemorações do nono centenário da entrada de Bernardo de Fontaines na comunidade de 
Cister, o VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões constituiu decorreu com manifesto 
êxito e interesse, quer pela adesão dos participantes, com lotação do número de lugares dispo-
níveis, quer pelo interesse e qualidade das comunicações, que abordaram em diversas temáticas 
a presença dos monges brancos em Portugal. O Programa integrou também uma visita à Expo-
sição São Teotónio. Patrono da diocese e da cidade de Viseu | 1162-2012, que se encontra no 
Museu Grão Vasco e na Catedral de Viseu.
 O IX Encontro decorrerá nos dias 10 e 11 de Maio de 2013.

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A LITURGIA
DO OLHAR MUSEU MUNICIPAL DE VOUZELA

 No dia 14 de Maio foi inaugurada uma exposição temporária no Museu Municipal de 
Vouzela, intitulada A LITURGIA DO OLHAR, composta por peças da igreja Matriz de Vouze-
la. A narrativa expositiva reporta-nos para as alfaias, os adornos, paramentos e imaginária que 
integram o espaço litúrgico ou que integram algumas cerimónias processionais, como a procis-
são do Corpo de Deus.
 Evocando os diferentes tempos litúrgicos através das cores dos paramentos, foi reservado 
um espaço para a colocação de peças alusivas à Semana Santa e inserido um móvel paramen-
teiro, cujas gavetas apresentam paramentos das diversas cores.
 Trata-se de uma iniciativa que contou com a colaboração do Departamento dos Bens 
Culturais da Diocese de Viseu, responsável pela elaboração do discurso expositivo e pela mon-
tagem da exposição.
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OS SABORES DE SÃO TEOTÓNIO
VISITA PARA CRIANÇAS

 No dia 18 de Maio, dia Internacional dos Museus, o Departamento dos Bens Culturais 
organizou visitas à exposição São Teotónio. Patrono da diocese e da cidade de Viseu | 1162-
2012, especificamente preparadas para o público infantil. Com um discurso e informação espe-
cialmente planeada para este grupo etário, os alunos pertencentes a turmas do primeiro ciclo, 
foram descobrindo quem foi São Teotónio, a sua acção e importância no período da fundação da 
nacionalidade e na cidade de Viseu. A “história” que contada foi sendo saboreada não só pelos 
ouvidos e olhar, mas também pelo paladar, a sua impressão em suporte específico, possibilitou 
que fosse ingerida pelos participantes.

EDIÇÃO FILATÉLICA ROTA DAS CATEDRAIS
CONCERTO EVOCATIVO DE SÃO TEOTÓNIO

NA CATEDRAL DE VISEU

 A apresentação da primeira fase da emissão filatélica Rota das Catedrais, composta por 
dez selos, decorreu na Catedral de Viseu no dia 18 de Maio. Trata-se de uma iniciativa que tem 
por objectivo promover a imagem das catedrais portuguesas, numa perspectiva de valorização 
destes monumentos, reforçando as suas potencialidades ao serviço da Igreja, da cultura e do 
turismo.
 O programa desta noite integrou também um concerto evocativo de São Teotónio, inserido 
nas comemorações jubilares que se encontram em curso.
 Este concerto, organizado pela Diocese de Viseu, contou com o mecenato do hospital de 
São Teotónio de Viseu (que actualmente integra o centro Hospitalar Tondela / Viseu) e com a 
parceria institucional do conservatório Dr. Azeredo Perdigão e da Câmara Municipal de Viseu. 
Dividido em duas partes, a primeira com a actuação do André Bandeira no órgão e do Hélder 
Sousa no trompete, a segunda com a interpretação da soprano Cristina Aguiar, acompanhada ao 
órgão pela Edite Rocha, constituiu um momento cultural de excelência, que colocou em evidên-
cia a beleza da nossa Catedral.

A ARTE TAMBÉM SE FAZ OUVIR
NOITE DOS MUSEUS

NO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU

 No dia 19, assinalando a noite dos museus, teve lugar no Núcleo Museológico do Semi-
nário Maior de Viseu uma actividade especialmente preparada para este dia. Através de uma 
articulação entre a luz e o som, foi realizada uma visita à exposição, onde foram previamente 
seleccionadas algumas peças, privilegiando-se a compreensão da leitura iconográfica através de 
leituras bíblicas.
 O ambiente espacial, o silêncio simbólico e as leituras conferiram a esta iniciativa espe-
cial representatividade no quadro da importância que a arte sacra pode assumir nas perspectivas 
cultural e religiosa.
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APRESENTAÇÃO DE LIVRO

À DESCOBERTA DO PRIMEIRO SANTO - SÃO TEOTÓNIO

 No âmbito das comemorações jubilares de São Teotónio a diocese de Viseu tomou a 
iniciativa de elaborar um livro alusivo ao seu padroeiro, destinado ao público infanto-juvenil. 
Com texto de Carlos Paixão e ilustrações de Carlos Pais, foi apresentado na sexta-feira, dia 
1 de Junho, pelas 16h30, no hall da entrada principal do Hospital de São Teotónio, o livro À 
DESCOBERTA DO PRIMEIRO SANTO - SÃO TEOTÓNIO. Antes o nosso bispo, D. Ilí-
dio Leandro, juntamente com membros da direção e da equipa técnica do hospital distribuíram 
alguns exemplares do livro pelas crianças e jovens que se encontravam hospitalizados.
 Trata-se de uma obra que pretende dar a conhecer aos mais novos, de uma forma atrativa 
e lúdica, o padroeiro da diocese e da cidade de Viseu, pelo que consideramos tratar-se de uma 
boa sugestão para os pais e paróquias ofertarem às crianças e jovens no âmbito do encerramento 
das atividades da catequese.
 O livro À descoberta do primeiro santo – São Teotónio pode ser adquirido no Departa-
mento dos Bens Culturais (Seminário maior de Viseu) ou na Livraria do Jornal da Beira.
 Ficha do livro:
 Título: À descoberta do primeiro santo – São Teotónio
 Autor: Carlos Pais Ilustrações: Carlos Paixão Edição: Diocese de Viseu / Departamento 
dos Bens Culturais Produção gráfica: Trapézio de Ideias Sinopse: Na agitação do quotidiano 
dos mais pequenos o ouvir de uma história reporta-os para mundos variados, cheios de novi-
dades. A avó que conta a história de um Santo chamado Teotónio à neta, descreve com afeto o 
percurso de um menino, que saiu da sua terra natal para viver a aventura de se dedicar às coisas 
da Igreja e a Jesus. Descobrem-se as qualidades do Teotónio, encontram-se os seus talentos... 
numa caminhada cheia de feitos, que conduz à descoberta de um Santo, o primeiro.
 

‘AS COISAS DIFÍCEIS E BELAS PODEM TRADUZIR-SE
NUMA LINGUAGEM SIMPLES’

 ‘As coisas difíceis e belas podem traduzir-se numa linguagem simples’ que todos possam 
entender, disse D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, na apresentação do livro ‘São Teotónio’.
 O livro, na opinião do Bispo de Viseu, ‘está muito bem apresentado tanto ao nível da 
escrita, com uma linguagem simples, como da ilustração.
 A obra parte de uma história que tem como ponto forte mostrar aos mais jovens a figura 
de São Teotónio, Prior da Sé de Viseu e primeiro Santo Português, nascido em Ganfei, próximo 
de Valença, junto ao rio Minho, no ano de 1082.
 Na perspetiva de D. Ilídio, ‘os autores do texto e da ilustração do livro deram um grande 
contributo a este ano das Comemorações Jubilares para colocar São Teotónio nas mãos das 
crianças e dos adolescentes’.
 O Prelado da Diocese de Viseu aproveitou para saudar todas as entidades que têm parti-
cipado, desde o início, nas Comemorações Jubilares de São Teotónio.
 Carlos Paixão, autor da obra, evidenciou as ações de cidadania que podem ser retiradas 
do livro, que classificou de auxiliar importante na Catequese, levando longe o exemplo de Teo-
tónio, ‘servindo os que nos são próximos’.
 A vereadora da Câmara Municipal, Ana Paula, defendeu, perante os diversos envolvimen-
tos mais recentes, um dos quais ‘vincado’ em muitas das peças do Festival de Teatro Jovem, que 
acaba de realizar-se, e outro no livro que estava a ser lançado, a ideia de que ‘o nosso Padroeiro 
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não é São Mateus. É São Teotónio’. Os objetivos da autarquia e de outras entidades envolvidas 
no projeto, levando a figura de São Teotónio ao conhecimento das gerações mais jovens, ‘estão 
cumpridos’, frisou.
 Pelo Conselho de Administração do Hospital de São Teotónio, que acarinhou a ideia, 
associando-se a todas as manifestações, Rui Melo congratulou-se com a apresentação do livro.

INÍCIO DA INVENTARIAÇÃO/CATALOGAÇÃO
DOS BENS CULTURAIS DA DIOCESE

INÍCIO DO PROJETO

 No mês de Maio tiveram início os trabalhos para a realização da inventariação/cataloga-
ção dos bens culturais da Diocese de Viseu. Trata-se de um projeto estruturante para o conhe-
cimento, salvaguarda e valorização do vasto património religioso que se encontra disseminado 
pelos inúmeros espaços religiosos, casas paroquiais e outros espaços do território diocesano.
 Na Diocese Viseu encontra-se um património com valor histórico, cultural, artístico e 
espiritual de extraordinária riqueza e relevância no contexto do património religioso da região 
centro e a nível nacional. Muito desses bens culturais encontram-se em espaços religiosos que 
estão ao culto, espaços vivos que associam a herança e a memória da fé a uma religiosidade pre-
sente. O conhecimento e a salvaguarda desses bens contribuem para o reforço e consolidação 
da ligação entre os fiéis, a comunidade e a Igreja, por estarmos em presença de uma pertença 
comunitária, enraizada em memórias, tradições e sentires de matriz religiosa.

FINANCIAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

 Os recursos humanos e técnicos necessários para a realização de um projeto de inventaria-
ção/catalogação sistemático, com qualidade e segurança, e com as potencialidades de utilização 
a vários níveis são significativos, pelo que à semelhança de outras dioceses, também na nos-
sa recorremos a candidaturas de programas de financiamento comunitário, concretamente do 
PRODER. A aprovação destas candidaturas permitirá cobrir apenas parte dos custos, pelo que 
a outra parte será suportada pelas paróquias.
 Numa primeira fase, com duração de vinte e quatro meses, serão abrangidas cento e trinta 
paróquias, pertencentes ao território de influência da ADD e da ADDLAP, as duas associações 
de desenvolvimento local que aprovaram as candidaturas. Assim, nesta etapa será implemen-
tado o projeto nas paróquias dos arciprestados de Aguiar da Beira, Nelas, Penalva do Castelo, 
Mangualde, Sátão, Oliveira de Frades, Vouzela, Viseu e São Pedro do Sul.

PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA

 Cada equipa é formada por dois técnicos superiores, com licenciatura nas áreas do pa-
trimónio. Antes do início dos trabalhos nas paróquias os técnicos receberam formação especí-
fica em áreas como a arquitetura, a pintura, a escultura, a talha, a ourivesaria, os têxteis e os 
procedimentos de atuação.
 Foi realizada uma reunião com os sacerdotes dos dois arciprestados onde tiveram início 
os trabalhos de levantamento, concretamente Mangualde e Oliveira de Frades, na qual foi apre-
sentada a metodologia de trabalho e efetuado o levantamento dos espaços religiosos pertencen-
tes a cada paróquia. Antes de iniciarem o trabalho prático os técnicos procedem à investigação 
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e recolha de informação sobre a paróquia onde vai decorrer o inventário, particularmente docu-
mentação em bibliotecas e arquivos (cartográfica, fotográfica, bibliográfica, documental).
 Para o levantamento sistemático e rigoroso de todos os bens culturais é necessário a 
colaboração do sacerdote e dos voluntários da paróquia, para garantirem a acessibilidade aos 
edifícios, para identificarem a localização das peças, tanto no interior da igreja, como as que se 
encontram em espaços como as casas e centros paroquiais, ou em casa de particulares. A pre-
sença e a colaboração dos voluntários é essencial, para além do acompanhamento dos técnicos, 
motiva para que no futuram se envolvam de forma mais efetiva e consistente na salvaguarda 
dos bens culturais.
 Nesta fase de inventariação procede-se ao levantamento fotográfico, às medições e des-
crição sumária das peças. A pesagem circunscreve- se aos objetos de ourivesaria. Neste proces-
so realiza-se uma triagem dos objetos, os que têm valor artístico, cultural e histórico são objeto 
de uma inventariação/catalogação, enquanto os que são fruto de produção industrial, como as 
imagens de barro e marfinite recentes ou os paramentos e alfaias atuais apenas são inseridos 
como cadastro, num levantamento muito sumário. Em paralelo, os técnicos realizam o levanta-
mento das irmandades, das festividades e das lendas e tradições associadas a cada paróquia.
 Este trabalho de levantamento dos dados nas paróquias, ao contrário do presumido por 
muitas pessoas, não constitui a etapa mais demorada. O trabalho mais moroso é realizado em 
gabinete, onde se procede à identificação das fotografias, à inserção informática dos dados no 
programa InPatrimonium, à descrição cuidada dos objetos, bem como à sua comparação icono-
gráfica e estética com peças similares. Depois do preenchimento das fichas, será realizada a sua 
revisão, para garantir a normalização da terminologia e a qualidade do inventário/catálogo.
 Serão executadas duas cópias digitais para entregar em cada paróquia. Ao longo de todo 
o projeto estão asseguradas as condições de segurança dos dados recolhidos.
 No fim da inventariação/catalogação de cada arciprestado será realizada uma ação de 
formação com os voluntários da paróquia sobre as práticas mais adequadas para a salvaguarda 
do património religioso.
 O projeto de cada equipa será encerrado com a apresentação de um catálogo impresso, 
que contemplará as peças mais significativas da região. Pretende-se também, em colaboração 
com as paróquias e com as autarquias, realizar uma exposição temporária, com peças dos diver-
sos arciprestados, que deverá ser itinerante, percorrendo os vários concelhos.
 O inventário/catálogo será disponibilizado no sistema inweb, mas sem qualquer possibi-
lidade de identificação da localização das peças, uma vez que os campos relativos à sua locali-
zação ficam omissos.
 Para aferir procedimentos e metodologias os inventariantes realizaram o trabalho numa 
paróquia piloto, pertencente ao Arciprestado Urbano de Viseu. Posteriormente, já divididos em 
duas equipas, iniciaram o processo nas paróquias dos arciprestados de Mangualde e de Oliveira 
de Frades.

IMPORTÂNCIA DO INVENTÁRIO/CATÁLOGO

 Trata-se de um projeto cuja importância tem justificado a publicação de documentos pela 
Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja e pela Comissão Episcopal. Destacamos 
o documento intitulado Necessidade e urgência da inventariação e catalogação do património 
cultural da Igreja, Vaticano, 8 de Dezembro de 1999.
 São vários os aspetos que colocam em evidência a importância da concretização do in-
ventário/ catálogo em todas as paróquias, nomeadamente:
 Conhecimento efetivo dos edifícios e sítios religiosos, do património material e imaterial 
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associado a esses lugares;
 Estimular o interesse, o respeito, a afeição, a estima e o sentido de pertença e de identida-
de pelo património religioso por parte das comunidades locais;
 Contribuir para a criação de condições de segurança do património, protegendo-o contra 
os furtos e desvios, a experiência de outras dioceses onde este tipo de projetos estão a ser im-
plementados tem revelado que nos locais inventariados tem diminuído a ocorrência de furtos e 
a recuperação das peças tem sido mais célere;
 Favorecer a preservação do património in situ e a manutenção da sua funcionalidade ori-
ginal, evitando a sua dispersão;
 Salvar muitas peças às quais não era devotada a devida atenção e cuidado;
 Divulgar boas práticas de acondicionamento e de manuseamento adequados aos bens 
culturais; Incentivar o conhecimento da função e do simbolismo dos objetos e espaços; 
 Fruição mais alargada e integrada do património religioso, nas esferas cultural, social, 
histórica, artística e eclesial;
 Promover a formação de agentes locais para a salvaguarda, valorização e dinamização do 
património.
 Trata-se de um projeto com diferentes níveis de interesse e de intenções que se articu-
lam entre si de forma coerente e integrada. O conhecimento do património religioso constitui 
o ponto de partida para ações de alcance mais vasto e consequentes no futuro, consolidando 
a identidade cultural da região, reforçando a consciência da importância de uma participação 
ativa na salvaguarda e na dinamização do património e fortificando os valores humanistas.
 A constituição de uma base de dados digital, através de um software específico, constitui 
uma ferramenta operativa de absoluta importância e imprescindível para uma gestão útil, ativa, 
pedagógica e consequente dos bens culturais da diocese. Os níveis de acesso a esta base de 
dados serão condicionados às características e finalidades do utilizador, por questões de segu-
rança.
 Será utilizado um programa digital específico (Inpatrimonium Premium), que compreen-
de inúmeros campos de pesquisa, que podem ser cruzados, com níveis de informação diversos: 
objeto, matéria, técnicas, tipologia, categoria, função, significado, elementos de conjunto e de 
contexto, datação, etc. Independentemente do inventário que será entregue a cada paróquia em 
particular, haverá um inventário de toda a diocese, cuja manutenção e segurança será da respon-
sabilidade dos serviços diocesanos.

Bens Culturais da Diocese de Viseu

PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA DE SÃO TEOTÓNIO

 Ao longo dos últimos três meses as relíquias de São Teotónio, que habitualmente se en-
contram expostas na Sé de Viseu, circularam por várias igrejas da diocese de Viseu. Esta ini-
ciativa, integrada nas comemorações jubilares que assinalam os 850 anos da morte de São 
Teotónio, assumiu um carácter preponderantemente devocional e contribuiu de forma manifes-
ta para um alargado conhecimento do nosso padroeiro, nomeadamente no que concerne à sua 
espiritualidade e acção evangelizadora, tornando-o num exemplo de conduta edificante.
 Os momentos de veneração e de oração individual e colectiva e as celebrações especifica-
mente preparadas em muitas das igrejas para o período da presença das relíquias e da imagem, 
motivaram uma aproximação de muitos fiéis a São Teotónio, aos seus ensinamentos e conduta, 
que desejamos venha a ser consequente e se traduza numa reabilitação devocional em relação 
ao primeiro Santo português, que assumiu extraordinária importância na nossa história e na 
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Igreja.
 A habilitação do culto das imagens e a afirmação das suas capacidades mediadoras entre 
os crentes e Deus teve também repercussões não só ao nível da oração individual e colectiva 
efectuada nas igrejas e capelas, mas também das solenidades exteriores, especialmente as pro-
cissões destinadas à veneração, penitência ou agradecimento a um ou mais santos, através das 
quais se exteriorizava a fé. As relíquias dos santos que entraram na dimensão da eternidade, 
habitualmente constituídas por fragmentos do corpo, aos quais são atribuídos especiais poderes 
revigorados pelo sentimento de proximidade física, são veneradas pelos fiéis desde os primór-
dios do cristianismo. A sua colocação em suportes especialmente adornados fortalecia o senti-
mento da eternidade alcançada pelo Santo.
 O relicário de São Teotónio integra-se na tipologia dos relicários de formato antropomór-
fico, com a configuração da parte do corpo que incorpora, concretamente os ossos do braço. 
Trata-se de um braço-relicário, que segue um formato amplamente divulgado e executado em 
materiais como a madeira e a prata. Executado nos inícios do século XVII, em prata branca e 
dourada, ostenta abertura com vidro na frente e no verso, possibilitando a visualização alargada 
das relíquias. Este relicário terá sido executado quando os monges ofereceram à Catedral as 
relíquias de São Teotónio, na sequência da sua escolha para padroeiro da diocese de Viseu em 
1602.
 São várias as virtudes que caracterizam a vida prodigiosa de São Teotónio, como a inte-
ligência, 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 evan-
gelização, 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.

PROLONGAMENTO DA EXPOSIÇÃO | SÃOTEOTÓNIO

PATRONO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU | 1162-2012

 Prevista para terminar no final do mês de Junho, a exposição São Teotónio. Patrono da 
diocese e da cidade de Viseu - 1162-2012, instalada no Museu Grão Vasco e na Catedral de 
Viseu, tem suscitado um elevado interesse e adesão do público, registando-se nas últimas sema-
nas um aumento significativo em conformidade com a época do ano. Aberta ao público desde 
16 de Fevereiro, ao longo dos quatro meses e meio foi visitada por cerca de 17 000 pessoas, um 
número muito expressivo e representativo no quadro deste tipo de iniciativas, superando as nos-
sas expectativas. Para além dos públicos habituais, nomeadamente de escolas e de organismos 
ligados à diocese, foram vários os grupos que se deslocaram de diferentes partes do país para 
visitar esta exposição. Têm sido realizadas inúmeras visitas guiadas, adaptadas aos diferentes 
públicos.
 A fim de continuarem a proporcionar esta oportunidade única de visualização de peças 
com especial relevância histórica e artística, integradas numa narrativa interessante, os promo-
tores desta iniciativa, a Diocese de Viseu e a Câmara Municipal de Viseu, em parceria com o 
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Museu Grão Vasco, uniram esforços para assumir os encargos inerentes ao prolongamento da 
exposição, que se manterá aberta ao público até 7 de Outubro. Para que este prolongamento 
fosse possível foi fundamental a inestimável colaboração das entidades e coleccionadores que 
concordaram com o prolongamento do empréstimo das peças de que são proprietários. No que 
concerne aos documentos provenientes do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, da Bibliote-
ca Municipal do Porto e da Biblioteca Nacional, que por questões de conservação não podem 
permanecer na exposição, serão substituídos por outros. Será igualmente integrada uma nova 
peça, uma custódia relicário e o correspondente documento de doação de relíquias, proveniente 
de uma colecção particular.
 Esta exposição integra uma selecção de cerca de seis dezenas de peças, provenientes de 
vários museus, dioceses e outras entidades do território nacional, de diferentes tipologias artís-
ticas. A narrativa expositiva orienta-se para o conhecimento da figura, a acção e a fé daquele 
que foi o primeiro santo português e uma das figuras de particular relevância no contexto da 
fundação do reino de Portugal.
 Com este prolongamento, para além de contribuirmos para a dinamização da cidade de 
Viseu e do Museu Grão Vasco, homenageamos o padroeiro da diocese e da cidade de Viseu, São 
Teotónio, e intensificamos o conhecimento e a compreensão da sua acção e da sua importância 
no quadro da Igreja e do território nacional. 

EXPOSIÇÕES

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU

 Criadas para manifestação da Glória de Deus, em diferentes épocas, pelas comunidades 
de crentes da Diocese de Viseu, as 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.
 Núcleos: 1.º Por Cristo; 2.º Com Cristo: Os Mártires; 3.º Em Cristo: Palavra e Eucaris-
tia; 4.º Viver e testemunhar Cristo.
 Local e horários: Seminário Maior de Viseu
 Segunda a Sexta | 9h00 – 12h30 > 14h30 – 17h30
 Sábado | 9h00 – 12h30

SÃO TEOTÓNIO: PATRONO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU (1162-2012)

 Esta exposição procura, a propósito dos 850 anos da morte de São Teotónio, propor a 
evocação de uma figura marcante do percurso coletivo dos portugueses, quer pelo papel que 
coube a São Teotónio desempenhar na dinamização genesíaca do reino de Portugal, num tempo 
de todas as esperanças, quer através do protagonismo que assumiu na consolidação de um ideal 
de espiritualidade que irradiaria pelo território, com frutos ainda hoje reconhecíveis, no rico e 
multifacetado património monástico que os cónegos regrantes legaram. A narrativa expositiva 
tem como fio condutor o extraordinário texto da Vita beatissimi domni Theotonii, que um dis-
cípulo anónimo escreveu logo após a morte do primeiro Prior de Santa Cruz de Coimbra.
O projeto expositivo consta de duas partes, materializadas no núcleo acolhido pelo Museu de 
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Grão Vasco e no itinerário de memórias e referenciais da Sé de Viseu. A primeira parte divide-
se em quatro capítulos, sob o signo da simbólica dos quatro elementos – terra, água, fogo e ar 
–, que os medievais, na esteira da herança clássica, souberam interpretar numa mundividência 
simultaneamente cósmica e peregrina do absoluto. A segunda parte, que tem por palco a Sé de 
Viseu, qual microcosmos, convida o visitante a (re)descobrir este magnífico templo, onde, na 
fundura dos tempos, as referências a São Teotónio se multiplicam, entre iconografia, religiosi-
dade e tradição.
 Local e horários: Museu Grão Vasco e Catedral de Viseu
 Terça-feira | 14h00 – 17h30 Quarta a Domingo | 10h00 – 17h30

A LITURGIA DO OLHAR

 Constituída por peças da igreja Matriz de Vouzela, esta narrativa expositiva reporta-nos 
para as alfaias, os adornos, paramentos e imaginária que integram o espaço litúrgico ou que 
integram algumas cerimónias processionais, como a procissão do Corpo de Deus. Evocando os 
diferentes tempos litúrgicos através das cores dos paramentos, foi reservado um espaço para a 
colocação de peças alusivas à Semana Santa e inserido um móvel paramenteiro, cujas gavetas 
apresentam paramentos das diversas cores.

HISTÓRIA DA DIOCESE DE VISEU

 Decorreu no sábado, dia 14 de Julho, mais uma reunião do grupo de investigação que se 
encontra a preparar o primeiro volume da História da Diocese de Viseu.
 De acordo com o coordenador científico, Prof. Doutor José Pedro Paiva, da Universida-
de de Coimbra, esta obra tem por objetivo principal “mostrar como se efectuou a construção 
de uma Igreja diocesana numa perspectiva institucional, reconstituindo e explicando o modo 
como se formou e desenvolveu, que estruturas criou, que recursos mobilizou, destacando as 
motivações e estratégias dos agentes eclesiásticos que a compuseram e a forma como se arti-
cularam com outros poderes com os quais tiveram que conviver, indagando ainda como é que, 
neste quadro, o cristianismo foi vivido pelos fiéis neste território.”
 Nesta reunião, os historiadores (Anísio Saraiva, Cataria Tente, Fátima Eusébio, Maria de 
Lurdes Rosa, Paulo Fernandes e Saul Gomes) que se encontram a preparar o tomo primeiro, 
relativo ao período medieval, numa abrangência cronológica entre 569 e 1505, apresentaram 
o ponto da situação da investigação relativa aos pressupostos do estudo definidos nas reuniões 
anteriores.
 Na sequência desta abordagem, aferiu-se a necessidade de se efectuarem alguns ajusta-
mentos ao cronograma previamente estabelecido, mas sem que esteja comprometida a apresen-
tação final da obra, composta por três volumes, em 2016, estando prevista a edição do primeiro 
tomo no ano de 2014.

IMPORTÂNCIA DO REGISTO LEGAL DOS BENS IMÓVEIS

 “cumprimento dos deveres de conservação e defesa exige como primeira obrigação o re-
gisto dos bens imóveis nas devidas repartições públicas”. Conferência Episcopal Portuguesa, 
em 2005
 A importância do registo dos bens imóveis já foi abordada pelo Departamento dos Bens 
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Culturais neste espaço de informação. Congratulamo-nos por um número muito significativo de 
paróquias terem já os seus bens imóveis devidamente registados, mas ainda persistem muitos 
exemplos que carecem desse procedimento legal. Reiteramos a conveniência de concretização 
do registo para que no futuro não se verifiquem quaisquer problemas ou dúvidas relativamente 
à legitimidade de posse e administração dos bens da Igreja. Temos conhecimento da resistência 
assumida por algumas povoações em relação ao registo dos respectivos locais de culto, argu-
mentando que são propriedade do “povo”. O registo dos bens em nome da paróquia não repre-
senta qualquer perda de propriedade, antes a reforça, pois a paróquia é constituída pelos féis da 
povoação, que escolhem os seus representantes para a gestão dos bens ligados à Igreja.
 Alertamos também para o facto de a ausência do registo poder inviabilizar qualquer can-
didatura a apoios de fundos comunitários. As candidaturas disponibilizadas pelas Associações 
de Desenvolvimento Local (ADD, ADDLAP, ADRIMAG, ADICES) abrem algumas possibili-
dades para a apresentação de projectos no âmbito do património religioso, porém, é obrigatório 
que o imóvel se encontre devidamente registado. Para a concretização do registo impõem-se 
alguns procedimentos burocráticos e podem surgir dificuldades, nomeadamente na reunião dos 
documentos necessários à regularização da situação. Com frequência, as complicações em en-
contrar documentação que ateste os direitos de propriedade sobre os imóveis têm determinado 
o recurso à justificação por usucapião.
 Para auxiliar nesta tarefa, o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, em 2009, 
remeteu às dioceses informação de grande utilidade relativa ao acesso a documentação para 
agilizar o processo de registo legal dos imóveis. Já tínhamos divulgado estas informações, mas 
dada a sua relevância e a pedido de alguns interessados considerámos pertinente repetir a sua 
publicação.
 “Há possibilidade de serem requeridas cópias para os efeitos legais dos autos de arrola-
mento produzidos na sequência da lei da separação e dos sucessivos autos de entrega, cujos 
originais se encontram no Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças (ACMF), em 
Lisboa.
 Para tanto, os interessados deverão: 1. Consultar a página do ACMF no seguinte ende-
reço: http://www.sgmf.pt/Cultures/pt/SGMF/Internet/Arquivo/ 2. Seleccionar Arquivo Digital 
(na margem à esquerda) 3. Seleccionar Pesquisar. 4. Escrever o termo de pesquisa (recomen-
da-se o nome civil da paróquia) 5. Seleccionar em cada item a informação que se encontra 
sublinhada para acesso à descrição da ficha arquivística onde se acha o código de referência do 
Processo.
 Chama-se a atenção para o facto de muitas paróquias terem outros processos, por exem-
plo de remissão de foros, etc. Os pedidos, para serem evitados gastos supérfluos, devem referir 
especificamente quais os processos (autos de arrolamento e autos de entrega) que interessam. 
Cada um verá conforme a informação que encontrar. Além disso, algumas vezes, sobretudo 
quando as paróquias têm o mesmo nome, os processos acham-se misturados, o que exige redo-
brada atenção.
 Os pedidos devem ser endereçados ao técnico: Dr. João Sabino - Arquivo Contemporâ-
neo do Ministério das Finanças, via correio electrónico: arquivo.contemporaneo.financas@
sgmf.pt, assinalando a Paróquia e o Concelho, com a indicação única e exclusiva do código 
de referência do(s) processo(s), como no exemplo que se segue:
 JOVIM (conc. GONDOMAR): Arquivo/CJBC/PTO/GON/ARROL/004 Liv. 69, fl. 15-
19v. Arquivo/CJBC/PTO/GON/ADMIN/012 Proc. 11207, L. 13, Fl. 243.” O esforço dos sacer-
dotes e das paróquias para a resolução do registo dos imóveis é fundamental. Trata-se de uma 
responsabilidade que não deve ser adiada.
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EXPOSIÇÃO ARTE E VIDA...VIDA E ARTE

INAUGURAÇÃO EM PENALVA DO CASTELO

 Foi inaugurada na sexta-feira, dia 23 de agosto, na Biblioteca Municipal de Penalva do 
Castelo a exposição de arte-sacra Arte e Vida...Vida e Arte. Na apresentação do evento, o Vice-
Presidente do Município, Dr. Carlos Santos, salientou a importância dos eventos culturais que 
a Biblioteca tem realizado e do estabelecimento de parcerias para a concretização de alguns 
projetos. A inauguração da exposição foi articulada com o início das festas do concelho, diver-
sificando o programa de atividades propostas à comunidade entre 23 e 26 de agosto.
 Seguiu-se a apresentação da exposição, no que concerne à génese do projeto, que se en-
contra associada ao Centro de Apoio à Vida (CAV) da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto, 
e aos conteúdos e particularidades da narrativa expositiva, especificamente orientada para a 
engrandecimento 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 nar-
rativa 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 cui-
dados da Mãe para com o filho são evocados também pela imagem da Virgem a amamentar o 
Menino.
 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 estruturante 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 (Sagrada Fa-
mília), se envelhece junto ao carinho da família (Santa Ana, a Virgem e o Menino).
 A Solidariedade e a Partilha são evocadas através da presença de vários santos, como 
São Brás e São Francisco, numa abordagem à necessidade de que todos se sintam corresponsa-
bilizados 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 materialismo como o que vivemos atualmente.
 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, 
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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 barro-
co, com plasticidade e dinâmica de formas e exuberantes panejamentos, estofados com precio-
sismo, está presente em várias esculturas, entre as quais a de Santa Ana, a Virgem e o Menino. 
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 a Bandeira com Nossa 
Senhora da Misericórdia, obra do século XVIII, pertencente à Irmandade da Misericórdia de 
Penalva do Castelo.
 Trata-se de uma exposição que poderá ser visitada individualmente ou em grupo, nomea-
damente por grupos de catequese e alunos, até 30 de setembro.

EXPOSIÇÃO ARTE E VIDA...VIDA E ARTE

INAUGURAÇÃO | 24 DE AGOSTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO

 A exposição Arte e Vida...Vida e Arte foi concebida no âmbito de um projecto que com-
preendeu várias iniciativas, intitulado Sentir a Vida: traços, tons e sons, promovido pelo Centro 
de Apoio à Vida (CAV) da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto. A exposição, organizada 
pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, esteve patente ao público na igre-
ja do Seminário Maior de Viseu de Maio a Julho de 2009. A relevância e o simbolismo desta 
narrativa expositiva justificaram a decisão de a tornar itinerante e, desta forma, possibilitar a 
sua fruição a um público mais alargado. Assim, entre Maio e Agosto de 2010 esteve instalada 
na Casa da Cultura de Santa Comba Dão e entre Novembro desse mesmo ano e Abril de 2012 
foi acolhida pelo Museu Municipal de Vouzela. Na próxima sexta-feira, dia 24 de Agosto, pelas 
20h45, a exposição será inaugurada na Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo.
 A itinerância desta Exposição perspectiva uma divulgação alargada do Centro de Apoio 
à Vida (CAV), dar a conhecer os valores da Vida, ajudar a compreendê-los e incentivar a prati-
cá-los. Simultaneamente, sendo composta por peças representativas da riqueza do património 
da diocese de Viseu, cuja salvaguarda, valorização e divulgação deve ser partilhada por todos, 
constitui um meio de proporcionarmos uma fruição alargada dos bens culturais da diocese de 
Viseu.
 Trata-se de uma amostra composta por obras de arte sacra se encontram incorporadas 
num discurso narrativo orientado para um tema de tão profundo significado e claramente trans-
versal a toda a humanidade, a VIDA.
 Propõe-se um caminho pela arte, complementado pelas palavras de poetas e de persona-
lidades de referência, que se pretende participativo, capaz de despertar sentimentos e de mos-
trar a grandeza do ser humano, motivando para a reflexão sobre os valores da Vida e para que 
cada um individualmente e na relação com o outro cultive a verdadeira beleza e significado da 
VIDA.
 As obras de arte que integram esta exposição pertencem ao Seminário de São José, ao 
Seminário Maior e ao Paço Episcopal, com excepção de três peças, duas da Catedral de Santa 
Maria de Viseu e da Igreja da Ordem Terceira do Carmo e outra, a Bandeira da Misericórdia, 
pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo.
 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 quatro núcleos – A génese da Vida humana, O sentido da 
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Família, Solidariedade e partilha, Termo da Vida terrena e A beleza da Vida – elas explanam 
mensagens que colocam em evidência a importância da Vida e os valores e princípios que lhe 
estão associados.
 A Exposição encontra-se patente ao público até 30 de Setembro na Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo, no horário regular, podendo ser solicitadas visitas 
guiadas, mediante marcação prévia. Nos dias 24 a 26 de Agosto, em correlação com as festas 
do concelho e no âmbito da iniciativa Biblioteca Fora D’Horas, poderá ser visitada em horário 
alargado, entre as 20h30m e as 23h30m.

INVENTÁRIO / CATÁLOGO: 
ROTEIRO DE UM CAMINHO

 Ultrapassada da primeira etapa em que os técnicos de inventário tiveram formação es-
pecificamente orientada para o tipo de inventário a desenvolver e para o domínio do software 
In Patrimonium Premium, iniciaram-se os trabalhos de levantamento das peças e espaços a 
inventariar e o carregamento da informação no programa informático supra citado.
 Assim, no Arciprestado de Mangualde procedeu-se à inventariação das paróquias de Moi-
menta de Maceira Dão, Fornos de Maceira Dão e Mangualde, num total de vinte e seis espaços 
religiosos; no Arciprestado de Oliveira de Frades foram inventariadas as paróquias de Arões, 
Oliveira de Frades, São Vicente de Lafões e Souto de Lafões, num total de trinta e um espaços e 
no Arciprestado Urbano de Viseu foi inventariados as três igrejas da paróquia de São Salvador.
Depois de realizado o levantamento de campo em cada paróquia procede-se ao trata- mento e 
à informatização dos dados, trabalho muito moroso e exigente, porque subentende a consulta 
de documentos e bibliografia, a comparação de obras e uma observação atenta e interpretativa 
dos objectos a tratar.
 Os trabalhos vão ter continuidades nestes dois arciprestados e após a conclusão nestes 
territórios proceder-se-á à apresentação pública dos resultados.

SÃO TEOTÓNIO NO CARTAZ DA FEIRA DE SÃO MATEUS

PADROEIRO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU

 A presença de São Teotónio no cartaz da Feira de São Mateus assume particular relevân-
cia não só por estar a decorrer o ano em que se assinalam os 850 anos da morte do primeiro 
Santo português, mas também por conferir protagonismo ao padroeiro da diocese e da cidade 
de Viseu. São muitos os viseenses que desconhecem o padroeiro da cidade e que atribuem esse 
estatuto a São Mateus, pelo que a divulgação da sua imagem, vida e acção são fundamentais 
para a recuperação da memória e identidade.
 A articulação da imagem de São Teotónio com a da Sé de Viseu, simbolicamente, reme-
te-nos para a sua presença na cidade, onde assumiu o cargo de Prior da Catedral por volta de 
1110 e onde exerceu a sua acção pastoral e evangelizadora. As comemorações jubilares de São 
Teotónio, promovidas pela diocese de Viseu em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, 
prolongam-se até Outubro, com o encerramento da exposição temporária São Teotónio: Pa-
trono da Diocese e da Cidade de Viseu (1162-2012), instalada no Museu de Grão Vasco e na 
Catedral. Composta por cinco núcleos, que corporizam alguns dos aspectos mais relevantes 
registados no texto da Vita beatissimi domni Theotonii, escrita por um discípulo de D. Teotónio 
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logo após a sua morte, esta mostra possibilita conhecer a personalidade, a acção e a fé do nosso 
padroeiro.
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CAPÍTULO IV

ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1.  CONSELHO PRESBITERAL

CONSELHO PRESBITERAL 

COMUNICADO

 Em reunião do Conselho Presbiteral a que presidiu D. Ilídio Leandro e que teve lugar no 
passado dia 24 de Outubro foram abordados os seguintes temas:
 Arciprestado e Missão do Arcipreste, salientando-se a importância e necessidade de reor-
ganização destas unidades pastorais. Foi criado um Grupo de Reflexão, com a responsabilidade 
de apresentar uma proposta de reorganização dos Arciprestados, tendo em conta a futura orga-
nização administrativa do território.
 Celebração Jubilar de S. Teotónio, Padroeiro da Diocese e da Cidade de Viseu, a ocorrer 
em 2013, integrada nos trabalhos do Sínodo Diocesano. Já há acções programadas e estabele-
cidas parcerias para a sua concretização, ao longo do ano, que incluem a Câmara Municipal de 
Viseu e o Hospital de S. Teotónio.
 Atenção especial à acção dos Centro Paroquiais e à formação de agentes da Pastoral So-
cial em cada Paróquia.
 A Formação de Leigos para serviços paroquiais no âmbito do seu ministério laical foi 
igualmente abordada, com vista ao desenvolvimento de um programa adequado a esse objecti-
vo.
 A reunião foi muito participada e D. Ilídio deixou o apelo ao chamamento de toda a Igreja 
Diocesana à participação nas iniciativas que visam passar “Da Palavra à Acção” lema para este 
Ano Pastoral. 

SECRETARIADO PERMANENTE DO CP

 No início da tarde de Segunda-feira, dia 30 de Janeiro, o Bispo reuniu o Secretariado 
Permanente do Conselho Presbiteral para preparar a agenda da próxima reunião ordinária deste 
órgão que terá lugar no próximo dia 13 de Fevereiro. A Catequese Familiar vai ser o tema cen-
tral desta reunião.

REUNIÃO ORDINÁRIA

 Reuniu o Conselho Presbiteral na passada Segunda-feira, dia 13 de Fevereiro, no Centro 
Pastoral Diocesano. Para além de outros assuntos, tinha um tema central: Iniciação Cristã, Ca-
tequese Familiar e Catequese de Adultos. Foi orientador o Pe. Vasco António da Cruz Gonçal-
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ves, da diocese de Viana do Castelo. Ficou o desejo a acompanhar a necessidade e a urgência 
de apostar nestas áreas da formação. Torna-se indispensável para a construção do Sínodo que 
estamos a viver. Ficou aprovado um itinerário de reflexões, a comprometer os Arciprestados, 
as Assembleias Arciprestais, os Secretariados Diocesanos e os Movimentos. O tema virá, em 
Maio, ao Conselho Pastoral Diocesano e ao Conselho Presbiteral. Serão definidas linhas de 
actuação futura.

CONSELHO PRESBITERAL

 Para preparar a agenda da próxima reunião do Conselho Presbiteral, a ter lugar no dia 28 
de Maio, reuniu o Secretariado Permanente deste órgão diocesano, no fim da manhã do passado 
dia 4 de Maio. O Sínodo Diocesano - Normas e Regulamento - e o Plano Pastoral do próximo 
ano serão os principais temas, para além de uma reflexão sobre o Recenseamento da prática 
dominical, feito na diocese, no passado mês de Fevereiro.

REUNIÃO ORDINÁRIA

 Em reunião ordinária, teve lugar um novo encontro do Conselho Presbiteral, na passada 
Segunda-feira, dia 28 de Maio. O tema central foi o Regulamento e as Normas do Sínodo Dio-
cesano, documentos apresentados pelo Secretariado-Geral e propostos para reflexão, discussão 
e aprovação. Com algumas rectificações, ficou para ser apresentado para aprovação, na próxima 
reunião ordinária deste órgão diocesano.
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2.  CONSELHO PASTORAL

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Teve lugar no último Sábado, dia 17 de Setembro, no Centro Sócio-Pastoral, a primeira 
reunião ordinária do Conselho Pastoral Diocesano, no presente Ano Pastoral 2011-2012. Com 
a presidência do Bispo da Diocese, orientou o encontro o Vigário Episcopal da Pastoral – Cón. 
Manuel Moreira Matos – tendo por base a Carta Pastoral do Bispo da Diocese deste ano. Vá-
rios temas foram estudados nos grupos que se constituíram, procurando pôr de pé o 2.º ano do 
Sínodo Diocesano. Também se preparou, proximamente, a Assembleia Diocesana dos Grupos 
Sinodais, a realizar no próximo dia 9 de Outubro.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Tendo em conta a próxima reunião do Conselho Pastoral Diocesano, o Bispo encontrou-se 
com os elementos que constituem o Secretariado Permanente deste órgão de corresponsabilidade 
para preparar a agenda. Este encontro teve lugar no Seminário Maior, na tarde de Terça-feira, 
dia 3 de Janeiro. A próxima reunião ordinária do CPD terá lugar na manhã de 28 de Janeiro.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
FAZ BALANÇO DO TRABALHO SINODAL

 Reunido no sábado passado, o Conselho Pastoral Diocesano fez balanço do trabalho de 
reflexão dos grupos sinodais sobre a Dei Verbum e debruçou-se sobre a situação social em cada 
Arciprestado e a forma como as comunidades cristãs estão atentas às situações de carência, ou 
pobreza, dando a resposta às necessidades mais prementes das famílias.
 Os grupos sinodais estão a fazer o seu trabalho, cada um ao seu ritmo, usando o texto de 
estudo proporcionado pela equipa que se debruçou sobre a Dei Verbum. Na generalidade, ficou 
evidente a dificuldade, na maioria dos grupos, em abordar os documentos do Concílio. Essa 
dificuldade resulta de um certo “analfabetismo” resultante da falta de formação, da falta de 
catequese de adultos, ao longo dos últimos tempos.
 Também “é difícil reunir e os leigos ainda são muito clericais, acham que não são compe-
tentes para isto”, dizia um dos participantes, refletindo a situação do seu Arciprestado.
 Há várias velocidades no trabalho que se tem vindo a realizar, desde outubro de 2010. Os 
grupos “trabalham ao seu ritmo”, sem pressa de cumprir a agenda, pois dependem muito das 
suas limitações. A este propósito, o Secretário-Geral do Sínodo lembrou que “nada está fecha-
do; aceitam-se os contributos, que vão chegando, e são acrescidos aos que chegaram no tempo 
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da agenda. Há paróquias que só agora estão a entrar nesta dinâmica sinodal, tal como alguns dos 
Movimentos de Apostolado.
 O Bispo “dá graças a Deus pelo trabalho já realizado, porque os ecos são positivos, apesar 
das dificuldades. O desbravar e perceber os documentos conciliares que refletem a essência e a 
identidade da Igreja é positivo”. “A ignorância é terrível” e a responsabilidade de dar e receber 
formação é de todos, desde o bispo aos leigos.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Para preparar a agenda da próxima reunião do Conselho Pastoral Diocesano, reuniram 
os elementos do Secretariado Permanente deste órgão, no Seminário Maior, no fim da tarde de 
Terça-feira, dia 8 de Maio. A esta reunião preparatória do Conselho, a realizar no próximo dia 
16 de Junho, presidiu o Bispo da diocese. A avaliação do pré-sínodo em cada Arciprestado e a 
continuidade dos trabalhos será o tema central.

PLANO PASTORAL 2012-2013

 Sob a presidência do Bispo da diocese e com a orientação do Vigário Episcopal para a 
pastoral diocesana, reuniram os Presidentes dos Secretariados Diocesanos, com outros elemen-
tos das suas equipas, para iniciarem a programação do próximo Ano Pastoral. A reunião teve 
lugar no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, na noite de Terça-feira, 8 de Maio. Foi a primeira 
reunião, depois de todos terem aprovado o tema e metodologia a conduzir os trabalhos. Foi uma 
reunião de muito interesse e em que se chegou a acordo nos pontos fundamentais, tendo em 
conta o Plano Pastoral do próximo ano. Para continuação destes trabalhos, ficou marcado o dia 
29 de Maio, às 21,00 horas.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Na manhã de Sábado, dia 16 de Junho, reuniu, pela última vez no presente Ano Pastoral, 
o Conselho Pastoral Diocesano, moderado pelo Vigário Episcopal da Pastoral - Cón. Manuel 
Moreira Matos. Como agenda - e depois da oração e de uma pequena reflexão sobre o Proémio 
da Gaudium et Spes - os delegados presentes partilharam o modo como a caminhada sinodal 
está a desenrolar-se nos arciprestados, movimentos e secretariados diocesanos.
 Finda esta partilha, foi feita uma reflexão (números e leitura pastoral) sobre o recen-
seamento realizado na diocese. Apresentou-se o tema e alguns pontos do Plano Pastoral para 
2012-2013 e deram-se informações sobre: dia da diocese e ordenação sacerdotal (1 de Julho), 
ordenação dos primeiros diáconos permanentes (22 de Julho) e dia de formação de animadores 
sinodais com a abertura do Ano da Fé (13 de Outubro).
 A terminar, informou-se e pediu-se colaboração para 2 projectos que estão a começar: in-
ventariação / catalogação dos bens culturais e informatização das paróquias para comunicação 
em rede de toda a diocese.
 A reunião terminou com os agradecimentos a todos os membros presentes do CPD, feitos 
pelo bispo, pelo trabalho desenvolvido durante o presente ano pastoral. 
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PLANO PASTORAL 2012-2013

 Para continuar a elaboração do Plano Pastoral do próximo ano, dedicado ao Domingo 
como convite a viver a Festa juntos, teve lugar mais um encontro com todos os Secretariados 
Diocesanos. Realizou-se no Centro Sócio-Pastoral, no início da noite da passada Terça-feira, 
29 de Maio. O bispo esteve presente e o encontro foi orientado pelo Vigário Episcopal para a 
Pastoral.
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3.  COLÉGIO DE CONSULTORES

COLÉGIO DOS CONSULTORES

 Para ouvir os Padres Consultores da Diocese, o Bispo reuniu este órgão consultivo, no 
início da tarde da passada Sexta-feira, dia 28 de Outubro. A consulta teve por objectivo ajudar 
o Bispo em tarefas concretas da acção do seu governo pastoral. “Um órgão consultivo que par-
ticipa da natureza do Conselho Presbiteral do qual procede e que, pela sua composição mais 
reduzida e facilidade de convocatória, permite a assistência ao Bispo de forma continuada e 
nos assuntos de governo de especial urgência” (Código de Direito Canónico – explicação do c. 
502).
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4.  CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 Na manhã do passado Sábado, dia 3 de Dezembro, reuniu o Conselho Económico da 
nossa Diocese, convocado e presidido pelo Bispo e orientado pelo Ecónomo Diocesano – Pe. 
Armando Esteves Domingues. Para além de se reflectir o momento difícil que atravessamos, 
condicionante de muitos projectos nesta área, apresentaram-se e aprovaram-se os orçamentos 
da Diocese e das diversas Instituições diocesanas.

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 Na tarde de Terça-feira, dia 22 de Maio, reuniu o Conselho Económico Diocesano, pre-
sidido pelo bispo e orientado pelo ecónomo diocesano - Pe. Armando Esteves Domingues. 
Para além dos membros deste Conselho, estiveram os responsáveis das seguintes Instituições: 
Diocese, Seminário Maior, Seminário Menor, Colégio da Via-Sacra, Fundação Jornal da Beira, 
Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto, Cáritas Diocesana e Lar Escola de Santo António. 
Foram apresentadas e aprovadas as contas de 2011 de todas estas Instituições.
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CAPÍTULO V

VIDA CONSAGRADA
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A MINHA VIDA A DEUS... PARA SEMPRE

 Amigos leitores,
 A razão que me leva a escrever-vos hoje é muito importante para mim: no próximo dia 
18 de Setembro farei a minha Profissão Religiosa Solene na Família Franciscana dos Frades 
Menores Conventuais. Será na Igreja de S. Francisco dos Terceiros, em Viseu, às 17:00 horas. 
A melhor forma de iniciar é apresentar-me e contar alguma coisa da minha história, partilhando 
convosco momentos importantes.
 Onde nasci: Sou natural da Moita, situada na freguesia de Moledo, concelho de Castro 
Daire onde vivi e trabalhei os primeiros anos da minha vida. Nasci no seio de uma família de 
agricultores, no dia 23 de Junho de 1976.
 Emigrante: Com 19 anos emigrei para a Suíça onde trabalhei quatro anos num hotel, 
numa vila montanhosa. Tudo corria bem, mas faltava-me alguma coisa, sem eu saber o quê. 
Ainda estou por perceber porquê, de improviso, arranjei as malas e regressei à minha terra. 
Hoje parece-me perceber que o Senhor me estava a chamar..., talvez ainda não fosse aquele o 
momento certo.
 Nova Vida de... procura: Quando regressei a Portugal trabalhei quatro anos. O pensa-
mento andava sempre à procura de saber o que o Senhor queria de mim. Estava bem, os meus 
sonhos estavam a realizar-se, mas não me sentia satisfeito. Havia um “Outro” que estava a en-
trar na minha vida, com uma força cada vez maior, e com um projecto para mim.
 Um encontro decisivo: Nessa altura, conheci os Frades Menores Conventuais (Francis-
canos), que, na cidade de Viseu, tinham e têm um convento junto da Igreja de São Francisco dos 
Terceiros (próximo do Rossio). Pouco a pouco aproximei-me, e descobri com uma intensidade 
cada vez maior toda a beleza e encanto do percurso de vida de dois grandes “Homens” da His-
tória universal: Jesus Cristo e Francisco de Assis. E cometi a adorável loucura de deixar tudo e 
seguir Jesus Cristo pisando as pegadas de São Francisco.
 Vida franciscana: A decisão de seguir “a Vida Franciscana” foi tomada no dia 19 de 
Abril de 2003. Era o Sábado Santo! Naquele dia senti dentro de mim o quanto Deus ama o 
mundo e quer a felicidade de to- dos. Veio ao mundo para nos dar a vida em abundância (cf. 
Jo 10,10), pedindo que nos deixemos envolver pelo Seu amor. O Senhor concedeu-me a graça 
de desatar as mãos dos meus projectos para abraçar um Projecto Maior que Ele me propunha. 
No dia 31 de Agosto do mesmo ano, deixei o emprego e, no dia 15 de Setembro, entrei para o 
convento em Viseu.
 Um caminho... Nem sempre fácil: Com a ajuda do Senhor e da oração dos irmãos, venci 
as dificuldades que iam aparecendo. Ajudou-me muito o desenvolver actividades ao serviço 
da caridade, em prol de deficientes profundos, em lares de idosos, na cadeia, no Hospital e na 
paróquia. Foi, sobretudo, nesse trabalho solidário, que mais explicitamente encontrei Cristo que 
afavelmente me encorajava a nunca ter medo de O seguir.
 Outro tipo de emigração: Em Agosto de 2005 fui viver para Itália e assim continuar a 
minha formação. No dia 1 de Setembro de 2007, pronunciei o meu primeiro ‘Sim’ a Deus (Pro-
fissão Religiosa Temporária) na Basílica de Santo António em Pádua. Actualmente estudo nas 
Faculdade Teológica na mesma cidade. Neste ano concluí o terceiro ano de Teologia.
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 O ‘Sim’ definitivo: Como dizia no início, no próximo dia 18 de Setembro, farei a minha 
‘Profissão Religiosa Solene’, um passo importantíssimo na vida de um frade.
 Naquele dia, respondendo à inspiração do Senhor, nas mãos do meu Superior, diante de 
Deus e da Igreja, pronunciarei o ‘Sim’ definitivo: viver a Vida e a Regra dos Frades Menores 
Conventuais, comprometendo-me a seguir o Santo Evangelho e os passos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Chama-se a isso ‘fazer voto’ de viver para o resto da vida em Obediência, em 
Pobreza, com Deus sendo único Amor! É um projecto grande! Estou consciente de que, apenas 
com as minhas forças, não o poderei realizar. Mas a graça de Deus tudo pode: «... a Deus nada é 
impossível.» (Lc 1,37). Entrego-me nas mãos do Senhor com segurança. Ele nunca falta a quem 
Nele confiar.
 “...Com tremor e temor!”: A poucos dias deste passo decisivo sinto um certo temor. 
Temor pelas minhas incapacidades e fragilidade; temor porque sou um “pobre diabo” que com 
a minha força nada posso... Mas não é na minha força que eu confio e com São Paulo afirmo: 
Tudo posso Naquele que me dá força (cf. Fl 4,13).
 Construiu-se uma história: Já passaram quase oito anos desde o início deste caminho. 
Se algumas vezes receei pelas minhas limitações, o Senhor foi-me lembrando que não fui eu 
que O escolhi, foi Ele que me escolheu a mim (cf. Jo 15,16) e sabe para onde me leva. Eu só 
tenho de me entregar e dizer o meu “Sim” pois Ele nada fará contra a minha liberdade e que 
impeça o anseio de felicidade.
 Amigos, falei um pouco de mim, mas sei que é impossível contar tudo... seria preciso 
escrever um livro e não um artigo de jornal. A minha história não acaba aqui! A ‘Profissão Re-
ligiosa Solene’ não é um ponto de chegada mas de partida! Depois da Profissão, quero viver em 
cada dia aquilo que os meus lábios proferiram: ‘SIM PARA SEMPRE’! Confio a minha vida 
ao Senhor, deixo-me guiar por Ele, mesmo sem saber para onde me levará! Sei com quem vou, 
e isso é o mais importante! Esta partilha de vida faça surgir em vós leitores a vontade de uma 
oração, para que eu abra sempre mais o meu coração ao Senhor e faça a Sua Santa Vontade.

Frei Zé Carlos Cerdeira Matias

BEATRIZ DA SILVA - UMA GLÓRIA DE PORTUGAL

 Neste ano de celebração dos 500 anos da promulgação da Regra da Ordem da Imaculada 
Conceição, há que realçar a figura de Santa Beatriz da Silva, fundadora da Ordem, da qual a 
diocese tem um Convento no Viso, em Viseu. Para além do de Viseu, só existe, em Portugal, 
outro em Campo Maior, onde nasceu Santa Beatriz da Silva.
 “Mulher notável”, segundo Margarida de Magalhães, sua biógrafa, foi “capaz de lutar até 
à morte pelos valores que a animavam”. Era prima da Infanta Isabel de Portugal, tendo-a acom-
panhado como dama, após o seu casamento com D. João II de Castela, em 1447. Desprendeu-se 
de todas as honrarias que a sua linhagem nobre poderia oferecer-lhe, para “só a Deus servir no 
silêncio e apagamento do Mosteiro”.
 O processo de beatificação de Beatriz da Silva instaurou-se em 1636. Nascida em Campo 
Maior, em 1437, era a terceira das seis filhas do casal, sendo também seis os varões. Seus pais 
“escolheram religiosos franciscanos para mestres de seus filhos”. Deve vir daí a grande devoção 
de Beatriz da Silva a S. Francisco de Assis e ao mistério da Imaculada Conceição de Maria.
 A sua beleza foi causa de disputas entre cortesãos e o despeito causado pela sua não cor-
respondência deu origem a difamações que trouxeram a Beatriz da Silva grandes complicações, 
nomeadamente a perda de confiança da rainha, que chegou a encerrá-la num cofre “lavrado para 
esse efeito”, onde ficou esperando a morte. Aí teve uma visão de Nossa Senhora com o Menino 
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nos braços, convidando-a a fundar uma Ordem em honra da sua Imaculada Conceição.
 Após três dias, intrigado com o seu desaparecimento, o tio, D. João de Menezes, ques-
tionou a rainha e esta, dizendo-lhe “que viesse vê-la”, conduziu-o ao cofre e, esperando que 
estivesse morta, viu-a surgir, bela e tranquila.
 Espantada e para ver-se livre dela, a rainha “deu-lhe licença e liberdade para ir viver aon-
de mais fosse sua vontade”.
 Com cerca de catorze anos de idade, em 1451, dona Beatriz da Silva sai do Paço Real 
de Tordesilhas indo hospedar-se em Toledo, no Mosteiro de S. Domingos-o-Real, de monjas 
dominicanas, onde se manteve, durante trinta anos, como secular, distinguindo-se “por sua hu-
mildade e obediência às superioras do Mosteiro”.

CONCEPCIONISTAS EM VISEU
500 ANOS DE UMA ORDEM RELIGIOSA

 No próximo sábado, dia 17 Setembro, a Ordem da Imaculada Conceição (OIC) celebra o 
jubileu dos 500 anos da aprovação da sua Regra.
 A Ordem foi fundada em 1489 na cidade de Toledo, Espanha, por Santa Beatriz da Silva, 
Portuguesa nascida na vila alentejana de Campo Maior, sendo a Regra aprovada por Bula de 
17/11/1511 do Papa Júlio II. Ainda muito nova, Beatriz da Silva acompanhou como dama de 
honor D.ª Isabel de Portugal aquando do seu casamento com o rei de Castela e não mais regres-
sou a Portugal.
 Esta Ordem foi fundada a pedido expresso de Nossa Senhora que lhe apareceu, incumbin-
do-a de fundar uma Ordem Religiosa em louvor da Sua Imaculada Conceição.
 A OIC logo teve grande expansão em Espanha. Em Portugal, há notícia da fundação 
de oito mosteiros, que foram extintos em 1854 no governo de Joaquim António de Aguiar, o 
“mata-frades”. Em 1942 a Ordem “regressou” a Portugal, com a fundação de um mosteiro em 
Campo Maior, por religiosas vindas de Espanha.
 Em 1970 um pequeno grupo de Religiosas vindas de Campo Maior deu início à presença 
das Concepcionistas na Diocese de Viseu, começando por se instalar no Tourigo, concelho de 
Tondela, numa casa então propriedade da Diocese. A pequena comunidade de então evoluiu 
para o que é hoje o Convento das Concepcionistas no Viso, Viseu.
 A assinalar meio milénio de aprovação da sua Regra, a OIC e a Diocese promovem no 
próximo sábado, dia 17 de Setembro, no Centro Pastoral de Viseu, uma sessão comemorativa 
com início às 15h00, que inclui uma “Apresentação Teatral em homenagem a Santa Beatriz da 
Silva”, um historial da “Presença das Concepcionistas na Diocese de Viseu” e uma palestra so-
bre o “Carisma Contemplativo das Concepcionistas”. Se desconheces quem são e o que fazem 
as Concepcionistas do Viso (Religiosas de Clausura), tens agora a oportunidade de ficar a saber 
o valor e o que significa para a Igreja a existência da Vida Contemplativa.

CC

CONVENTO DE SANTA BEATRIZ (VISO)

CELEBRA 500 ANOS DE APROVAÇÃO DA REGRA DA OIC

 No passado dia 17, sábado, o Convento de Santa Beatriz abriu as portas e veio à cidade, 
para participar nas celebrações dos 500 anos da aprovação da Ordem da Imaculada Conceição, 
à qual obedecem, para cumprirem o seu carisma de religiosas contemplativas. Onze irmãs com 
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votos solenes, uma com votos temporários, três postulantes e duas noviças constituem a comu-
nidade de religiosas contemplativas deste Convento.
 No dia em que se completavam 500 anos sobre a aprovação da Regra da Ordem da Ima-
culada Conceição, pelo Papa Júlio II, em 17 de Setembro de 1511, a Diocese de Viseu assinalou 
a data festiva com uma sessão solene, no auditório do Centro Sócio-Pastoral, seguindo-se a 
celebração da Eucaristia, às 18:30, na Sé. Em ambos os momentos, estiveram presentes as Reli-
giosas que habitam o Convento de Santa Beatriz. A sessão solene, aberta por D. Ilídio Leandro, 
teve um primeiro momento teatral concebido e apresentado pelo grupo de teatro amador de Pas-
sos de Silgueiros, representando o percurso biográfico de Beatriz da Silva, fundadora da Ordem 
da Imaculada Conceição. Seguiu-se uma palestra do Dr. Custódio Matos sobre a instalação da 
Ordem da Imaculada Conceição na nossa diocese, correspondendo ao desejo de D. José Pedro 
da Silva. As primeiras religiosas vieram instalar-se na localidade de Tourigo (Tondela), numa 
casa que havia sido doada à diocese, em 1970, passando depois para a Ladeira de Castelões, 
do mesmo concelho, vindo em seguida para Viseu. Aqui, instalaram-se primeiro numa casa, no 
Largo da Prebenda e só em ocuparam definitivamente o Convento de Santa Beatriz, construído 
propositadamente para a colher a Comunidade, num terreno oferecido para a construção, em 
Setembro de 1988.
 Sobre o carisma próprio da Ordem da Imaculada Conceição, falou o Pe. Abílio Ribeiro, 
claretiano, que realçou a importância das religiosas contemplativas, destacando a especial de-
voção que esta Ordem tem pela Imaculada Conceição da Virgem Maria. A Missa solene, que 
teve lugar às 18:30, na Sé, teve a participação do Coral Polifónico da Casa do Povo de Tondela, 
concelho onde primeiro se instalaram, na nossa diocese, estas religiosas da Ordem da Imacula-
da Conceição.
 D. Ilídio, que presidiu à celebração, realçou a enorme importância desta presença oran-
te e adorante, testemunho vivo de valores essenciais, que dão dignidade à condição humana, 
apontando para caminhos e metas de libertação. “Trabalhadoras cuidadosas” de um mundo que 
“precisa de viver valores de verdade”, assim definiu D. Ilídio as mulheres que habitam o Con-
vento de Santa Beatriz. Elas são presença exemplar para uma sociedade onde “os pensamentos 
e os caminhos dos homens são muito diferentes” dos que Deus propõe.
 Num ano pastoral em que o lema da diocese é passar “da Palavra à Acção”, D. Ilídio de-
safia os fiéis para que, apoiados pelo trabalho e pela oração da Ordem da Imaculada Conceição, 
se empenhem mais na “transformação do mundo”, pois “todos somos chamados a viver, a servir 
e a contribuir para a missão da Igreja”.
 O Sínodo Diocesano, que está a ser desenvolvido na nossa diocese, constitui “uma opor-
tunidade de formação e de acção para o bem comum”, oportunidade que não deve ser desper-
diçada. O Município de Viseu fez-se representar pelo seu Vice-Presidente, Dr. Américo Nunes, 
tendo o Presidente, Dr. Fernando Ruas, estado presente no jantar que foi servido, no Convento 
de Santa Beatriz, aos convidados e comissão organizadora das celebrações. De 14 a 16 de Ou-
tubro, realizar-se-á, em Fátima, o Congresso Internacional da Ordem da Imaculada Conceição, 
com temática variada e ampla, abordando o que são “ordens, congregações e institutos secula-
res”, as diferentes “expressões de contemplação”, o papel das “mulheres e ordens religiosas” 
inspiradas pela Imaculada Conceição. As ligações da Ordem da Imaculada Conceição com 
outras Ordens, bem como o “carisma e espiritualidade” próprias desta Ordem e a presença da 
“Imaculada Conceição na arte e na cultura portuguesas” são outros temas do Congresso, que 
abordará ainda “a posteridade de Santa Beatriz da Silva” e o papel das “ordens religiosas na 
pastoral”. 
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SANTA BEATRIZ: DOIS CONVENTOS EM PORTUGAL

 Em Portugal, a Ordem da Imaculada Conceição, fundada por Sta. Beatriz da Silva, tem 
dois Conventos, um em Campo Maior, terra-natal de Santa Beatriz da Silva, e outro em Viseu. 
Consideramos Campo Maior terra-natal de Sta. Beatriz, porque o seu nascimento em Ceuta é 
apenas hipótese.
 A extinção das Ordens Religiosas levou a que desaparecesse da memória do povo, ao 
longo de dois séculos, a lembrança da acção dos oito Mosteiros que a Ordem da Imaculada 
Conceição teve em Portugal. A Ordem da Imaculada Conceição chegou à pátria de Sta. Beatriz 
da Silva, no início do séc. XVII.
 O primeiro Mosteiro da Conceição português terá sido o de Angra do Heroísmo, na Ilha 
Terceira (Açores), no ano 1608. Seguindo-se mais uma fundação nos Açores (1616) e 6 funda-
ções no Continente até ao ano 1716; sendo talvez mais importante o Mosteiro da Conceição de 
Braga, fundado no ano 1622.
 Não subsiste, porém, nenhum dos antigos Mosteiros outrora habitados por essas primei-
ras monjas da Conceição. A expulsão das ordens religiosas de 1834 devastou-os e os seus edi-
fícios foram alienados. Hoje estão sobretudo ocupados por instituições do Estado. O último a 
extinguir-se foi precisamente o de Braga. Em 1942, fundou-se o convento de Campo Maior. Há 
quarenta anos, nasceu o de Viseu.
 O de Campo Maior nasceu a 10 de Junho de 1942, com cinco religiosas destacadas do 
convento espanhol de Vila Franca del Bierzo, ocupando o convento que os franciscanos haviam 
fundado em 1494, cedido por D. Manuel Mendes da Conceição Santos, que o havia comprado 
alguns anos antes. Tinha sido habitado pelos franciscanos até 1834 e estava em muito mau 
estado de conservação. Alojaram-se na escada da torre durante meses, em aflitiva indigência, 
superada por algumas almas caridosas que as iam ajudando diariamente.
 Donativos de Portugal e de Espanha permitiram a realização de obras, que duraram lon-
gos anos, sem condições para acolherem jovens que lhes batiam à porta, desejosas de se reco-
lherem. Depois de arranjada a cozinha, a igreja e o coro, já puderam acolher as jovens postu-
lantes que apareciam e “os cânticos e louvores tributados ao Senhor e à Sua Mãe puríssima, a 
Imaculada Conceição” já ressoavam em Campo Maior, terra onde Santa Beatriz da Silva terá 
nascido há mais de quinhentos anos.
 Em Viseu, a Ordem da Imaculada Conceição surge pela mão de D. José Pedro da Silva, 
que sonhava ter na sua diocese uma comunidade de vida contemplativa. As primeiras religiosas 
chegaram em 31 de Maio de 1970, sendo acolhidas em Tourigo (Tondela) de forma festiva, na 
Igreja local. Passaram a ocupar uma pequena casa, onde D. José Pedro celebrou a Eucaristia, 
ficando aí o Santíssimo Sacramento, no Tabernáculo, como companhia permanentemente ado-
rada.
 O isolamento não era favorável ao crescimento da comunidade, apesar do carinho e da 
simpatia das gentes locais, que repartia com as “irmãzinhas” o que lhes sobrava das hortas e 
quintais. Quatro anos e meio depois, experimentaram a mudança para Castelões, do mesmo 
concelho, próximo de Campo de Besteiros, no sopé da Serra do Caramulo. Amenizaram-se as 
dificuldades, mas continuava a ser precária a assistência religiosa, devido aos muitos afazeres 
dos Párocos locais.
 Diante da oferta de um terreno, na Quinta do Viso, integrada na zona de expansão urbana 
de Viseu, começaram por mudar-se para uma casa no Largo da Prebenda, próximo da Catedral.
 Estavam superadas as maiores dificuldades e, em 11 de Janeiro de 1979, teve lugar a erec-
ção canónica do Mosteiro que, tornando-se pequeno para acolher as novas vocações que sur-
giam, viria a ser substituído pelo actual Convento do Viso, cuja construção se iniciou em 1983, 
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concluindo-se com inúmeros esforços e a generosidade de inumeráveis benfeitores. Dedicado a 
Santa Beatriz, foi benzido e inaugurado em 24 de Setembro de 1988.

CARTAS DO CONVENTO

“INSPIRADAS E CHAMADAS POR DEUS”

 Mais uma vez me encontro entre vós, caros leitores. Agradeço a presença daqueles que 
nos acompanharam na tarde festiva, e na celebração solene, do dia 17 de Setembro e como não 
de todos os que rezaram por nós e não puderam estar. Foram momentos muito intensos humana 
e espiritualmente.
 Hoje venho falar-vos sobre a actualidade do carisma Concepcionista, não de forma teóri-
ca, mas testemunhal. E nada melhor para tratar este tema do que transmitir-vos o cresci- mento 
da vocação das nossas jovens em formação, da sua vivência concreta na nossa forma de vida ao 
sentir-se inspiradas e chamadas.
 
 Numa época em que as solicitações mundanas são tantas e tão sedutoras o que leva uma 
jovem a renunciar ao mundo, a uma carreira que se previa promissora e a dedicar-se à vida 
religiosa?
 As jovens testemunham – Só um Amor ainda maior do que o mundo pode atrair alguém 
para Si. E esse Amor é Deus. Quando Ele começa a ser o centro da nossa vida, tudo aquilo 
que não passa de seduções, poderes ou riquezas passageiras perde relevância, ao passo que os 
valores realmente importantes crescem e ganham força. É o que acontece numa vocação consa-
grada. E não «perdemos» nada, pois quem tem a Deus, tem tudo!
 
 Não é fácil ouvir a voz de Deus no meio do ruído ensurdecedor de um mundo que a tenta 
desesperadamente abafar. Como e quando perceber a chamada de Deus?
 Nunca faltam na vida pessoas de quem Deus se serve para chamar. A começar pela famí-
lia e continuando nos amigos e sacerdotes que ajudam muito neste caminho de discernimento. 
Deus vai-se mostrando devagarinho, porque Ele não diz tudo num momento... Mas serve-se de 
TUDO para nos chamar! Só é preciso estar disposto a escutar, e mesmo na confusão do mundo, 
há formas muito concretas de o fazer. Vai-se aprendendo a ouvir a voz de Jesus de uma forma 
muito especial na Confissão, Eucaristia e oração, através do testemunho de outros que arrisca-
ram nesta aventura...
 A alegria que se sente depois desses momentos de forte encontro com Deus é uma ALE-
GRIA diferente, que não passa de um dia para o outro, que dá novas forças... À medida que 
esta amizade com Jesus vai crescendo, percebe-se que de Deus vem a felicidade mais autêntica. 
Porque quanto mais se reza, mais força se tem para fazer a Vontade de Deus e ajudar os outros.
Quanto mais nos entregamos, às pessoas à nossa volta, mais felizes nos sentimos. E tudo com 
a ajuda de Deus, a força do Espírito Santo e protecção de Nossa Senhora. É nesta simplicidade 
da vida cristã que se intui que Deus dá sentido pleno à vida e que ela só tem sentido se também 
for toda para Ele!
 
 Porquê viver em clausura?
 É verdade que os jovens têm hoje um grande leque de actividades, e correm de um lado 
para o outro... Têm a cabeça cheia de ideias, um grande desejo de ajudar todas as pessoas do 
mundo, de dar o melhor de si mesmos... As nossas jovens confirmam que perceberam que a 
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única forma de ajudar, e fazer bem a todos ao mesmo tempo, é através da oração, e do silêncio 
de uma vida «escondida» e livremente entregue por amor. É uma vocação exigente, e tão bonita, 
que às vezes nem nos sentimos dignas dela!
 
 Optar por esta forma de vida exige uma decisão longamente ponderada e amadurecida. 
Foi difícil tomá-la?
 Uma decisão destas nunca é fácil! Ninguém gosta de ver os seus planos irem «por água 
abaixo» em troca de algo desconhecido e incerto... Acabou por ser uma aventura e uma grande 
surpresa descobrir que o plano de Deus é ainda melhor. Afirmam as jovens que não tomaram 
esta decisão sozinhas... Em primeiro lugar porque perceberam que Jesus as sustinha nos Seus 
braços e que Maria é caminho seguro para chegar a Deus, o mesmo que Ele percorreu para vir 
até nós. E em segundo, porque um passo destes é sempre apoiado e confirmado pela Igreja: atra-
vés dos sacerdotes que nos acompanharam, das irmãs que nos acolhem, de todos os que rezam 
por nós, pois formamos um só Corpo.
 É muito belo o caminho que Deus faz com cada pessoa. Arriscas?

Uma Irmã Concepcionista

CONGRESSO INTERNACIONAL
DA ORDEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO

 Decorreu em Fátima, no passado fim de semana, o Congresso Internacional da Ordem da 
Imaculada Conceição assinalando os Quinhentos Anos da Aprovação da Regra da Ordem da 
Imaculada Conceição, nascida em Toledo, por empenho de Santa Beatriz da Silva, portuguesa 
de Campo Maior. Em Portugal, tem dois Mosteiros, um em Viseu (Viso) e outro em Campo 
Maior.
 As dioceses de Évora e de Viseu, com os seus respectivos Bispos, estiveram empenhadas 
não só na realização deste evento, como num conjunto de outros, que se vieram realizando, 
para assinalar esta efeméride, reveladora da pujança e da importância do serviço que os Mos-
teiros da Ordem da Imaculada Conceição prestam à Igreja, não só em Portugal, como no resto 
do mundo. A OIC nasceu impulsionada por Santa Beatriz da Silva, que o Congresso apresenta 
como “Estrela para Novos Rumos”, percorrendo “o tempo de Sta. Beatriz da Silva”, pela mão 
do historiador José Mattoso, vendo a “caracterização das Ordens Monásticas do séc. XV” e “a 
espiritualidade mariana” que inspira Institutos Seculares e Ordens Religiosas. O “enquadra-
mento da religiosidade de Beatriz da Silva” nos contextos de cruzada, de deserto e de intros-
pecção foi igualmente abordado pela mão de Maria de Lurdes Rosa, da Universidade Nova de 
Lisboa, tal como “os caminhos de uma espiritualidade feminina renovada”, no ponto de vista 
de Maria Filomena Andrade, da mesma Universidade.
 Através da arte, tanto na pintura, como na escultura, também se transmite e interpreta a 
espiritualidade, a cultura e o contexto dos carismas da Ordem da Imaculada Conceição, como 
o mostraram um conjunto de palestrantes de diversas Universidades, desde a Universidade do 
Minho à Universidade Católica, passando pela Universidade do Porto, pela Universidade Aber-
ta, pela Universidade de Aveiro e pela de Évora. A Universidade Complutense de Madrid, a 
Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) e a Unversidade Federal da Bahia (Brasil) 
deram também o seu contributo científico, com comunicações que trouxeram ao público pre-
sente o realce da figura humana e espiritual de Santa Beatriz, fundadora da OIC e a valia que a 
humanidade ganhou com estes cinco séculos de serviço espiritual à Igreja, impulsionado pela 
devoção à Virgem, realçando a sua Imaculada Conceição.



222Igreja Diocesana

 Para além das Universidades, houve também contributos de investigadores ligados a ou-
tras Instituições, nomeadamente Institutos, Congregações e Ordens Religiosas, abarcando não 
só a investigação histórica, como a produção literária e dramatúrgica, a escultura e a pintura, 
a contextualização social, económica, religiosa e espiritual, tanto no momento da criação da 
OIC, como no seu desenvolvimento, não só em Espanha e Portugal, como no resto da Europa 
e expansão para os restantes continentes. A recepção da OIC na arte e na cultura ibéricas foi 
objecto de um painel de comunicações coordenado por Fátima Eusébio, do Departamento dos 
Bens Culturais da Diocese de Viseu. O Congresso teve também momentos de grande expressão 
artística, nomeadamente através do Coro “Fórum Música”, da Banda de Investigação “Ai Deus 
e u é” (CLEPUL) e do Coro Mozart (de Viseu).
 As conclusões do Congresso foram apresentadas, na Sessão de Encerramento, na presen-
ça do Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, do Arcebispo de Évora, do Bispo de Viseu 
e do Presidente da Comissão Científica, sendo de esperar a publicação das Actas do Congresso, 
reproduzindo as comunicações pronunciadas.

FM

CARTAS DO CONVENTO

A REGRA DA ORDEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO HOJE DA IGREJA
 
 Caros leitores, transmito-vos, nesta última carta, uma paráfrase da nossa Regra. Por feliz 
coincidência termina-se este epistolário espiritual precisamente na data da entrada em vigor 
da Bula Ad Statum Prosperum. Foi há 500 anos, no dia 4 de Novembro, que as nossas Irmãs 
regozijaram por ter em Regra própria a forma de vida Concepcionista que já viviam, e que 
procuravam manter viva tal como o Espírito Santo tinha inspirado a Sta. Beatriz. Eis o texto de 
doze capítulos em breves notas:
 Em nome do Senhor começa Regra, pois a monja da Conceição é consagrada total-
mente ao único necessário: Deus. Só Ele inspira e chama a esta vocação. A resposta passa pelo 
abandono de outros valores e da inconsistência do mundo para abraçar um desposório firme e 
fiel com Jesus Cristo nosso Redentor.
 A entrada nesta Ordem é uma singular oferta a Jesus e Maria, entregando-se com corpo 
e alma em hóstia viva e com vontade pronta. Este é o culto agradável a Deus (Rom. 12, 1-2). 
Para seguir por este caminho estreito é necessário formar-se num adesão livre à fé católica e 
num conhecimento desta forma de estar no mundo sem ser do mundo, e predispor-se à austeri-
dade de uma vida sóbria.
 A fórmula da Profissão é o ponto de comunhão num mesmo carisma de todas as Irmãs 
diante da Igreja e do mundo: por amor e em serviço do Senhor, a exemplo e em honra de Maria 
Imaculada – a Irmã Concepcionista – consagra-se totalmente a Deus, procurando ser a cor viva 
do Evangelho de Jesus no hoje da nossa história, vivendo em fraternidade.
 O Hábito branco e manto azul manifestam a adesão e o vínculo com a Toda Pura, porque 
não conheceu pecado, e reflecte o propósito permanente de ruptura com o mal. A medalha, que 
levamos sobre o peito (no escapulário), recorda-nos o altar e trono pessoal que cada Irmã pre-
para, no seu coração, para Maria e por meio dela para Jesus. O nosso ideal, no seguimento de 
Jesus, é Maria Imaculada: a sua pureza, humildade, pobreza e desprezo das vaidades do mun-
do... Este vínculo mariano uniu desde os primórdios a OIC e a OFM. A Igreja aprovou o que 
S.ta Beatriz viveu: que os frades franciscanos com suas mediações espirituais e institucionais 
ajudas- sem, velassem e acompanhassem os Mosteiros da Conceição. Os quais têm ajudado a 
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manter viva esta chama ao serviço do Altíssimo.
 A Abadessa é uma figura crucial na Regra e na vida comunitária. Esta dignidade foi 
pedida por S.ta Beatriz. Esta Irmã vive a sua missão como um serviço, no mistério de Cristo 
servidor. As demais Irmãs procuram obedecer por amor, a quem representa o mesmo Senhor ao 
qual se consagraram.
 A pobreza que nos é pedida passa pelo simples uso das coisas, sem apropriar-se, tendo 
tudo em comum. O cume da observância deste conselho evangélico está em configurar toda a 
vida à pobreza, kenosis e desapropriação que elegeram voluntariamente o Redentor e Sua Mãe.
 A beleza da Clausura Concepcionista não está nas estruturas descritas em três capítulos, 
mas sim na opção tomada por S.ta Beatriz de vida escondida e ocultamento silencioso para 
viver de olhar fixo no Senhor, procurando as coisas do alto e não as da terra (cf. Col. 3, 1-3).
 Chegámos ao coração da Regra. A nossa vocação nasce e é sustentada pela profunda 
experiência de Deus que é perceber-se amada pelo Pai, estar com Jesus e deixar-se conduzir 
pelo Espírito. É necessária, para esta relação com a Trindade, a pureza de coração e a oração 
de recolhimento. A vida espiritual assenta em três pilares: o Ofício Divino, os sacramentos da 
Eucaristia e da Reconciliação.
 A penitência assinalada pelo jejum e a caridade para com as doentes manifestam a nossa 
realidade e debilidade. Jejuar e estar doente é viver em dependência de Quem tudo pode e serve 
para constatar a nossa condição. A humanidade deste capítulo está em descrever o cuidado das 
doentes como uma mãe cuidaria da sua filha ou como cada uma cuidaria de si mesma.
 Para finalizar é-nos proposta a humildade e mansidão de Jesus e de sua Mãe dulcíssi-
ma como modelo no trabalho, no silêncio, nas palavras e nas maneiras.
 Procuramos guardar até ao fim o que ao Senhor prometemos no hoje da Igreja.
 Termino agradecendo a todos os que acompanharam as cartas que partilhámos ao longo 
deste ano de graça da fidelidade Concepcionista cinco vezes centenária. Sem ter pretendido, e 
muito menos conseguido, transmitir todo o manancial em que vivemos mergulhadas, procurei 
sim deixar-vos breves traços da beleza da vocação que Deus, no Seu Amor incondicional, nos 
ofereceu por meio de Maria Imaculada... e vos oferece a vós, pois podeis ter a certeza da pre-
sença destas almas silenciosas e escondidas que vos recordam continuamente diante de Deus.

Uma Irmã Concepcionista

CENTENÁRIO DE BEATA RITA AMADA DE JESUS
06/01/1913 - 06/01/2013

ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES EMVISEU

 Noventa e nove anos depois da morte de Beata Rita Amada de Jesus, damos início às co-
memorações do seu Centenário, na Cidade de Viseu. No dia 29 de Janeiro de 2012 será coloca-
da uma faixa na Igreja Madre Rita, sita à Quinta do Galo, Paróquia de Ranhados, para lembrar 
este Centenário. Simultaneamente, a banda do Lar-Escola de Santo António tocará o Hino a 
Madre Rita. Esta homenagem decorrerá após a Eucaristia Dominical que se celebrará, nesse 
dia, pelas 09h 30m, nas Instalações provisórias da Igreja Madre Rita – o salão do Centro Social 
Jesus Maria José, em Jugueiros. O Instituto Jesus Maria José convida todos quantos quiserem 
participar nesta Celebração solene de abertura.

Irmãs Jesus Maria José



224Igreja Diocesana

BEATA RITA AMADA DE JESUS

MULHER DO POVO QUE SONHOU ALTO
 
 Beirã de origem, os horizontes de Rita Lopes de Almeida pareciam determinados a limi-
tar-lhe os sonhos.
 A ruralidade de Casalmendinho, modesta aldeia de Ribafeita, Viseu, onde veio ao mundo 
em 5 de março de 1848, apontava àquela criança a vida agreste do campo e as freimas domés-
ticas, longe dos caminhos da instrução.
 Mas o clarão divino que iluminou os passos de seus pais, Manuel Lopes e Josefa de Jesus 
Almeida, despertou nela, já em criança, uma vocação diferente, que os seus próprios brinque-
dos indiciavam: pedras a fazer de conventos, flores a servir de freiras, e estas a cuidarem de 
crianças carecidas de formação humana e cristã. Para seguir este ideal, pelo qual lutou com ple-
na consciência a partir da juventude, Rita teve de enfrentar obstáculos de vária ordem. Primeiro, 
no plano familiar, já que só aos 29 anos é que seu pai condescendeu a deixá-la entrar para um 
convento. Depois, no meio social, onde os objetivos que prosseguia colidiam com os princípios 
impostos pelo regime político então vigente. E, finalmente, dentro da própria instituição, onde, 
em circunstâncias adversas, experimentou o peso da cruz.

LIBERALISMO ANTICLERICAL

 Numa análise sumária à época que Madre Rita encontrou como pano de fundo do seu 
apostolado, descobrimos um cenário anticlerical, fruto dos princípios liberais que em 1834 
levaram o governo português a expulsar os jesuítas e outras ordens religiosas. Mesmo depois 
de restabelecidas relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé (1841), a situação da Igreja 
era tão deprimente que Alexandre Herculano pedia, em 1842, pão para a “metade dos nossos 
sábios, dos nossos homens virtuosos, do nosso sacerdócio” que restava no país.
 A infância de Rita foi marcada por algum reacender de religiosidade, fruto da proclama-
ção do dogma da Imaculada Conceição (em 1854, tinha ele seis anos), e pela entrada em Portu-
gal, quando da peste de 1857, de algumas Irmãs da Caridade e de alguns sacerdotes lazaristas 
vindos de França e que se fixaram em Lisboa, na Igreja de S. Luís, “à sombra da bandeira fran-
cesa”. Esta presença foi criticada por Alexandre Herculano que, apesar de não ser um liberal 
rígido, achava que ela representava uma recuperação de novas ordens religiosas que ele achava 
“invenções modernas do ultramontanismo, desconhecido durante quinze séculos das Igreja”, já 
que, na sua opinião, o antigo monaquismo “não constituía nenhuma ameaça para a sociedade, 
pois divorciava-se completamente dela”.
 Oliveira Martins, mais agressivo do que Alexandre ao defender a separação do Estado e 
da Igreja, afirmava, a respeito desta, que “o seu abraço incestuoso com o estado secou-lhe as 
entranhas e nada de vivo sabe já conceber”.
 No ensino, a situação era trágica. Se os Seminários estiveram encerrados de 1834 até à 
década de 60, o ensino oficial contemplava uma mínima parte da população, como se comprova 
pelo distrito de Viseu, onde, no tempo de Madre Rita, não havia qualquer colégio feminino. Daí 
ela lutar, sem tréguas, contra esse marasmo cultural, arrostando com a má vontade dos políticos de 
Viseu, que, não querendo passar pelo vexame de ser uma mulher a terçar armas por essa causa, a 
levaram a tribunal, tentando apresentá-la como tonta e subordinada aos interesses de missionários. 
Valeu-lhe, nesta circunstância, a frontalidade de um cidadão ilustre de Viseu – o Dr. Nicolau Men-
donça –, que a defendeu de acusações tão torpes, das quais ela própria se serviu para os confundir: 
“Se em África se precisam de missionários, de certeza, são muito mais necessários em Viseu”.
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SAGRADA FAMÍLIA – O CARISMA DO SERVIÇO

 Porque o povo português, embora pouco esclarecido, continuava, no seu íntimo, afeiçoa-
do às práticas religiosas, sobretudo em família, foi para aí que Rita Amada de Jesus orientou o 
carisma do seu Instituto, quer através da imitação das virtudes da Sagrada Família, extensivas a 
todos os cristãos, quer através da recitação do Rosário e do culto ao Sagrado Coração de Jesus, 
cujas devoções ela praticava publicamente na sua terra e nas terras por onde passou antes da 
fundação da Congregação Jesus Maria José, mais concretamente no Porto, nas Irmãs Missioná-
rias Franciscanas (de Calais), e nos concelhos da Feira (Sanguedo, Lourosa e Lamas) e de Ovar 
(Esmoriz).
 Sempre entendeu, como fundadora, a responsabilidade do seu cargo, não enjeitando as 
dificuldades que este lhe poderia originar. Exercendo-o sempre como um serviço, chegou a 
entregá-lo a quem lho usurpou ilegalmente, como se essa entrega fora o preço exigido para pôr 
cobro a tão desnecessária como injusta confrontação. E de tal modo e tão depressa se provou 
desnecessário e injusto esse confronto, que logo foi refeita legalidade. Costuma dizer-se: Deus 
escreve direito por linhas tortas...

SEMENTE QUE MORRE E GERMINA

 Madre Rita vencera mais uma vez. E, apesar dos seus achaques, mantém a mesma cora-
gem de sempre. Decide mudar o colégio para Tourais, e logo aloja o noviciado em Louriçal do 
Campo, tendo como diretor espiritual a Padre Lapa Rodrigues. É uma nova fase da Pia União 
que alargou as suas fronteiras, aguardando o despontar do novo século e o resultado da visita 
pessoal de Madre Rita ao Vaticano em 1900. Mais luz jorra, de facto, em 10/05/1902, com a 
aprovação, em Roma, dos Estatutos da Pia União, e com a sua chegada, em 22 do mês seguin-
te, a Louriçal do Campo, onde passou a haver cada vez mais aspirantes, noviças e professas, 
olhando novos horizontes para norte e para sul do país: Colégios em Castelo Branco, Paramos 
(Espinho), Lapa do Lobo (Nelas). Só que... os desígnios de Deus são insondáveis... Veio o 5 de 
Outubro de 1910, com as suas iníquas decisões. À vista humana, tudo parece desmoronar. Mas, 
à vista de Deus, que olha mais longe, até parece que tudo isso trouxe também benefícios, só que 
embalados em lágrimas de dor.
 Dentro – afirma-o gente sábia – renasceu uma Igreja mais pobre, mas mais livre. Também 
a congregação Jesus Maria José sofreu, em 1910, as dores do parto. E com ela a sua fundadora 
que, já experimentada em duros desafios, soube suportar a tormenta e sair dela incólume e se-
rena. Contando perdas e ganhos, reuniu o espólio capaz e soube pô-lo a bom recato. O Brasil 
foi o ponto de reencontro (1913 – 1924) e o berço providencial para a internacionalização do 
Instituto Jesus Maria José, que voltou a ter casas em Portugal a partir de 1934, tendo em Ovar 
a sua sede provincial, que engloba Angola, Moçambique e Cabo Verde.

P.e Manuel Pires Bastos

CARISMA DA BEATA RITA AMADA DE JESUS

CARISMAS
 
 Por ocasião do primeiro centenário da chegada das Irmãs JMJ ao Brasil, em Novembro de 
2012; e, por acréscimo, a 6 de Janeiro de 2013, os cem anos do falecimento, em Ribafeita, da 
Beata Rita Amada de Jesus, solicitaram-me para escrever, no Jornal da Beira, mais uma análise 
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sobre o seu carisma que, logicamente, é também o carisma do mesmo Instituto JMJ por ela 
fundado, a 24 de Setembro de 1880.
 A expressão «carisma» é utilizada por S. Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 
12 e 13, em que se reforça o valor dos carismas, as suas diferenças na Igreja, o discernimento 
acerca deles e a sua utilização na comunidade. É essencial reconhecer que são dons do Espírito 
Santo. O objectivo que o Senhor tem, ao proporcionar a alguém o dom ou carisma, é o cresci-
mento da mesma pessoa e da comunidade. Por isso, na Igreja, há funções diferentes, segundo a 
graça que cada qual recebeu de Deus. Há espaço para todos; e o respeito, devido a uns e outros, 
significa também o exercício do mesmo carisma. Pois o carisma, super-carisma, é a caridade 
- dirá S. Paulo no capítulo XIII da mesma carta aos Coríntios em que prova a excelência do 
carisma da caridade (ICor.13,13).
 Quando escreve a Timóteo (I Tim. 4,14), esclarece-o pessoalmente dizendo-lhe: “Não 
negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos 
anciãos te impôs as mãos”. E na segunda carta ao mesmo bispo Timóteo, logo após a saudação 
inicial, escreve-lhe: “Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela impo-
sição das minhas mãos”(II Tim .6). Destes dois textos já se deduz, com bastante nitidez, o que 
vem a ser o carisma na pessoa humana: Dom do Espírito Santo em ordem ao seu crescimento 
pessoal e ao seu exercício na comunidade - Igreja.

O CARISMA DE MADRE RITA

 Vou cingir-me, agora, ao carisma legado pela Madre Rita à Igreja através do Instituto 
JMJ por ela fundado. No ambiente familiar em que se fazia a leitura da Missão Abreviada do 
franciscano P. Manuel José Gonçalves Couto, o livro com 16 edições, em Portugal, o mais lido 
nesse tempo, Rita Lopes de Almeida sentiu o apelo do Espírito a percorrer as aldeias vizinhas 
para converter as mulheres e jovens em risco de perdição. Prosseguia a batalha acrescentando 
jejuns, penitências e orações, a que não faltavam, por fora, perseguições e calúnias. O zelo era 
tão moço e santo que a surpreendeu uma doença grave, pondo em risco a sua vida. Pois julgava, 
como ela confirma, que podia usar e abusar do jejum e das penitências sem licença do confes-
sor, sem necessidade de discernimento. Curou-se por milagre - diz ela (Autobiografia, 103).
 Aos 24 anos, segundo confessa, sentiu a inspiração de fundar um convento para albergar 
mulheres e jovens que pretendessem fugir dos caminhos de perversão moral. O seu apostolado 
pelas terras vizinhas, na sua óptica, provado durante vários anos, tornava-se insuficiente. O 
confessor, conhecendo as origens da jovem de Ribafeita, a sua preparação cultural - sabia ler e 
escrever -, o clima político dominante, desaconselhou-a do projecto de tal fundação e chegou 
a dizer-lhe que se tratava de uma ideia diabólica. Sofreu em demasia com tais contradições de 
tal modo que Rita passa pelo que S. João da Cruz chama noite escura. Para ela, a inspiração era 
muito clara, mas a tal luz, repetia-lhe o confessor, vinha do demónio que, por vezes, se transfor-
ma também em anjo de luz (IICor.11,14).
 Para libertar-se do projecto, entra até no Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senho-
ra, no Porto, com o fim de esquecer. Todavia, o dom Espírito reforça mais ainda o seu carisma, 
a ponto de sair do Instituto, em menos de 3 meses, e decidir aconselhar-se com outro confessor.
Após algumas peripécias e dúvidas do seu confessor extraordinário, sugeridas na Autobiografia 
(nn.24-26), aos 32 anos de idade recebe, por fim e com toda a clareza, o aval da aprovação do 
seu carisma. Tinham passado 8 anos após a primeira tentativa de fundar. Todavia, a escuridão 
dessa espera ajuda-a muito a definir os contornos da fundação e do seu carisma. Já não será bem 
um convento, mas uma instituição de educação e de ensino, de modo a atingir crianças e as suas 
famílias, tendo como suporte um Instituto Religioso de pessoas consagradas.
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A EVOLUÇÃO DO SEU CARISMA

 A iniciativa do Espírito em Madre Rita foi o zelo pela salvação de pessoas em risco. 
As Constituições por ela redigidas, ajudada pelo Sr. Bispo de Guarda, D. Tomás de Almeida, 
e pelo então confessor, P. José Lapa Rodrigues, e aprovadas a 10 de Maio de 1902 por Leão 
XIII, repetem a palavra zelo, uma e outra vez. Zelo pela salvação do próximo, sobretudo, zelo 
pelas pessoas em risco, tanto adultas como jovens e crianças. No Testamento Espiritual escrito 
pelas primeiras irmãs que emigraram para o Brasil, quando falam da Madre Fundadora, logo na 
primeira linha lê-se o seguinte: “Desde muito jovem manifestou grande zelo pela glória Deus 
e salvação das almas” (P.E.110). Lembro que desconheciam a Autobiografia, em mãos do P. 
Lapa e escreviam após mais de 20 anos do falecimento da Fundadora. As Constituições, reno-
vadas à luz do Vaticano II no ano de 1989, esclarecem-nos a perspectiva do seu carisma, quando 
dizem no n.º 3 da Constituição Fundamental:
 “O carisma do Instituto é dom do Espírito Santo concedido à nossa Fundadora para 
enriquecimento da Igreja e que se exprime no «zelo apostólico sob a forma concreta de apelo 
à conversão». A Família de Nazaré, como testemunho de fidelidade, de crescimento na fé e de 
respeito mútuo, incutia profundamente no coração de Rita de Jesus audácia evangelizadora, 
plena de zelo e oportunidade, contra a corrupção moral e a desagregação da família, enfren-
tando situações duras e difíceis, na missão a que o Espírito Santo a impelia” (CC.3 pg.8).

O CARISMA E AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS

 O projecto de Madre Rita de fundar o convento era adverso ao mundo político que proi-
bia a existência de Congregações Religiosas, em Portugal. Rita de Jesus descobre novo plano 
com a mesma intenção e que se mantém até aos nossos dias. Em todo o distrito de Viseu não 
havia escolas para meninas, apesar de o decreto da instituição do ensino para o sexo feminino 
datar de 1868. Foi esta mulher de Ribafeita a primeira a fundar uma escola para meninas 
em todo o distrito de Viseu. «A Mulher do Povo», mesmo hoje, merecia ser mais considerada 
pela autoridade política e pelo ministério da Educação. É uma figura votada, a esse nível, ao 
esquecimento. Ela, pelos conhecimentos que obteve no distrito do Porto, frequentando durante 
perto de 2 anos o Colégio feminino de Sanguedo, descobre um novo estilo de zelo, cuidando 
das crianças e jovens, preparando o seu futuro à medida que outras donzelas e mulheres se 
reuniam à sua volta para fundar o Instituto JMJ. Na primeira tentativa conserva a ideia de 
convento, aceitando mulheres que pretendam refugiar- se à sombra da Instituição. Anos mais 
tarde, desiste de tal ideia, pois trazem muitos problemas ao clima de paz do Instituto. As obras 
de Deus vão seladas pela perseguição, pela dificuldade, pela dureza humana, pelo combate por-
fiado dos inimigos da fé. Assim aprofundam as raízes e crescem como boa semente lançada em 
boa terra.

CONCLUSÃO

 O zelo pela conversão das pessoas continua a nível do Instituto. Nos Colégios ou Lares 
Universitários, nos Infantários, no Ensino a qualquer nível, nas Missões, nas paróquias, as Ir-
mãs JMJ e o pessoal colaborador devem estar a par de que o objectivo fundamental do Instituto 
é atingir as famílias pelo chamamento da conversão à fé de modo a situar-se no caminho tra-
çado por Cristo, pelos apóstolos e pela Igreja. A Beata Rita Amada de Jesus não percebia outro 
objectivo que não fosse a salvação das pessoas com as quais contactava.
 Hoje, o mundo secularizado, e que se preconiza ateu aos quatro ventos, alerta o Instituto 
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a manter bem claro o horizonte luminoso da sua Fundadora e a não negligenciar a razão essen-
cial da sua existência como Instituto J.M.J. Daí a sua espiritualidade própria, fundamentada na 
Escola de Nazaré, e a sua missão específica decorrente do carisma vivido e comunicado por esta 
mulher audaz de Ribafeita, hoje, Beata Rita Amada de Jesus.

P. Florentino Mendes Pereira, CmF

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS ENCERRAM ANO VOCACIONAL

 Os Missionários Combonianos realizam nos próximos dias 17 e 18 de Março, sábado e 
domingo, em Viseu, o encerramento do Ano Vocacional Comboniano, sob o lema “Vem, vê, 
vive... vai em Missão”.
 O sábado, dia 17, é dedicado à juventude, com actividades diversas para jovens e grupos 
paroquiais, na casa dos Missionários Combonianos (rua Pedro Álvares Cabral), e para alunos 
de Moral e Religião das escolas da diocese de Viseu, no colégio da Via-Sacra. O dia termina 
com o Festival JIM - Jovens em Missão, Movimento Juvenil Comboniano -, no Pavilhão Mul-
tiusos, da cidade que acolhe o evento.
 O domingo, dia 18, é o grande encontro da família comboniana: amigos, familiares e 
benfeitores combonianos e todos aqueles que se sintam chamados e queiram viver esta festa. 
Concentrado no Pavilhão Multiusos, o dia será preenchido com diversas dinâmicas de encon-
tro, animação, partilhas vocacionais e missionárias. O dia e as comemorações concluirão com 
a celebração da Eucaristia, à tarde, presidida pelo bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro. Este Ano 
Vocacional é uma iniciativa dos Missionários Combonianos em Portugal, dinamizada pelo CVJ 
- Centro Vocacional Juvenil -, que assinala os 181 anos do nascimento e 131 anos da morte do 
seu fundador, D. Daniel Comboni. 

ANO VOCACIONAL COMBONIANO

“DEUS NÃO TEM EMENDA”

 A afirmação é de D. Ilídio, na homilia que pronunciou na Eucaristia de encerramento do 
Ano Vocacional Comboniano, que aconteceu no passado domingo, em Viseu, no Pavilhão Mul-
tiusos, ao início da tarde. Quase dois mil participantes, vindos de todo o País, encheram quase 
por completo o espaço, que foi utilizado, no sábado e no domingo, para o Encerramento do Ano 
Vocacional Comboniano, em Viseu, cidade que acolheu a primeira presença comboniana em 
Portugal.
 “Percorrendo toda a História da Salvação, encontramos o fio condutor da Sua loucura – o 
amor infinito, sem emenda e sem retorno: – Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho 
Unigénito...” lembrava D. Ilídio, citando os textos da liturgia do dia.
 “No A. T. há imensos sinais que o vão mostrando (libertação do Egipto, avisos permanen-
tes dos profetas, Aliança...). Porém, no N. T., aparecem os sinais mais fortes do amor de Deus: 
teimosia em salvar a todos e em amar a todos, mesmo aos inimigos. De vez em quando, acon-
tece uma novidade no normal curso da história – quando surge um Daniel Comboni ou outro 
de igual coração e de igual têmpera... Quando surgem ideias e acontecimentos inspirados no 
entusiasmo e na vontade de renovar e de recomeçar, como esta experiência do Ano Vocacional 
Comboniano...” Referindo, depois, algumas figuras que encarnaram a “loucura de Deus”, D. 
Ilídio apontou “aquelas e aqueles que melhor recordamos – Daniel Comboni, Teresa de Cal-



229Igreja Diocesana

cutá, João Paulo II, a Idalina de Aguiar da Beira (...) – todos esses já morreram e, entretanto, o 
mandato do “ide e fazei discípulos de todas as nações” (tema para a JMJ RIO) continua de pé e 
mais actual que nunca...”, lembrava o Bispo. Na circunstância, recordava: “O ‘vai em missão’ 
continua a ser um grito de Quem nos envia, mas também de tantas e tantos que precisam de pão, 
de paz, de liberdade, de sentido para a vida, de esperança... A vida missionária continua a ser 
uma bela aventura para a vocação actual... A chama acesa por S. Daniel Comboni e o fogo que 
daí nasceu continuam a ser actuais e à espera de quem entre na aventura...”
 E deixava a todos os presentes a interrogação: - “Quem responde, hoje, a tantos apelos 
que chegam de todos os lados e com tal urgência que mata? Quem quer responder, hoje, a tantos 
desafios que nos vêm de toda a parte? Estes apelos chegam no silêncio de tantos que não têm 
voz e no sofrimento de tantos que não têm ninguém que os ouça e lhes dê vida com sentido e 
com esperança!”
 A razão do da interrogação era também resposta: - “O mundo precisa de uma enorme cura 
de generosidade, de alegria, de amor, de entusiasmo, de esperança... O mundo precisa de uma 
enorme cura de partilha, de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de sonho...”
 O desafio ficou lançado: - “Quem quer ir, percorrer os caminhos da vida e do amor? Hoje, 
como nos tempos de S. Daniel Comboni, há caminhos não andados que esperam por alguém...”
 D. Ilídio concluiu desejando “que a Páscoa deste ano abra horizontes para a vocação de 
quem quer ser feliz, ajudando a fazer felizes os outros...”

GI 

ESPIRITUALIDADE DE BEATA RITA AMADA DE JESUS

 a) Contextualização e definição de espiritualidade
 Na atualidade, definir ou falar de espiritualidade não é tarefa fácil, pois numa cultura 
marcada pelo “descartável”, se usa e deita fora, este conceito tornou-se vago e abstrato.
 A espiritualidade não é uma fuga do mundo que nos rodeia. Pelo contrário, representa 
uma experiência, uma vivência, porque é uma relação íntima entre a pessoa e o transcendente.
 Apesar do abstrato que, a priori, pareça conter, podemos definir espiritualidade a partir do 
termo espírito, que tem a sua raiz etimológica no termo latino “spiritus”, significando “respira-
ção” ou “sopro”, mas que também se pode referir a “alma”, “coragem”, “vigor”. Daí podermos 
dizer que significa a ação que o Espírito Santo exerce sobre a pessoa.
 Espiritualidade pressupõe uma relação concreta entre a pessoa e Deus em que a totalidade 
e a integridade da pessoa participam na relação. Deus não é um objeto distante do conhecimento 
da pessoa, mas sim um companheiro que se coloca a seu lado e o impele a caminhar.
 A partir da definição que demos de espiritualidade, salientamos tês pontos essenciais:
 A ação permanente do Espírito Santo: através dele a pessoa tem conhecimento de Deus 
na sua vida.
 A relação da pessoa com a intervenção do Espírito Santo, que a leva à comunhão contex-
tualizada de forma crítica diante da realidade.
 A missão para que Deus chama a pessoa: esta toma consciência de que pode viver em 
comunhão com Deus, participa da sua natureza divina, resgatando o sentido do relacionamento 
consigo mesma, com o próximo e com a criação.
 
 b) Espiritualidade de Beata Rita
 Para Boff (2000), espiritualidade é aquela atitude pela qual o ser humano se sente ligado 
ao todo, que coloca a vida no centro, que defende e promove a vida contra todos os mecanismos 
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de diminuição, de estancamento e morte. É precisamente esta vitalidade que vamos encontrar 
em Beata Rita. Mulher guiada pelo Espírito Santo seduzida pela verdade, mostra a sua genuína 
abertura a Deus e ao mundo. Em todo o seu ser e agir encontramos uma simplicidade incom-
parável, que a torna singular. Beata Rita revela a sua espiritualidade na gratuidade ao mundo, 
na relação inclusiva, no sentido de comunhão. Podemos afirmar que a espiritualidade de Beata 
Rita foi a dignificação da sua vida, mas, muito mais que isso, foi a defesa das vidas mais amea-
çadas, o esforço por manter abertos todos os sistemas, e potencializar todo o tipo de relaciona-
mentos e comunhão.
 Beata Rita viveu a espiritualidade como totalidade de vida, englobando nesta toda a cria-
ção, concretizando-a através do modelo da escola de Nazaré, modelo que assimilou de forma 
tão intensiva que o propôs às suas seguidoras como chave para viverem mais plenamente a sua 
consagração religiosa.
 Assim, a escola de Nazaré é a fonte de espiritualidade da Beata Rita, que nela vai desco-
brir não a vontade de Deus, o “Fiat” de Maria e de José, mas também o “fiat” à nova criação, 
ao homem novo inaugurado em Jesus Cristo, centro de todo o ser e agir da pessoa consagrada. 
A simplicidade, pobreza e obediência também cabem, por inerência, à vivência da vida em 
família, a exemplo da família Jesus Maria José vivida em Nazaré, e sobretudo a exemplo de 
Jesus Cristo que, sendo quem era, se tornou um homem como nós. O silêncio, o trabalho e a 
contemplação não passam indiferentes à Beata Rita quando diz: “trabalhemos segundo os nos-
sos modelos: Jesus Maria José” (Património Espiritual no 129).
 
 c) Características da espiritualidade de Beata Rita
 * Oração contemplativa da família de Nazaré, em atitude de fé serena, simples, silenciosa 
e confiante de abandono nas mãos do Pai.
 * Ascese de vida escondida: via de discernimento para descobrir a vontade de Deus e 
audácia para a cumprir, coragem e entrega total à novidade da cruz de cada dia.
 * Vida de família: o valor dos pequenos gestos como expressão de amor familiar. A sim-
plicidade, a alegria, o diálogo aberto com as irmãs. “Todo o tempo que lhe sobejava passava-o 
na companhia das suas irmãs” (Património Espiritual 129).
 * A conversão aos valores da Sagrada família: a abertura constante à dimensão contem-
plativa, segredo de toda a conversão e renovação.

Irmã Fernanda Silva
Instituto Jesus Maria José

MISSÃO DO INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ

O DOM DA MISSÃO

 Antes do Concílio Vaticano II, era frequente fundamentar a Missão no mandato de Cris-
to de anunciar o Evangelho a todos os povos. O Decreto Conciliar Ad Gentes veio retomar a 
verdadeira fonte, referindo que a Missão tem a sua origem na Trindade de Deus. A Igreja é por 
natureza missionária, pois tem a sua origem na Missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o 
desígnio do Pai (AG). A Missão nasce em Deus, é dom de Deus e a nossa colaboração está em 
deixarmo-nos envolver por esse dom, pois a Missão, antes de ser uma atividade, é uma con-
templação e disposição para mergulhar no projeto e bondade de Deus. O missionário, antes de 
se entregar aos homens que quer evangelizar, entrega-se a Deus, a quem quer amar. A Missão é 
terra de Deus. É preciso passar por Ele, para entrar na terra da Missão.
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 O Evangelho de S. João desenvolve de uma maneira peculiar esta teologia da Trindade 
como fonte da Missão. São numerosos os textos que falam da relação entre o Pai e o Filho, onde 
a Missão do Filho é situada no interior da filiação divina.
 Esta filiação vai fecundar toda a história humana, pois se por um lado a Missão está situa-
da no coração da Trindade de Deus, por outro, tem o seu termo no coração do homem.

MISSÃO DA BEATA RITA AMADA DE JESUS NA IGREJA

 Beata Rita Amada de Jesus entendeu bem onde estava a verdadeira fonte da Missão, não 
era por acaso que ela gostava de ouvir ler a vida dos Santos. Desde pequena que assumiu, viveu 
e testemunhou esta relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando, aos sete anos, não 
quis ficar em casa de um casal porque não a levavam à missa e assim ia para o inferno (Auto-
biografia n.º 4). Para Rita, o importante era partir do cenáculo onde se aprende a acolher o dom 
do Espírito, a orar, a louvar e a partilhar para poder proclamar os valores do Reino.
 Desta sua relação com Deus surgiu a vontade de ir pelas aldeias para rezar o terço, mas 
ao mesmo tempo mostrou-se preocupada com aqueles que andavam afastados dos caminhos de 
Deus e até eram escândalo no meio onde viviam (Autobiografia n.º 7).
 É nesta atitude que Rita inicia a sua Missão, transmitindo os valores do Reino e atingindo 
o Homem nas suas raízes culturais, na linguagem que ele fala, nos problemas que ele vive, nos 
caminhos por onde passa a sua vida, pois sabia que o Homem era o trilho que tinha para exercer 
a sua Missão. A Missão de Rita foi ao mesmo tempo um caminho pessoal e eclesial, descoberto 
no dia a dia, no qual se misturam alegrias e esperanças, certezas e dúvidas, onde apareceram si-
tuações nem sempre fáceis de serem ultrapassadas. Para tornar sua Missão mais real, Rita funda 
o Instituto Jesus Maria José para anunciar o Evangelho da Conversão a todos os Homens, para 
adestrar crianças pobres e abandonadas em ordem à renovação da família e da sociedade, para 
atuar na pastoral familiar e catequética, de maneira a enfrentar com audácia a luta contra o mal. 
(CC. n.º 4).
 Como campo de trabalho escolheu a sua própria freguesia, onde abriu um colégio para 
crianças pobres e abandonadas, mas rapidamente espalhou a sua obra por outras localidades com 
a ajuda de pessoas amigas e com a colaboração e dedicação de outras jovens que se juntaram a 
Rita.

A MISSÃO DO INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ NA IGREJA DE HOJE

 A Missão que a Beata Rita deixou às suas filhas espirituais continua vivo e enérgico. Hoje 
vive-se em clima de globalização e as nossas cidades são cada vez mais reveladoras de um 
cruzamento planetário de culturas, religiões e etnias, perfazendo uma nova terra de Missão, que 
não estava na geografia dos tempos passados. Esta situação leva a que os problemas se tornem 
comuns em todas as partes do mundo.
 As Irmãs do Instituto Jesus Maria José, espalhadas pelos continentes Africano, Ameri-
cano e Europeu, vivem em Comunidade fraterna os Valores do Reino, procurando que estas 
mesmas Comunidades se tornem Evangelho vivo e anunciado. Continuam a trabalhar na edu-
cação de crianças, adolescentes e jovens, fundando escolas, colégios e universidades; atuam na 
pastoral familiar, na pastoral catequética e na formação feminina.

Ir. Lucília Gonçalves
Instituto Jesus Maria José
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REGRESSO À MISSÃO DO SUL DO SUDÃO

 Lomin é uma povoação do Concelho de Kajo-Keji, no Sul do Sudão, situada junto à 
fronteira com o Uganda. Quase tudo o que nesta zona se consome, o que comemos e vesti-
mos, vem do país vizinho. O Sul do Sudão é um país ainda muito jovem, com vários proble-
mas e muitos desafios pela frente.
 Foi a esta Missão de Kajo-Keji - Lomin que recentemente fui destinada e enviada pelos 
meus superiores, depois de cinco anos transcorridos em Portugal no trabalho de Animação 
Missionária, nas paróquias e escolas. Eu já tinha estado anteriormente nesta Missão, desde 
2001- 2003; eram, então, anos de guerra civil, anos muito complicados para a população e 
para nós missionários.
 Também o concelho de Kajo-Keji, durante os vinte e um anos de guerra civil, não foi 
excepção, mas como múltiplas outras localidades do País viu os seus habitantes, pouco a 
pouco, a abandonarem as suas aldeias, as suas casas e a refugiarem-se no Uganda deixando 
esta área quase deserta, com poucos habitantes e sem escolas para darem continuidade à 
educação escolar das crianças e adolescentes. Quando finalmente os guerrilheiros do Sul do 
Sudão conseguem conquistar e assegurar esta zona, a Congregação dos Missionários Com-
bonianos reabrem a Missão entre este povo da tribo Kuko. A abertura da Missão traz gran-
de esperança para a população que mais uma vez inicia a sua peregrinação dos campos de 
Refugiados no Uganda rumo à sua terra natal, assegurando aos seus filhos a formação cristã 
e educação escolar. O Colégio dos Missionários Combonianos, além de acolher os alunos 
desta área, acolhe também outros alunos vindos das escolas dos missionários combonianos 
espalhadas nas várias zonas isoladas do Sul do Sudão.
 Foi no dia 23 de Fevereiro de 2012 que cheguei a esta Missão. Venho, mais uma vez 
com alegria e humildade partilhar a fé e o dom da entrega da minha vida ao Senhor, com este 
povo do Sul do Sudão, numa atitude de dar e receber do bom que há em mim, pela graça de 
Deus, e do bom que este povo sul sudanês tem para me oferecer com grande generosidade.
 É com satisfação que, ao chegar a estes lugares, e olhando à minha volta, vejo agora 
proliferar escolas, em várias localidades, que acolhem milhares de crianças, adolescentes e 
jovens sedentos de educação e formação a todos os níveis.
 Os desafios que as famílias enfrentam são enormes. Numa cultura onde reina forte-
mente a poligamia e as famílias numerosas, os pais debatem-se com problemas sem fim para 
assegurar a educação escolar aos seus muitos filhos. Em todas as escolas é necessário pagar 
propinas, tanto nas privadas como nas estatais; nalgumas delas as taxas são mais elevadas, 
noutras menos. Quando chega a altura de pagar as propinas, é fácil ver, ao meio da manhã, 
nas horas de aulas, grupos de crianças, com a mochila às costas, de olhar baixo, passos cur-
tos, a regressar às suas casas. À pergunta “onde vais a esta hora?” a resposta é clara e curta: 
“os meus pais ainda não pagaram as propinas”. As mães parecem as mais preocupadas pela 
educação dos filhos, elas procuram todos os meios, trabalho, venda de pequenas coisas no 
mercado, para conseguirem o devido dinheiro das propinas para cinco, seis ou mais filhos. 
Os maridos têm outras mulheres e outros filhos. À nossa porta também não faltam mães e até 
os próprios adolescentes a pedir uma ajuda monetária para os estudos.
 Estou feliz por estar aqui nesta missão. Sinto que estou no lugar, na missão certa para 
mim. Sinto que a Missão não é minha, estou ao serviço de Alguém que preparou para mim 
este lugar e me enviou.
 Sinto-me muito pequenina para tão grande e valiosa Missão. Sinto que é sobretudo na 
oração profunda e íntima com Deus que grande parte da acção missionária se vai realizar 
em mim. Peço, portanto, a cada um de vós que me acompanhe com a vossa oração, a vossa 



233Igreja Diocesana

amizade e o vosso apoio. Contem sempre também com a minha oração, a minha amizade e 
estima.

Ir. Dorinda Lopes da Cunha
Irmã Missionária Comboniana

CENTENÁRIO DA PRESENÇA DAS IRMÃS JESUS MARIA JOSÉ NO BRASIL

 O Instituto Jesus Maria José fundado por Rita Amada de Jesus, no dia 24 de setembro de 
1880, em Gumiei, freguesia de Ribafeita - Viseu, Portugal. Madre Rita foi uma mulher audaz e 
de Fé inabalável. Cativava a todos com sua simplicidade e alegria buscando levá-los para Deus 
e realizar em tudo a sua vontade. Possuía um grande ardor missionário e dizia: “Se preciso 
fosse, percorreria o mundo inteiro para salvar uma só alma”.
 Com a revolução de Portugal, em 1910, surgiu a perseguição religiosa a toda a Igreja. 
Madre Rita foi obrigada a fechar as comunidades e suas Irmãs se dispersaram. Ela, não queren-
do ver acabar esta Obra que lhe custara tantos sacrifícios, enfrentou com fé, coragem e audá-
cia todos os desafios e, no dia 31 de outubro de 1912, envia o primeiro grupo de Irmãs para o 
Brasil. Ao despedir-se das Irmãs, disse: “Ide, minhas filhas, sede fiéis e observantes a Deus 
Nosso Senhor e Ele será misericordioso para convosco. Quanto a mim, jamais vos verei; 
só no céu espero abraçar-vos de novo” (PE.244).
 As primeiras Irmãs portuguesas chegaram ao Brasil e foram recebidas pelo Senhor Bispo 
de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, estabelecendo-se na cidade de Igarapava, a fim 
de trabalharem na educação e instrução da infância, da juventude e da família.
 No dia 08 de Dezembro de 1912, inauguraram o “colégio’’ que foi colocado sob o patro-
cínio da Virgem com o nome de “Colégio Imaculada Conceição”.
 E assim, as primeiras Irmãs do Instituto Jesus Maria José, dando continuidade ao ideal de 
Madre Rita, em 1912, com grande espírito missionário, lançam as sementes do Evangelho da 
Conversão em terras brasileiras, confiando na Providência Divina, vivendo na pobreza e anun-
ciando com alegria e simplicidade o Reino de Deus.
 Hoje, o Instituto Jesus Maria José encontra-se presente em diversos estados brasileiros: 
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiânia, Mato 
Grosso e Ceará, anunciando o Evangelho da Conversão, atuando em colégios, educandários, 
creches e trabalho pastoral.
 Neste ano de 2012, celebramos o centenário de nossa presença no Brasil. As comemo-
rações dos 100 anos estão sendo realizadas desde 2009. Para celebrar este momento forte na 
história do Instituto no Brasil foram e estão sendo realizadas várias atividades envolvendo não 
somente as Irmãs, como também nossos educandos e suas famílias, educadores, Família JMJ, 
benfeitores, sacerdotes, amigos e todo o povo de Deus que comunga do nosso carisma e espiri-
tualidade.
 Em novembro de 2009, de acordo com a programação, realizou-se a abertura da comemo-
ração dos 100 anos de Evangelização em terras brasileiras. Nesta ocasião instalou-se o marco 
Histórico da chegada das irmãs em Igarapava, e o lançamento do CD comemorativo produzido 
pelo Instituto juntamente com o cantor e compositor Jonny.
 Para bem celebrar este Jubileu foi escolhido como Tema: 100 anos anunciando o Evan-
gelho da Conversão; Lema: Celebramos com Audácia, Comunhão e Esperança a presença 
do Instituto Jesus Maria José no Brasil; e a frase iluminadora: “Ide, minhas filhas, sede 
fiéis e observantes a Deus nosso Senhor e Ele será convosco (PE.244).
 Com entusiasmo e comprometidas com o Evangelho da Conversão, o Instituto continua 
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crescendo e expandindo com coragem o Carisma e Espiritualidade da Bem Aventurada Rita 
Amada de Jesus. Convidamos a todos para juntos bendizermos ao Senhor por tantas maravilhas 
realizadas através do Instituto Jesus Maria José, na Igreja e na sociedade.

Irmãs JMJ Brasileiras em Portugal

O INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ E A MISSÃO AD GENTES

 Beata Rita Amada de Jesus legou-nos como Carisma “Se preciso fosse, percorreria o 
mundo inteiro para salvar uma só alma” (Madre Rita PE). É a esta audácia e coragem em le-
var o evangelho da conversão a todos os povos e a todas as gentes que o Instituto, ao longo dos 
132 anos da sua história, tem procurado corresponder nas mais variadas e diferentes frentes de 
evangelização.
 É esta a Evangelização a que Beata Rita Amada de Jesus sentiu ter sido chamada e que 
quis transmitir às suas continuadoras: uma missão ao estilo de Jesus Bom Pastor, pobre e 
humilde, sem ouro, nem prata, nem cobre, nem duas túnicas, totalmente devota- do ao Pai e às 
suas ovelhas, quer as que estão perto, quer as que estão longe ou que andam perdidas, sem olhar 
às etiquetas do mundo.

MISSÃO PROFÉTICA DE BEATA RITA AMADA DE JESUS

 “Nazaré é o nosso lugar, nossa escola, nosso lema” (Dt. n.º 6). Não querendo ver acabada 
uma Obra que lhe custara tanto sacrifício, Madre Rita enfrenta com coragem e determinação 
todos os desafios e, em novembro de 1912, envia para o Brasil o primeiro grupo de irmãs que 
na pequena e acolhedora cidade de Igarapava, no Interior de São Paulo, procuram ser, sobretudo 
para as crianças mais desfavorecidas, o rosto visível da presença de Deus Amor. Ao despedir-
se das suas Irmãs, disse: “Ide, minhas filhas, sede fiéis e observantes a Deus Nosso Senhor, e 
Ele será convosco. Quanto a mim, jamais vos verei; só no céu espero abraçar-vos de novo” 
(P.E.244).

NO BRASIL E DE NOVO EM PORTUGAL

 Desafiadas pelo apelo “Faz-te ao largo” de Jesus (Lc 5,4) vão-se espalhando por todo o 
Brasil, tendo a Casa Mãe, sede Geral do Instituto, na cidade de S. Paulo. Daí voltaram algumas 
delas, em 1934, à terra que as viu nascer, retomando, 22 anos depois de terem deixado Portugal, 
entregando-se, com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo apostólico, às mais diversas ta-
refas, tendo em vista “as pessoas mais carecidas de conversão, como Jesus, buscando a ovelha 
perdida, as crianças, tão preferidas de Jesus e da Nossa Fundadora, a juventude e a família, em 
perigo de corrupção moral” (CC n.º 70).

AMÉRICA LATINA VOCAÇÃO É SERVIÇO

 No PERÚ, as Irmãs coordenam o trabalho paroquial e colaboram na evangelização de vá-
rias dioceses, atuando especialmente na preparação dos sacramentos, trabalho com a juventude 
e formação de lideranças. Também as irmãs realizam visitas e atendimentos a pessoas pobres, 
doentes e necessitadas.
 Na BOLÍVIA, atuam nas comunidades indígenas, trabalham na Educação de crianças nas 
escolas, ao mesmo tempo que estão ao serviço da Igreja colaborando na catequese, Liturgia, 
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pastoral de lideranças e outros serviços da comunidade.
 No PARAGUAY, as irmãs trabalham na evangelização tanto na cidade como junto às 
comunidades rurais, colaboram na formação de lideranças e atuam nas diversas áreas pastorais 
da Igreja.
 No MÉXICO, dedicam-se à obra “Hogar de Niños desprotegidos San Isidro”, crianças 
dos 0 aos 18 anos que vivem em situação de risco, de cuja formação integral as Irmãs são res-
ponsáveis, dedicando-lhes todos os cuidados. Também colaboram na pastoral da juventude e 
vocacional da Diocese.

ÁFRICA MOÇAMBIQUE
 
 As Irmãs Jesus Maria José estão presentes em Moçambique desde 1997, servindo na ale-
gria e doação o mais pobre, e ouvindo o seu clamor. “Tive fome e deste-Me de comer, tive sede 
e deste-Me de beber” (Mt 25, 35).As irmãs realizam um trabalho com crianças órfãs e carencia-
das dando diariamente formação e perto de 200 refeições. Continua a ser um autêntico milagre 
fazê-lo sem qualquer recurso económico, contando apenas com a boa vontade dos cristãos e 
benfeitores.

CABO VERDE

 Aí as irmãs, juntamente com a Família Jesus Maria José, atuam na missão da Igreja nas 
várias Ilhas, promovendo as famílias no atendimento humano e espiritual aos pobres, doentes e 
idosos, dando formação às crianças e jovens, oferecendo um acompanhamento e favorecendo a 
sua integração na sociedade.

ANGOLA

 As irmãs encontram-se em Angola desde 1970, nas Províncias de Luanda, Kuanza Nor-
te e Kuanza Sul. Hoje já são as Irmãs Angolanas que dão continuidade à obra de Beata Rita 
Amada de Jesus, acompanhadas por uma irmã brasileira. Trabalham na evangelização, dedi-
cando-se, sobretudo, nas escolas, à educação de crianças e jovens mais desfavorecidas. Foi esta 
experiência que vivi durante os 13 anos em que compartilhei a vida com aquele povo. Aprendi 
a fazer festa com muito pouco, a viver alegre e feliz com as surpresas de cada dia, a saber res-
peitar o mais velho, a saber viver e a conviver com o diferente, a saber partilhar o pouquinho 
que se tem. Era normal ver uma criança a quem era oferecido “o pequeno pedacinho de pão”, 
em vez de o comer só, reparti-lo com os seus coleguinhas.
 Em 2000, nos subúrbios de Luanda, Bairro Morro Bento, não havia salas de aulas, sendo 
as turmas dispersas pelo quintal, debaixo de árvores ou de luandos. A escola iniciada as- sim, 
sem condições, foi superando, com ideal e garra, todas as dificuldades, continuando com en-
tusiasmo esta obra evangelizadora, e atingindo hoje grande número de alunos, assim como a 
alfabetização de muitos jovens e adultos. A Escola de Madre Rita em Luanda e a da Sagrada 
Família em N’Dalatando oferecem às comunidades locais oportunidade da Educação Básica, 
ancorada nos princípios evangélicos, visando formar a criança de amanhã. Vive-se ali uma fé 
comprometida, numa Igreja jovem e encantadora, com um povo sedento da Palavra de Deus e 
que, para A escutar, faz longas caminhadas, participando em celebrações bem demoradas, das 
quais nem por isso desiste.
 Que Beata Rita Amada de Jesus nos encoraje sempre a prosseguir no caminho da evange-
lização.
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Ir. Maria de Lurdes Anjos Afonso

CAPÍTULO VI

ARCIPRESTADOS
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ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL DE NELAS

 No início da noite da passada Sexta-feira, 16 de Setembro, o Bispo deslocou-se a Nelas 
onde, no salão paroquial, orientou uma reunião com a Assembleia Arciprestal de Nelas, com 
representantes das 6 paróquias que a constituem. Estavam presentes, também, os 3 Sacerdotes 
que trabalham neste Arciprestado: o Arcipreste – Pe. Nuno Santos – Pe. Delfim Cardoso e Pe. 
Carlos Monge. Na reunião e através de uma grelha distribuída, reflectiram-se alguns pontos que 
deverão ser tidos em conta na preparação, realização e avaliação da próxima Visita Pastoral às 
Paróquias do Arciprestado, tendo em conta a renovação e o futuro próximo destas Comunidades 
cristãs.

CRISMAS ARCIPRESTAIS EM PINDO

 No passado Domingo, dia 18 de Setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia e administrou o 
Sacramento da Confirmação a 61 jovens, na Igreja Matriz de Pindo, no Arciprestado de Penalva 
do Castelo. Com a Igreja repleta de cristãos, predominavam os jovens que vieram de quase to-
das as Paróquias do Arciprestado, tendo os seus Párocos concelebrado, numa celebração muito 
bem preparada e muito festiva.

ARCIPRESTADO DE OLIVEIRA DE FRADES

 O Bispo esteve presente na reunião mensal deste Arciprestado, que teve lugar na manhã 
da passada Sexta-feira, dia 30 de Setembro, nas instalações da Paróquia de Oliveira de Frades. 
Orientada pelo Arcipreste – Pe. Eurico José Pereira Teixeira – teve a presença de todos os Páro-
cos. Houve uma apresentação do Plano Pastoral deste ano e uma programação e calendarização 
de algumas actividades arciprestais.

REUNIÃO ARCIPRESTAL EM VOUZELA

 Na tarde da passada Sexta-feira, dia 4 de Novembro, o Bispo presidiu à reunião dos Pa-
dres do Arciprestado de Vouzela. Decorreu na Casa Paroquial desta vila, onde é Pároco, o Pe. 
José Marcelino Pereira. Presentes todos os Sacerdotes deste Arciprestado, exceptuando o Pe. 
Francisco da Cunha Marques, internado no hospital de S. Teotónio. Estiveram, pela primeira 
vez, os novos Párocos de Queirã e de S. Miguel do Mato, que brevemente, também assumirão 
as paróquias de Fataunços e de Figueiredo das Donas. Estes 2 sacerdotes são: Pe. Francis-
co Alexandre Domingos e Pe. Raimundo Jacinto Mundinda. Para além de vários assuntos da 
agenda, escolheu-se o novo Arcipreste. O novo Arcipreste de Vouzela é o Pe. José Marcelino 
Pereira, Pároco de Cambra, de Carvalhal de Vermilhas e de Vouzela. Parabéns e bom trabalho, 
caríssimo Pe. José Marcelino, ao serviço da comunhão, na acção pastoral.



240Igreja Diocesana

ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL

 Na tarde de Domingo, dia 13 de Novembro, realizou-se a Assembleia Arciprestal de Car-
regal do Sal. O objectivo era, essencialmente, preparar a próxima Visita Pastoral às paróquias 
deste arciprestado. Decorreu no salão paroquial de Oliveira do Conde, paróquia de que é pároco 
o Senhor Arcipreste – Pe. Álvaro Dias Arede. Estiveram presentes os outros 3 sacerdotes, páro-
cos das restantes comunidades – Pe. José Fernando Pinto da Silva, Pe. Marco José Pais Cabral 
e Pe. Ramiro Dias Ribeiro.
 Na orientação da reunião, o Bispo procurou percorrer os diversos sectores da vida das 
Comunidades cristãs, fazendo apelo a que as Visitas Pastorais, nas diversas paróquias, fossem 
oportunidade para celebrar o amor de Deus, presente e actuante na vida de todos, fazendo apelo 
à formação e à participação empenhada no Sínodo Diocesano. Estas seriam as formas de uma 
renovação das comunidades, no sentido de responderem melhor aos desafios e dificuldades do 
presente e do futuro. Para isso, desafiou a que as paróquias preparassem a próxima Visita, inter-
rogando-se sobre 2 coisas a criar – nas comunidades e no arciprestado – para corresponderem, 
cada vez melhor, ao que se espera, sobretudo num esforça de evangelização e de comunhão 
arciprestal.
 Depois de realizadas todas as Visitas, haverá nova Assembleia Arciprestal para fazer a 
avaliação e alguma programação, em ordem ao futuro.

REUNIÕES NAS ZONAS PASTORAIS

 Cumprindo uma decisão, proposta, reflectida e aceite em reunião dos Vigários Episco-
pais, o Bispo – acompanhado pelo Vigário-Geral e pelo Ecónomo da Diocese – reuniu com os 
Sacerdotes de cada uma das 5 zonas pastorais da diocese. Três temas fundamentais foram apre-
sentados: análise do caminho sinodal percorrido e motivação para o futuro próximo; avaliação 
de determinados compromissos a cumprir por todos os Sacerdotes para com a diocese; apre-
sentação e procura de consenso para dois projectos a implementar na diocese: informatização 
da Cúria e das paróquias e inventariação de todo o património religioso. As reuniões tiveram 
lugar sucessivamente em Oliveira de Frades (dia 13), Viseu (dia 16), Tondela (dia 16), Aguiar 
da Beira (dia 19) e Nelas (dia 20).

ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES

JORNADAS TEOLÓGICAS

 Com base na Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual, D. 
Manuel Linda, Bispo Auxiliar de Braga, orientou na passada tarde de domingo, dia doze, as V 
Jornadas Teológicas do Arciprestado de Fornos de Algodres, desafiando os cristãos a transfor-
mar o mundo através do seu testemunho.
 Na sua quinta edição, as Jornadas Teológicas do Arciprestado de Fornos de Algodres de-
correram no já habitual espaço do Auditório da Câmara Municipal, amavelmente cedido para o 
evento, sendo a organização da responsabilidade das onze paróquias do Arciprestado a cargo da 
paroquialidade in solidum dos padres José Carlos Bento e Abel Rodrigues. Foi orador o Sr. D. 
Manuel Linda, Bispo Auxiliar de Braga, que se deteve, em dois momentos distintos, no passado 
recente da história da vida da Igreja e quais os desafios que lhe são colocados para o futuro.
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 Cerca de cem “corajosos” oriundos do Arciprestado enfrentaram a invernia de uma tarde 
fria que convidava ao recolhimento no conforto do lar, para participarem nas Jornadas.
 Tendo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes como tema de fundo, o prelado referiu o 
caminho feito em Igreja no passado recente e da tentativa de tornar, no futuro, o Homem “mais 
humano” e “menos animal”. Lançando um olhar sobre a história da Igreja da modernidade, D. 
Manuel Linda fez memória das correntes político-sociais que imperaram (absolutismo, ilumi-
nismo e liberalismo) e da forma como influenciaram a vida da Igreja, levando ao seu encerra-
mento sobre si mesma, fechada ao mundo porque fechada aos irmãos.
 Foi na fabulosa Carta Encíclica Pacem in Terris do sumo pontífice Papa João XXIII, so-
bre a paz de todos os povos na base da verdade, justiça, caridade e liberdade, que se deu a noção 
de “bem comum”. O Homem como criatura de Deus, jamais deveria tratar os bens da terra a 
seu bel-prazer, esquecendo as leis que regem todo o Universo, usando dos bens terrenos como 
sendo propriedade sua, sem os partilhar com o seu próximo ou deixar de herança às gerações 
vindouras.
 Foi nesta madrugada de desejo de mudança, de regresso à relação dos Homens com Deus 
e de uns com os outros, que foi convocado o Concílio Vaticano II, sendo na Constituição Pas-
toral Gaudium et Spes que se referem as linhas orientadoras para uma Igreja cada vez mais 
aberta ao mundo. Se a Igreja quer assemelhar-se a Cristo, terá que ser testemunha da verdade, 
salvadora da humanidade e servidora do Homem (GS, 3). Fazendo uma análise do mundo de 
hoje, D. Manuel Linda referiu que “são os nossos actos de amor ao mundo que fazem da Igreja 
sacramento de salvação”, salientando que o maior progresso da sociedade é sermos mais huma-
nos.
 Através do seu testemunho e com base na Palavra de Deus, todo o cristão deverá saber 
dar ao seu próximo, com esperança e instaurando uma nova ordem fraterna, razões de viver, 
um verdadeiro sentido para a Vida - só assim a Salvação operada em Jesus Cristo não será uma 
realidade abstrata.
 Desafiando os presentes ao exercício diário de leitura e reflexão de cada um dos números 
da Gaudium et Spes, D. Manuel Linda deu por terminada a sua preleção.
 Que a participação nestas jornadas tenha sido um auxílio e estímulo aos instituídos nove 
grupos sinodais do Arciprestado na continuação do trabalho já encetado foi o desejo manifesta-
do pelo Arcipreste, Pe. Abel Rodrigues.
 Esperemos que estas Jornadas tenham contribuído para o esclarecimento e fortalecimento 
da fé das nossas comunidades e tenham sido um convite à concretização da Palavra na Ação 
que se partilha entre os irmãos. Só dessa forma o trabalho sinodal da nossa Diocese não se re-
sumirá a uma memória de documentos conciliares, a uma simples inventariação de situações ou 
elencar de problemas, mas consubstanciar-se-á numa verdadeira mudança de atitudes de Nova 
Evangelização.

 

Uma participante

ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL

 Na noite da passada Sexta-feira, 24 de Fevereiro, o Bispo deslocou-se a Nelas para se 
reunir com a Assembleia Arciprestal, em ordem a fazer a avaliação da Visita Pastoral àquele 
Arciprestado. Já prevista, logo quando em reunião similar se projectaram as Visitas a todas 
as Paróquias, tratava-se de, para além de se fazer uma avaliação circunstanciada, projectar 
algumas iniciativas e programas de acção. Insistiu-se, sobretudo, na necessidade de apostar na 
formação cristã de adultos, na formação de animadores de jovens, na catequese familiar e no 
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despertar religioso para as crianças das creches e dos jardins-de-infância, sobretudo nas institui-
ções particulares das paróquias. O reforço da atenção aos grupos sócio-caritativos também foi 
lembrado, dadas as actuais circunstâncias que vivemos. Espera-se que estas belas e importantes 
conclusões sejam implementadas, contando-se com a corresponsabilidade de padres e leigos, 
como é ponto fundamental do projecto sinodal que estamos a viver.

PASTORAL SOCIAL NO ARCIPRESTADO DE FORNOS DE ALGODRES

 Tem estado a decorrer em Fornos de Algodres um curso de Pastoral Social, extensivo a 
todas as paróquias do Arciprestado. A iniciativa, da Animadora Maria José Costa, com a con-
cordância do Arcipreste e Párocos locais, Padres Abel Rodrigues e José Carlos Bento, está em 
marcha, com um razoável número de participantes. São 3 as áreas abrangidas: Doutrina Social 
da Igreja, Prática da Pastoral Social e Espiritualidade. O curso teve a 1.ª sessão em 6 de Março, 
estando presentes o Presidente do Secretariado Diocesano, Cónego Arménio Lourenço, e o Dr. 
Custódio Costa, também membro do Secretariado, como formador. Em 13 de Março, foi a 2.ª 
sessão. O curso vai continuar depois da Páscoa, de acordo com o programa previsto, adaptado 
aos condicionalismos locais. O grande objectivo é criar, se possível, um grupo de Pastoral Social 
em cada paróquia do Arciprestado ou, em caso de paróquias de pequena dimensão, uma equipa 
que dinamize e coordene esse sector da Pastoral em várias paróquias, que se unam para o efeito.

EM TERRAS DE AGUIAR DA BEIRA

V CONFERÊNCIA QUARESMAL 2012

 No passado dia 30 de Março, realizou-se a V Conferência Quaresmal deste ano, proferida 
pelo nosso Bispo, D. Ilídio Pinto Leandro, na Igreja Paroquial de Aguiar da Beira. Abrilhantou-
-a o Grupo Coral de Sátão, convidado pela comissão jubilar de São Teotónio, tendo participado 
os alunos da Escola de música da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Aguiar da 
Beira, que organizou mais um dos seus estágios de música, da Escola de música da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, e jovens músicos de Sernan-
celhe, Mangualde, Oliveira de Frades entre outros, contando sempre com a colaboração da 
Paróquia de Santo Eusébio de Aguiar da Beira. O concerto continuou com a orquestra sinfónica 
seguida da actuação do Grupo coral de Abraveses e do Coral Lopes Morago de Viseu. Para 
terminar tivemos coro e orquestra juntos que interpretaram a Missa Brevis de Jacob de Haan.
 Foi um momento único de culto e de cultura para as gentes deste concelho, em que sabo-
reámos os ensinamentos do nosso Bispo, conhecemos um pouco melhor o padroeiro principal 
da nossa Diocese, São Teotónio, e vivemos a beleza e a riqueza de louvarmos o Senhor pela 
Música.

Pe. Jorge Gomes

CRISMAS EM FORNOS DE ALGODRES

 No final da tarde de Domingo, dia 22 de Abril, o Bispo dirigiu-se à Igreja Matriz de 
Fornos de Algodres onde teve lugar uma celebração de Crismas arciprestais. Concelebrou o 
Arcipreste – Pe. Abel Rodrigues – tendo faltado o Pe. José Bento, pároco no Arciprestado, por 
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morte da sua Avó. Nesta celebração, o Bispo administrou o Sacramento da Confirmação a 26 
cristãos, quase todos jovens.

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 Durante a manhã da passada Terça-feira, 24 de Abril, estiveram reunidos os Sacerdotes 
que trabalham na Zona Pastoral de Lafões (arciprestados de Oliveira de Frades, S. Pedro do 
Sul e Vouzela), nas instalações da paróquia de Oliveira de Frades. Presidiu à reunião o Bispo 
da diocese, estando também presentes, o Vigário Episcopal da Pastoral e Secretário-Geral do 
Sínodo Diocesano (Pe. Manuel Matos) e o senhor Vigário-Geral. De entre outros assuntos, era 
tema principal o Sínodo, reflectindo a situação actual nesta Zona e o que fazer para incentivar à 
sua mais perfeita e dinâmica realização. Foi uma boa troca de impressões, sentindo-se a vontade 
de todos por continuar a apostar neste projecto de renovação da nossa Igreja Local. O encontro 
terminou com um almoço de confraternização num restaurante local.

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS

 Em Molelos - paróquia onde é pastor o Pe. Américo da Cunha Duarte, Vigário Episcopal 
desta Zona Pastoral - reuniram os sacerdotes que constituem esta Zona (arciprestados de Bestei-
ros, Santa Comba Dão e Tondela), na manhã de Quinta-feira, dia 3 de Maio. Para além de outros 
assuntos, o tema central era um balanço e avaliação do modo como está a decorrer o Sínodo 
Diocesano. Estiveram presentes o Vigário-Geral e o Vigário Episcopal da Pastoral (Secretário-
Geral do Sínodo) e o Bispo que orientou a reunião. Foi muito positiva e foram dadas muitas 
sugestões para incentivar a participação das comunidades e melhorar a sua concretização.

ZONA PASTORAL DE VISEU

 Na reflexão que se determinou fazer, reunindo os sacerdotes de cada Zona Pastoral da 
diocese, coube a vez à Zona Pastoral de Viseu, na manhã da passada Segunda-feira, dia 7 de 
Maio. A esta Zona pertencem os arciprestados de Viseu Urbano, Rural 1, Rural 2 e Mões. Es-
tiveram presentes quase todos os párocos. Todos tiveram a oportunidade de apresentar as suas 
dificuldades e sugestões, tendo em conta a forma como estão a decorrer os trabalhos do pré-
sínodo. Orientou a reflexão o Bispo da diocese, estando presente, também, o Vigário Episcopal 
da pastoral e Secretário-Geral do Sínodo.

ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 Na continuidade das reuniões com as Zonas Pastorais para avaliação do Sínodo Diocesa-
no, teve lugar a da Beira Alta, na manhã do passado dia 9 de Maio, nas instalações do Complexo 
da Paróquia de Mangualde.
 Estiveram presentes quase todos os Párocos desta Zona que engloba os Arciprestados de 
Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. Foi muito positiva a reunião, com 
avaliação bastante profunda e com sugestões de interesse, tendo em conta o melhor andamento 
dos trabalhos.
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ARCIPRESTADOS DE BESTEIROS E DE TONDELA

 Para programar as Visitas Pastorais do próximo ano, a realizar nos arciprestados de Bes-
teiros e de Tondela, o Bispo reuniu com os sacerdotes destes arciprestados, no final do dia 14 
de Maio, em Tondela. Para além da marcação das datas, dialogou-se sobre os temas e a meto-
dologia a ter em conta, desde a preparação, a realização e a continuidade do trabalho apostólico 
e acção pastoral. O Sínodo continuará a ser o centro de toda a missão a desenvolver na diocese 
e as visitas fazem parte deste projecto. Decorrerão entre os meses de Outubro e de Junho do 
próximo ano pastoral.

ZONA PASTORAL DO DÃO

 Na continuidade dos encontros do Bispo, Vigário-Geral e Vigário Episcopal, também 
Secretário-Geral do Sínodo, com os sacerdotes nas diversas zonas pastorais, teve lugar o último 
encontro, precisamente na Zona do Dão (Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão). Uma 
reflexão sobre o andamento do Sínodo em cada comunidade paroquial e em cada arciprestado 
foi o centro da reflexão e do diálogo. Estiveram presentes quase todos os párocos da Zona Pas-
toral.

CRISMAS EM PENAVERDE

 Na tarde do passado Sábado, dia 19 de Maio, o Bispo deslocou-se a Penaverde, onde pre-
sidiu à Eucaristia e administrou o Sacramento da Confirmação a 58 cristãos, quase todos jovens, 
vindos de quase todas as paróquias do arciprestado de Aguiar da Beira. Foi uma celebração ar-
ciprestal, estando presentes o Arcipreste (Pe. Paulo Gouveia) e 2 outros Párocos do arciprestado 
(Pe. Ivan e Pe. Jorge Miguel).

CRISMAS EM SANTOS EVOS

 Na tarde do passado Sábado, dia 26 de Maio, o bispo deslocou-se à paróquia de Santos 
Evos, onde celebrou a Solenidade do Espírito Santo, administrando o Sacramento da Confir-
mação a 56 cristãos, quase todos jovens. Vieram das paróquias de Cota, Fragosela, Povolide, 
S. Pedro de France e Santos Evos. Concelebraram os sacerdotes, párocos destas comunidades, 
acolhidos pelo Pe. Manuel Alberto, arcipreste e pároco de Santos Evos.

CRISMAS ARCIPRESTAIS EM MANGUALDE

 Na tarde do passado Sábado, dia 2 de Junho, o bispo deslocou-se a Mangualde, onde, na 
Igreja Matriz, presidiu à Solene Eucaristia da Santíssima Trindade e administrou o Sacramento 
da Confirmação a 85 jovens. Estes jovens vieram de diversas paróquias do Arciprestado de 
Mangualde, concretamente das que têm como párocos: Cón. Jorge Alberto Seixas (Vigário 
Episcopal), Pe. Manuel Chaves (Arcipreste), Pe. João Luís e Pe. Gabriel. Todos estes sacerdotes 
concelebraram, tendo oficiado, como Diácono, o estagiário em Mangualde - Sérgio Pinho.
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CRISMAS ARCIPRESTAIS

 No início da noite da passada Segunda-feira, 4 de Junho, o bispo deslocou-se à Igreja das 
Termas de S. Pedro do Sul, onde se encontravam 95 crismandos - quase todos jovens - em pre-
paração para o Sacramento da Confirmação. Vinham de 14 das 18 paróquias deste Arciprestado, 
acompanhadas pelos seus Párocos, Pais e Padrinhos. No início do encontro, o bispo esteve com 
todos, falando da importância deste Sacramento, na vida destes jovens, tendo em conta o seu 
compromisso e missão na Igreja e na Sociedade. O Crisma aconteceu na tarde de Sábado, dia 9 
de Junho, em Igreja repleta e com celebração muito bem participada. Concelebraram todos os 
Padres do Arciprestado.

ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL

 Em Cabanas de Viriato, no início da noite de Quarta-feira, 13 de Junho, reuniu a Assem-
bleia Arciprestal do arciprestado de Carregal do Sal, estando presentes algumas dezenas de 
pessoas, os 4 párocos e o bispo da diocese. Ficou agendada desde as Visitas Pastorais feitas, 
orientando-se para avaliar as mesmas e programar algumas conclusões importantes.
 Com a abertura e síntese feita pelo Arcipreste - Pe. Álvaro Dias Arede - o encontro teve 
momentos de análise e, como conclusões, ficaram 2 fundamentais: organizar o trabalho com 
os jovens a nível arciprestal, estando já uma equipa de animadores constituída e apostar na for-
mação cristã de adultos, também a nível arciprestal. Todos saíram convictos de que são 2 con-
clusões urgentes a serem implementadas no arciprestado de Carregal do Sal e padres e leigos 
acreditam e querem tudo fazer para que assim seja.

CRISMAS EM CASTELO DE PENALVA

 Na tarde de Domingo, dia 24 de Junho - Solenidade de S. João Baptista - o bispo foi 
presidir à Eucaristia, na Igreja Matriz de Castelo de Penalva, do Arciprestado de Penalva do 
Castelo. Concelebraram todos os párocos do arciprestado: Pe. César Martinho, Pe. Ermelindo, 
Pe. José António e Pe. Manuel Clemente, Arcipreste. No momento próprio, foram crismados 53 
cristãos, quase todos jovens, vindos de quase todas as paróquias deste arciprestado. 

CRISMAS EM LOBÃO DA BEIRA

 Na tarde de Sábado, dia 30 de Junho, o bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz de 
Lobão da Beira, onde administrou o Sacramento da Confirmação a 100 cristãos, quase todos 
jovens.
 Vieram de todas as paróquias deste arciprestado de Tondela e concelebraram todos os 
párocos. A Eucaristia foi muito bem orientada e participada, solenizada pelo grupo coral da 
paróquia anfitriã, tendo também oficiado os 3 candidatos ao diaconado permanente deste 
arciprestado.
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CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES

 Na tarde de Sábado, 7 de Julho, teve lugar a celebração do Sacramento da Confirmação, 
na Igreja Matriz de Oliveira de Frades. Os 86 Crismandos - vindos de quase todas as paró-
quias do arciprestado - eram quase todos jovens. Estiveram presentes todos os sacerdotes do 
arciprestado, incluindo o Pe. Manuel Fernandes - pároco da paróquia anfitriã e Vigário Episco-
pal de Lafões - e o Pe. Eurico José, arcipreste.

CRISMAS EM VOUZELA

 Na tarde de Domingo, dia 15 de Julho, o bispo deslocou-se à paróquia de Vouzela onde 
presidiu à Eucaristia e administrou o Sacramento da Confirmação a 130 cristãos, quase todos 
jovens. Estes provinham de todas as paróquias deste arciprestado. O Arcipreste - Pe. José Mar-
celino Pereira - e todos os outros sacerdotes párocos estiveram presentes: Pe. António Sousa 
Fernandes, Pe Cláudio Correia Ferreira e Pe. Francisco Alexandre Domingos e outro sacerdote 
da diocese de Benguela. A celebração, participada por muitas centenas de pessoas e muito bem 
animada pelo grupo coral da paróquia de Vouzela, teve lugar nos jardins da vila, ao ar livre. 
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CAPÍTULO VII

PARÓQUIAS
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“ECOS DE ÓRGÃO” NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

 O Município de Sátão recebeu, 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, recebeu no dia 17 de Julho o organista Tadeu Filipe e, no dia 11 de Setem-
bro, a organista Edite Rocha e a soprano Cristina Aguiar. O público presente pôde admirar não 
só a sonoridade do órgão de tubos como também a grandiosidade artística da Capela de Nossa 
Senhora da Esperança, ex-líbris da arte barroca do Concelho de Sátão.

PARÓQUIA DE ÓRGENS

 No passado Domingo, dia 18 de Setembro, a Paróquia de Órgens viveu um dia muito fes-
tivo, na sua história de Comunidade cristã. Teve lugar a Tomada de Posse do novo Pároco que, 
como os anteriores, é um Sacerdote da Congregação da Missão – Padre Vicentino. Para além do 
Pároco – Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha – tomou posse, também, o Pe. Albertino Gonçalves, 
igualmente Pe. Vicentino, como Vigário Paroquial. Ao mesmo tempo e na mesma celebração, 
despediu-se da paroquialidade da mesma Comunidade e pertencendo à mesma Congregação, 
o Pe. António Ribeiro Teixeira que ali esteve durante 14 anos. Presidindo a esta celebração 
festiva, na Igreja Paroquial – a Igreja do Convento – totalmente repleta de cristãos, esteve o 
Bispo da Diocese. Também esteve e concelebrou o Pe. Provincial da Congregação – Pe. Álvaro 
António – que, no momento próprio, agradeceu o trabalho do Pe. Teixeira e apresentou os 2 
novos sacerdotes, agora empossados nesta Missão Pastoral. Paróquia e Autoridades presentes 
presentearam o Pároco cessante com diversas lembranças.

SANTUÁRIO MARIANO

 Cada vez há mais imigrantes a regressar ao país que os viu nascer, e mais portugueses a 
emigrar para o estrangeiro. Até jovens com licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Ainda há 
pouco, muitos deles estiveram entre nós a passar férias. E a participar em festas, peregrinações 
e romarias, sendo relevante o sotaque no linguajar, as refeições que tomam, as compras que 
fazem, as roupas que vestem, os sapatos que calçam, os penteados que usam, os brincos que 
trazem, as tatuagens que preferem, os monumentos que visitam, as praias que frequentam, os 
familiares que encontram, os amigos que abraçam, os jornais que lêem, a publicidade que patro-
cinam, as quermesses que animam, os baptizados a que assistem, os carros em que se deslocam, 
os casamentos em que são noivos, padrinhos ou convidados, bem como as saudades que levam 
e deixam na hora da despedida.
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 Muitos sabem que, perto da nascente do rio Vouga, há santuários, igrejas e ermidas. 
Exemplo de tudo isso é o Senhor Santo Cristo da Fraga, a Igreja do Convento em Ferreira de 
Aves e o Santuário de Nossa Senhora da Lapa, situado a 915 metros de altitude, entre Aguiar 
da Beira e Sernancelhe, e cujo Reitor afirma que, por aquelas paragens, há peregrinos, todos 
os dias, mesmo quando se sente na pele a inclemência do tempo e um frio de rachar, com um 
bóreas cortante, pés gelados e dentes a bater como portas mal trancadas em noite de ventania 
ou tachos carcomidos pelo tempo e pela ferrugem nas mãos da garotada, na folia do Carnaval. 
Porém, as grandes romarias acontecem em 10 de Junho, 15 de Agosto e 8 de Setembro.
 Embora iniciados já no século XVI, foi no século XVII que foram concluídos os dois 
maiores edifícios - a Igreja e o Colégio dos Jesuítas. Nesse Colégio, haveria de aprender as 
primeiras letras o saudoso Padre Domingos Dourado que foi pároco de Canas de Senhorim e, 
já velhinho e invisual, ainda era o confessor dos sacerdotes do arciprestado de Nelas e, todos 
os dias, celebrava, de cor e em latim, a missa votiva de Nossa Senhora. Também aí estudou 
Aquilino Ribeiro que, posteriormente, frequentou aulas de Teologia no Seminário de Beja, e, 
inspirado no belo horrível das Terras do Demo, haveria de escrever páginas imortais da litera-
tura portuguesa.
 Ao longo dos séculos, são incontáveis os escritores, os compositores, os poetas, os polí-
ticos, os homens de negócios e do mundo da cultura, da ciência, das letras e das artes, que dei-
xaram um indelével traço de imortalidade nas suas vidas, graças aos conhecimentos adquiridos 
em escolas da Igreja Católica. Infelizmente, nem todos o reconhecem. É preciso ser humilde, 
para ser reconhecido. É de louvar e incrementar a reunião anual dos antigos alunos dos Semi-
nários.
 É interessante a lenda da Senhora da Lapa. A imagem original terá sido escondida numa 
gruta (lapa), no século X, no tempo das invasões da moirama que ceifara a vida a muitos 
cristãos. Mais tarde, em 1498, Joana, uma criança muda de nascença, ao apascentar os 
rebanhos, encontrou na gruta essa imagem, pensou tratar-se duma boneca, meteu-a na cesta 
onde guardava a merenda, o fuso e as maçarocas, levou-a para casa, e brincava com ela, a toda 
a hora e momento. A mãe da menina é que não achava graça nenhuma à brincadeira, porque a 
Joana, entretida como estava, não tinha tempo para ajudar nas lides domésticas. E não hesitou 
um momento - atirou a imagem ao lume. Então, a menina falou: “Tá! Minha Mãe! É Nossa 
Senhora!”
 No Santuário, está a réplica dum enorme lagarto. Terá sido um filho da terra que foi ataca-
do por um crocodilo, na Índia?! Terá sido um monstro que perseguira os antepassados dos nos-
sos concidadãos da Lapa e acabou por ser morto por uma humilde pastorinha que, vagarosa e 
pacientemente, o ia alimentando com novelos de lã, até que, por fim, o sufocou?! Não sabemos. 
Mas, assim como em Santiago de Compostela, todos os peregrinos (até agnósticos!) abraçam o 
Santo, no Santuário da Senhora da Lapa todos passam entre as duas grandes rochas que estão na 
igreja. Só aí não pode passar quem estiver em pecado grave. Assim o diz a sabedoria do povo, 
incitando à prática dos bons costumes.
 “Debaixo da rocha, para além do Altar da Senhora da Lapa, podemos encontrar o Altar 
da Senhora da Boa Morte, no qual se destaca a serenidade assumida pelas feições da Senho-
ra, associada à solidariedade dos Apóstolos e ao acolhimento alegre e festivo dos Anjos”. Em 
contraste flagrante com a horrível fealdade do diabo a arder, nas chamas do inferno. Maria de 
Nazaré, a Senhora da Lapa, é Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa de Deus Espírito 
Santo. Agora “todos A proclamam bem-aventurada!”

DA
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NOVA IGREJA EM ARÕES

 Na Paróquia de Arões e para servir as pessoas dos lugares de Salgueira, de Chão do Car-
valho e de Fonte Pereiro, foi inaugurada uma nova Igreja na tarde do passado Sábado, dia 1 
de Outubro. Tem como Padroeira Nossa Senhora do Carmo e é uma obra moderna, muito bem 
situada e com uma abertura muito feliz para o mundo e para todo o ambiente envolvente. Foi 
dedicada pelo Bispo que fez, também, a consagração do Altar. Estava presente uma multidão 
que não coube na nova Igreja, bem como as Autoridades da freguesia e do concelho. Está de 
parabéns o Pároco – Pe. Eurico José – estes 3 lugares que ela serve, de modo especial, e toda a 
Paróquia de Arões.

CENTRO PASTORAL DE NOSSA SENHORA DO VISO

 Iniciado há dois anos o projecto da Nova Igreja do Centro Pastoral de Nossa Senhora do 
Viso, um investimento de dois milhões de euros, dos quais apenas estão em dívida à volta de 
500 mil, a contagem decrescente para a inauguração está por dias, embora ainda fiquem por 
fazer bastantes trabalhos, que serão desenvolvidos a seguir e de acordo com as possibilidades 
do momento.
 Agora importava inaugurar a nova Igreja e é isso o que vai acontecer já no próximo dia 6, 
com um programa cheio, diversificado e marcante.

D. ILÍDIO LEANDRO PRESIDE À EUCARISTIA

 O programa abre pelas 11 horas, com a Eucaristia da Dedicação da Igreja de Nossa Se-
nhora do Viso, presidida pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro. Segue-se a inauguração do 
Centro Pastoral e abertura da exposição fotográfica: ‘Uma Comunidade em Construção’; a 
partir das 13 h. – Almoço/convívio e depois um concerto na Nova Igreja, com a participação de 
artistas da comunidade e do Coral ‘Vozes de Gaia’.
 Para preparar e prolongar este momento, estão previstas outras acções. A próxima será 
já no sábado, dia 29, pelas 15 h., com uma conferência ‘Entre a Exigência e a Ternura’ – Que 
paróquia na vida urbana de hoje (?), no auditório do Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso.

CAFÉ CONCERTO COM MARA PEDRO

 Para o dia 4, às 21 h., está previsto um ‘Café-Concerto’ com a participação de Mara 
Pedro e do Grupo de Jovens do Vicariato do Viso, seguido de Vigília de Oração Mariana, no 
auditório do Centro Pastoral; dia 11 – Filme/debate: ‘Chocolate’, no Centro Pastoral; dia 12, 
às 15 h. – Musical ‘Criação do Mundo’ (canções Disney) – angariação de fundos, no auditó-
rio do Seminário Maior de Viseu. O acto de consignação da empreitada, então presidido por 
D. Ilídio Leandro, vai dar lugar à bênção do templo, marcada para o próximo domingo, 6 de 
Novembro, no Viso Sul, e contará com a presença, entre outras entidades, sobretudo locais, do 
Bispo de Viseu. O novo templo ocupa um lote de terreno cedido pela Câmara Municipal de 
Viseu (CMV), com uma área superior a cinco mil metros quadrados.

ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO

 O complexo paroquial é dominado pela igreja, com capacidade para 500 fiéis, mais de 
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400 sentados. Os espaços envolventes serão destinados a actividades de formação, aulas de 
catequese, ateliês, auditório com 250 lugares, casas mortuária e paroquial, cartório, zonas para 
a realização de eventos e, entre outras valências, espaços para os tempos livres e projectos cul-
turais para todas as idades, bar/espaço de convívio e residência paroquial, esta a concluir mais 
tarde. Não há derrapagens.
 Há ‘condições para ceder espaços para a promoção de festas de casamentos e baptizados, 
entre outras, uma forma de gerar receitas essenciais à manutenção da estrutura’.

DATA IMPORTANTE PARA A COMUNIDADE DO VISO

 As inaugurações anunciadas representam ‘uma data muito importante para a Comunidade 
do Viso que tanto se esforçou (e continua a esforçar) para levar este árduo, mas belo e gratifi-
cante projecto a bom porto’, revelou, em conferência de imprensa, a equipa de sacerdotes que 
tem estado à frente do desafiante projecto, padres Armando Esteves e Nuno Almeida, que subli-
nharam, em uníssono, tratar-se de uma obra de referência, na arquitectura religiosa de Viseu.
 Não se está ‘perante mais uma construção’; para além de ‘corresponder aos conceitos pre-
conizados para o espaço litúrgico, a partir do Concílio do Vaticano II, e de criar um complexo 
que congrega a igreja e os espaços necessários à actividade pastoral, materializa os conceitos 
da arquitectura contemporânea’.

PONTE ENTRE O HUMANO E O DIVINO

 Como adiantaram os Vigários Paroquiais, Armando Esteves Domingues e Nuno Manuel 
dos Santos Almeida, a ‘igreja procura ser ponte entre o humano e o divino, ou seja, tornar o 
transcendente familiar. Existe, sobretudo, porque Deus nos ama e quer encontrar-se connosco 
em Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado’.

A ‘IGREJA É CENTO, MARCA O ‘RITMO’ E APONTA A DIRECÇÃO

 Noutra passagem, ao recordar- se que a obra foi projectada por um gabinete desta cidade 
(Esteves e Associados), percebeu-se, desde logo, que ‘a Igreja não é só edifício físico mas ex-
pressão de algo mais eterno que se pode ‘tocar’ por detrás das formas’.

APOIO SOCIAL VOLUNTÁRIO

 O apoio social é outra das facetas do Vicariato do Viso, com cerca de 60 famílias identi-
ficadas. Na base do voluntariado trabalham 130 pessoas autónomas, levando por diante vários 
serviços que foram surgindo.
 ‘Temos ainda 40 catequistas, três animadores juvenis, 18 dirigentes do CNE, 40 pes-
soas na liturgia – trabalho assíduo -, 15 na equipa das Conferências de S. Vicente de Paulo, 22 
na comissão de obras, etc.’. Ou seja, ‘há aqui já uma rampa de lançamento que este novo espaço 
vai potenciar’, afirmou-se.

DADOS QUE FICAM PARA A HISTÓRIA

 O Vicariato de Nossa Senhora do Viso foi criado por decreto do Bispo de Viseu, D. Antó-
nio Monteiro, de 25 de Julho de 1998, estabelecendo, como padroeira, Nossa Senhora do Viso, 
cuja festa se realiza em 8 de Setembro ou num domingo próximo.



253Igreja Diocesana

 Este Vicariato ficou sediado no Seminário das Missões e na respectiva Igreja, sendo con-
fiado o cuidado pastoral ao padre Sílvio Greggio, que tomou posse no dia 8 de Setembro do 
mesmo ano; em 11 de Setembro de 2006, tomaram posse como Vigários Paroquiais os padres 
Armando Esteves e Nuno Manuel.
 ‘A construção do Centro Pastoral é um passo decisivo para que o Vicariato de Nossa 
Senhora do Viso possa acolher, oferecer hospitalidade e dar resposta às exigências pastorais e 
sociais da comunidade e às aspirações dos homens e mulheres de hoje’, salientou a equipa de 
sacerdotes.

‘UM SONHO TORNADO REALIDADE’

 José Coelho, um dos responsáveis directos pela execução das obras da Nova Igreja do 
Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso, disse que o complexo nasceu de ‘um sonho que se 
tornou realidade. Foram 10 anos a subir à corda. É obra!’, recordou.
 Mas ‘não acabamos aqui. Ainda há um longo caminho a percorrer não só no que respeita 
ao termo das obras mas também nas obrigações que temos para com os fornecedores’.
 Ao recordar todo o passado de uma década recente de trabalho árduo mas profícua e pro-
veitosa, fruto da acção desinteressada de todo o grupo, José Coelho adiantou que se partiu do 
nada e o padre Sílvio foi o grande impulsionador de toda a Igreja, que chegou a ter um projecto 
exclusivo.
 Conseguido o espaço, fruto de uma colaboração tripartida que envolveu o coronel Duque, 
o Vicariato e a Câmara Municipal de Viseu, deu-se início ao arranque das obras. Trabalho ‘pe-
noso’ mas gratificante, graças à compreensão de toda a Comunidade (homens e mulheres de boa 
vontade), o que é muito importante. ‘Esta obra está aqui porque a comunidade ajudou, nunca 
regateando esforços’, reforçou.
 Angariar, ‘nos tempos que correm, 800 mil euros, vindos directamente da Comunidade, 
é obra. Um resultado extremamente gratificante e que dá ânimo para se continuar a trabalhar’, 
vincou José Coelho.
 Noutra passagem da sua intervenção, realçou a ‘volta’ que o projecto deu, orientando-se 
mais para o social, fruto, também, de nova visão e dinâmicas da gente que chegou ao Vicaria-
to, entre a qual os dois os padres Armando e Nuno, acabando por se implementar um projecto 
diferente e polivalente, ‘potenciando outras valências, ou seja, um espaço que tivesse vida. O 
espaço que se conseguiu dá essas garantias’, muito pelo poder da liderança e de abnegação da 
equipa constituída pelos padres citados, sem ‘dúvida as locomotivas deste projecto’, realçou.
José Coelho deixou também o seu testemunho de gratidão a toda a Comunidade, que acreditou. 
A ‘ela se deve o que os olhos podem, agora, contemplar’.
 Nalguns lados ‘passa-se o tempo a anunciar obras, que nunca mais se concretizam. Aqui, 
pensam-se e fazem-se. Esta é a grande diferença. Um aspecto importante e um exemplo para o 
que poderia ser se houvesse mais empenho, vontade e determinação de todos. Estaríamos, sem 
dúvida, muito melhor’.

RB

JUNQUEIRA EM MISSÃO

 Com a dinamização feita por uma equipa de Missionários Passionistas (3 sacerdotes e 1 re-
ligiosa), decorreu a Santa Missão na Paróquia da Junqueira, no Arciprestado de Oliveira de Fra-
des, ao longo de 2 semanas. Pedida pelo seu Pároco – Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – 
a Santa Missão interessou toda a Comunidade, numa participação que a todos surpreendeu. Para 
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a Eucaristia de encerramento, foi convidado o Bispo que presidiu, tendo concelebrado o Pároco 
e 2 Padres Passionistas. A Igreja estava repleta, vivendo-se uma Eucaristia de Festa, muito bem 
animada com vários sinais, gestos e mensagens que a todos ajudou a participar. Na Eucaristia 
foram crismados 50 cristãos, na sua maioria jovens. Foram tomados alguns compromissos nesta 
Missão: continuidade de alguns grupos que irão reunir mensalmente, agora na dinâmica e temá-
tica do Sínodo Diocesano e constituição do Conselho Pastoral Paroquial. Parabéns ao Pároco e 
à Paróquia por esta iniciativa de Evangelização, que movimentou toda a Comunidade cristã.

MISSÃO PASTORAL EM SANTO ESTÊVÃO

 Na manhã do passado Domingo, dia 9 de Outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia no Bairro 
de Santo Estêvão, paróquia de Abraveses. Concelebrou o Pároco – Pe. António Caetano da Ro-
cha. Na celebração foram apresentadas, pela sua Superiora Provincial, 4 Religiosas da Congre-
gação das Carmelitas Missionárias Teresianas. Estas Religiosas – Manóli, Glória, Rosa e Alba-
na – já estão a viver no Bairro desde o início de Setembro. Esta Comunidade assume a Missão 
Pastoral no Bairro de Santo Estêvão – de acordo com uma Convenção assinada pela Superiora 
Provincial e pelo Bispo – podendo a sua acção estender-se a toda a paróquia, ao arciprestado 
urbano e a toda a diocese. Aliás, 2 destas Irmãs estão integradas em 2 Secretariados Diocesanos 
(Educação Cristã e Juventude).

NOVO PÁROCO EM SUL

 Na tarde de Domingo, 30 de Outubro, tomou posse na paróquia de Sul, arciprestado de 
S. Pedro do Sul, o seu novo Pastor – Pe. Lindoval José da Silva, sacerdote da diocese de Cra-
to, Brasil – a fazer uma experiência missionária na nossa diocese de Viseu. Presentes todos os 
sacerdotes deste arciprestado, juntamente com o seu Arcipreste – Pe. Raimundo Elias Filho – 
também do presbitério da diocese de Crato, Brasil. Na Igreja Matriz, com uma grande multidão 
de cristãos, vindos de toda a comunidade cristã de Sul, o Bispo presidiu à Eucaristia e deu posse 
ao novo Pároco.

SONHO DE UMA DÉCADA

CENTRO PASTORAL DE NOSSA SENHORA DO VISO

 Foi inaugurada, no passado domingo, com grande cerimonial e no meio de muito entu-
siasmo, a Nova Igreja e o Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso. Um dia histórico para o 
Vicariato do Viso que passou a contar com um leque diversificado de equipamentos onde se 
acomodam a Igreja – ‘um grande coração que bate’, como referiu o padre Armando Esteves -, 
aptos a corresponder aos anseios de todos. O sonho, que durava há uma década, acaba de se 
transformar em realidade. O essencial está feito.

CONCLUSÃO NÃO SERÁ AMANHÃ

 Mas a ‘conclusão’ do Centro Pastoral ainda não será amanhã... Será tão rápido quanto o 
for a disponibilidade de todos. Como aconteceu, nos últimos anos, em que os fundos chegaram 
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com o selo das mais diversas proveniências. Como o sublinharam os Párocos, Conselho Eco-
nómico e Comissão de Obras, o Centro Pastoral está de pé para ‘acolher, oferecer hospitalidade 
e dar resposta às exigências pastorais e sociais da comunidade e às aspirações dos homens e 
mulheres de hoje’.

PREENCHER UMA LACUNA

 A esta linha de pensamento se associou D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, ao reconhecer 
que o ‘Centro Pastoral vem preencher uma lacuna naquela zona da cidade, que está a crescer e 
que já tem uma ação pastoral considerável’. A triunfal entrada na Igreja ocorreu após o descer-
ramento de uma lápide comemorativa em que participaram o secretário de Estado da Economia 
e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Ruas, D. Ilídio Leandro e os dois Párocos, Armando Domingues e Nuno Almeida. O 
povo premiou o ato com uma revoado de palmas.

SIMPLES MAS RICOS NA SUA SIMBOLOGIA

 Com cânticos festivos, a entrada do cortejo pela nave central do templo foi o culminar 
das ações, a que o Bispo da Diocese deu corpo com a bênção dos equipamentos disponíveis 
e essenciais para a celebração dos atos litúrgicos, com muita simplicidade mas imensamente 
ricos na sua simbologia apostólica. Mais tarde, quando as circunstâncias o permitirem, a Igreja 
poderá estar dotada com adornos à altura, justificando-se, então, novas e merecidas festas.
 Para além do espaço litúrgico e social, que é, afinal, todo ele, procedeu-se à abertura da 
exposição fotográfica. ‘Uma Comunidade em Construção’, almoço-convívio e a um concerto 
na nova Igreja, com a participação de cantores da comunidade e do coral ‘Vozes de Gaia’. As 
festividades vão continuar, amanhã, com o filme/debate ‘ Chocolate’. No dia 12 segue-se o 
musical ‘Criação do Mundo’, no auditório do Seminário Maior.

Bispo de Viseu: ‘DIA HISTÓRICO PARA A DIOCESE’

 ‘Hoje, para esta comunidade, para a cidade de Viseu e para a nossa Diocese, é um dia 
histórico’. De ‘muita alegria’. A ‘Dedicação da Igreja do Vicariato de Nossa Senhora do Viso e 
a inauguração do seu Centro Pastoral enche-nos a todos de justificado júbilo’, começou por sa-
lientar, na homília, que marcou o ato inaugural desta infraestrutura, D. Ilídio Leandro, deixando 
a todos quantos contribuíram, tornando possível ‘esta grande e bela Obra’, bem como aos que a 
sonharam, para que hoje estivesse de pé e fosse possível estarmos aqui’, os maiores e sinceros 
agradecimentos.
 Impossível e porque não lhe competia enumerar toda a gente que ajudou a levantar pedra 
por pedra tanto a nova Igreja como o Centro Pastoral, o Bispo de Viseu referiu-se apenas aos 
atuais responsáveis e coordenadores da missão pastoral do Vicariato, integrando neles todos os 
outros que foram aderindo, tanto de forma anónima como aos que se foram juntando aos grupos 
de apoio e corresponsabilidade, a todos quis ‘incluir no mesmo abraço de parabéns, reconheci-
mento e de amizade’.

TENHA AS MELHORES CONDIÇÕES

 E ‘porque também houve apoios do Estado’, saudou as autoridades e entidades presentes, 
desde as atuais aos antigos governantes, agradecendo o que ‘já fizeram, estão a fazer ou farão 
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ainda para ajudar a que este Centro Pastoral, interior e exteriormente, tenha as melhores condi-
ções para bem servir as pessoas desta comunidade’.
 Para D. Ilídio Leandro, ‘exteriormente’ estamos perante ‘uma obra bela e equilibrada. 
Sóbria. Imponente e muito digna. Interiormente é um espaço que convida ao encontro. À ora-
ção. Ao silêncio. À contemplação e também à comunhão e à participação, não nos distraindo 
nem nos confinando ao espaço próximo finito. Aponta-nos sempre um centro e faz-nos olhar e 
elevar o coração à transcendência e ao infinito. Toda ela é obra aberta. Aberta ao mundo com 
capacidade para acolher, acarinhar, ajudar a crescer, formar e a enviar’.

NINGUÉM DEVE TER FOME DE PÃO, JUSTIÇA E VERDADE

 O bispo disse ainda que as obras realiza- das vieram ‘acrescentar qualidade à cidade de 
Viseu e à nossa Diocese’, oferecendo ‘mais e melhores possibilidades de evangelização e de 
catequese. Vêm trazer mais novidade à arquitetura e à arte em geral e ao património religioso 
construído’, apostando ‘mais e sempre na renovação’, aceitando os desafios dos tempos abertos 
aos ventos novos da história e do mundo’, observou. A concluir disse que ‘aqui dentro recebe-
mos a palavra e o pão para repartirmos de modo a que ninguém tenha fome tanto de pão, como 
de justiça, verdade ou de sentido para a vida’.

José Coelho: ‘O TRABALHO NÃO TERMINA HOJE’

 José Coelho, um dos grandes responsáveis pela implementação do projeto, falando em 
nome da Comissão de Obras, começou por salientar que, depois do sonho, intensificaram-se as 
ações com vista à construção da Igreja/Centro, agora inaugurada. E foram as mais diversas as 
boas vontades, desde antigos e atuais governantes ao presidente da Câmara Municipal, como 
entidade facilitadora e doadora do espaço onde se levantou a igreja, fruto de um protocolo em 
que colaborou também uma família local. A obra fundamental está feita. Mas ‘o trabalho não 
termina hoje. Há muita obra para acabar e muito dinheiro para pagar’. Agradeceu a todos os que 
até agora contribuíram, particularmente à Câmara Municipal, esperando que continue a apoiar 
para a concretização total das obras e amenização da dívida contraída.
 As atividades desenvolvidas pelo e no Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso vão 
‘muito para além do campo litúrgico’, sublinhou. Muitas dezenas de pessoas estão envolvidas 
nas diversas atividades sociais, com todos contando para ‘continuarmos a nossa caminhada’, à 
sombra da protetora que deu o nome à Instituição: Nossa Senhora do Viso. 

A IGREJA DE NOSSA SENHORA DO VISO

 A dimensão da celebração cristã estruturada em conceitos e formas de vivência desenvol-
vidas com o Concílio Vaticano II, encontra a sua concretização em novas propostas e caminhos 
artísticos. A igreja do Vicariato de Nossa Senhora do Viso, dedicada e benzida no dia 6 de No-
vembro, constitui uma obra em que se congregam os valores da espiritualidade cristã com uma 
linguagem assumidamente contemporânea.
 O percurso simbólico iniciado no exterior, num espaço amplo e límpido, aberto a todos, 
que convida a entrar, tem continuidade após a transposição da porta, através de um envidraçado 
transparente da cobertura que visualmente estabelece a ligação entre a entrada e o altar. A am-
plidão e o sentido de congregação entre o espaço da assembleia e do presbitério são reforçados 
pelas linhas curvas e pelo despojamento das superfícies parietais, convidando à presença e à 
contemplação e favorecendo a criação de novas relações entre os fiéis, sem contudo quebrar a 
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unidade necessária aos elementos que estruturam a celebração. No conjunto, denotamos que os 
vários elementos presentes não resultam de um mero exercício de distribuição das peças funda-
mentais ao espaço litúrgico, antes reflectem o sentido da criação de um espaço de unidade e de 
encontro, enformado pela teia de relações que se estabelecem na experiência da fé.
 O carácter minimalista dos elementos do presbitério, do espaço do baptismo e da imagem 
de Nossa Senhora do Viso reforçam a beleza espiritual do conjunto, sem contudo anular ou 
complexificar a acessibilidade à compreensão por parte dos fiéis. As peças de arte sacra conce-
bidas pela artista Lígia Rodrigues, são o reflexo de que as formas artísticas, ainda que contem-
porâneas como estas, não resultam de uma criatividade ou de uma procura de beleza reduzida 
a formas, estas resultariam necessariamente em obras vazias de significado, antes manifestam 
um pensamento teologicamente sustentado e uma capacidade de imputar às peças um sentido 
de ministério. Esta beleza espiritual está bem evidenciada nas palavras da artista para descrever 
duas das peças que concebeu para esta igreja, a Nossa Senhora do Viso e o Sacrário.

 Lígia Rodrigues
 
 “A Senhora do Viso. Maria que faz ver. Faz ver o Paraíso. Ela, está presente como um 
silêncio altíssimo, silêncio onde fala o Verbo. Descendo do Paraíso (futuro painel) até nós, com 
uma mão, chama-nos a entrar no Mistério da Trindade, relação de Amor infinito, por meio de 
seu Filho; com a outra, estende-nos o manto convidando-nos a permitir que seja ela a trans-
portar-nos lá, docemente, no seu silêncio de amor.
 Não existem contrastes... Maria é a harmonia, o acordo, e por isso, mesmo estando pre-
sente, ‘perde-se’ para deixar que o Verbo fale. Não é uma santa de altar... é a Mãe, Mãe da 
humanidade, de todos nós, e como Mãe mostra, que faz ver; ao desesperado... a esperança; 
ao só, a companhia, ao não crente... um amor sem limite, ao condenado... a misericórdia... e 
poderia enunciar todas as ladainhas, que não seriam capazes de exaurir o seu amor.”
 “Do infinito, da eternidade, Deus encarnou e quis ficar entre nós:” Eu estarei convosco 
todos os dias, até ao fim dos tempos.
 A parede que desce da torre simboliza o cosmo e o infinito, que desceu à finitude das 
criaturas, e da criação e ficou, para a reportar ao divino a partir de dentro... A vibração repre-
sentada na faixa que desce sobre o sacrário, reveste-o também no corpo, como um vórtice de 
luz que transforma as espécies (representadas pelas espigas e as uvas) no Seu verdadeiro corpo 
e sangue.
 Ali, diante Dele presente realmente na eucaristia, sabemos que nunca estaremos sós. Ele 
espera-nos, ouve-nos, responde-nos, consola-nos... transforma-nos em novas criaturas e, vín-
culo de unidade, liga-nos uns aos outros, no amor recíproco, como corpo místico.”

ARTE SACRA: CULTURA E EVANGELIZAÇÃO

CONFERÊNCIA REALIZADA EM OLIVEIRA DO CONDE

 Decorreu no sábado, dia 12 de Novembro, em Oliveira do Conde, uma conferência alusi-
va às relações e às potencialidades da arte sacra no âmbito da evangelização, da fé e da cultura. 
Esta iniciativa, inseriu-se num conjunto de conferências que têm sido realizadas em diversas 
paróquias do concelho de Carregal do Sal, assinalando os 25 anos da fundação do Centro Cul-
tural de Currelos. Reiteramos os nossos agradecimentos a este organismo pelo convite que foi 
endereçado ao Departamento dos Bens Culturais para dinamizar esta sessão.
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 No debate que se seguiu à apresentação foi solicitado ao Departamento dos Bens Cul-
turais que descentralizasse a sua actuação, uma vez que a maioria das iniciativas decorrem na 
cidade de Viseu, e que disponibilizasse algumas actividades aos grupos, nomeadamente de es-
colas e catequeses, de outras zonas da Diocese de Viseu. Posteriormente, por mail, recebemos 
mais solicitações para a realização deste tipo de formação em outras paróquias.
 Neste âmbito, o Departamento dos Bens Culturais irá reflectir sobre a melhor forma de 
descentralizar algumas acções e manifestamos a nossa disponibilidade para colaborar com os 
diferentes agentes das comunidades da Diocese. 

INAUGURAÇÃO NA PARÓQUIA DE BODIOSA

 Na tarde do passado Domingo, 1.º do Advento, o Bispo deslocou-se à Paróquia de Bodio-
sa, à povoação de Bodiosa-a-Nova, onde presidiu à Eucaristia, na qual concelebrou o Pároco 
– Pe. António Carlos Carvalho da Silva. Tratava-se de inaugurar obras de recuperação da Igreja 
do lugar, dedicada ao Espírito Santo, sendo Patrono da aldeia S. Macário. Esta Igreja, recupe-
rada na totalidade, foi já Igreja Matriz, antes da construção da actual Igreja de S. Miguel.

FESTA E INAUGURAÇÃO EM VILA COVA DO COVELO

 Na manhã de Domingo, dia 18 de Dezembro, o Bispo deslocou-se a Vila Cova do Cove-
lo, no Arciprestado de Penalva do Castelo. Ali, a convite do seu Pároco – Pe. Manuel José de 
Matos Clemente – presidiu à Eucaristia, no dia da Padroeira da Paróquia – Nossa Senhora da 
Esperança. Depois da Eucaristia de festa e da procissão, todas as pessoas se deslocaram para a 
última obra feita nesta Comunidade – o Centro Social Paroquial Multiusos. É todo um espaço 
novo, numa boa recuperação de antigas casas, onde se fizeram diversas salas para toda a acção 
pastoral, social e de convívio da Comunidade cristã. Estão de parabéns o Pároco, a Direcção do 
Centro Social, o Conselho Pastoral Paroquial e toda a Paróquia. 

INAUGURAÇÃO EM TONDELA

 A Comunidade Religiosa dos Missionários do Coração de Maria (Claretianos) está, desde 
há 22 anos, na nossa diocese, mais propriamente na cidade de Tondela. Ali têm à sua responsa-
bilidade a Paróquia de Tondela e a Reitoria da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Constituída 
por 3 sacerdotes, têm vivido em instalações alugadas e provisórias. A partir de há algum tempo, 
a Província Portuguesa decidiu tornar mais efectiva a sua presença na diocese e na cidade de 
Tondela, construindo, ali, casa própria. Com a presença do Superior Provincial, os sacerdotes 
da Comunidade ali residentes e outros membros de outras Comunidades, ainda com a presença 
de todos os sacerdotes do Arciprestado e com alguns leigos com acção importante nas obras de-
senvolvidas, o Bispo presidiu à bênção das novas instalações, com Eucaristia, ali concelebrada, 
no final do dia do último Domingo, dia 22 de Janeiro. 



259Igreja Diocesana

GUARDÃO/CARAMULO

FESTA DAS CRUZES, UM ABRAÇO DE PAZ

 Quinta-feira da Ascensão, verdadeiro feriado local para as paróquias da encosta nascente 
da Serra do Caramulo, foi duplamente de festa, com a inauguração do arranjo urbanístico da 
zona envolvente à Igreja Matriz de Guardão.
 O dia estava soalheiro, quando as cruzes processionais de Campo de Besteiros, Santia-
go de Besteiros e Guardão se juntaram e partiram da Capela de S. Bartolomeu, atravessando 
campos e pinhais, até descerem a calçada romana, em direção à Igreja Matriz, do século XII. 
A tradição perde-se, na memória dos tempos medievais e corresponde a uma promessa dos 
antepassados das quatro paróquias: juntar-se-iam, em Dia da Ascensão, para celebrarem festi-
vamente a libertação do domínio muçulmano.
 Chegados os romeiros, com suas cruzes alçadas, aguarda-os, poisado o pé sobre a peque-
na cruz desenhada na pedra da calçada, a cruz processional do Guardão. E cada uma das cruzes 
chegadas, vez à vez, apoia o pé no mesmo ponto e toca, em jeito de abraço, a cruz anfitriã, na 
presença dos mordomos, de capa vermelha e vara de juiz da Irmandade, enquanto senhoras 
lançam pétalas de rosa sobre as mesmas.
 As cruzes vêm enfeitadas com grinaldas e rendados brancos recobertos de ouro e colares 
de pérolas; algumas vêm com verdes e flores, todas ladeadas de lanternas acesas. Os pendões 
processionais de cada uma das paróquias integram também a procissão e fazem igual gesto de 
“abraço”, num cerimonial que se desenrola, ao som de uma ladainha de tonalidades paleocristãs.
 Após o “abraço”, cruzes e pendões prosseguem a procissão, ao som da banda filarmónica 
e entram na Igreja do Guardão, perfilando-se ao longo do templo, presidindo o respetivo páro-
co, que, diante do altar pronuncia a oração de encerramento da procissão.
 As cruzes saem pela porta lateral e são encostadas às paredes do templo, enquanto aos 
seus transportadores e aos das lanternas é oferecida uma merenda, para retemperar forças.
 Chega, entretanto, a hora da Eucaristia, que este ano foi presidida pelo Bispo da diocese, 
D. Ilídio Leandro. Paramentando-se no interior da vetusta Igreja Matriz, organiza-se a pro-
cissão, que parte, calçada abaixo, em direção ao altar montado sob a nova cobertura erguida 
ao fundo da nova alameda criada nos terrenos agora urbanizados, em socalco, entre a Igreja e 
o ribeiro. Atrás do altar, um pequeno anfiteatro coberto, em cuja bancada se acomodaram os 
portadores das cruzes processionais e das respetivas lanternas, bem como os dos pendões. A 
brilhante procissão, com quase meia centena de cruzes ornamentadas, passou por baixo de uma 
pérgula de cores garridas, fronteira ao altar. A filarmónica calou-se e o Grupo Coral iniciou o 
cântico de entrada, com que a celebração se inicia, continuando o Grupo Coral a animação mu-
sical, com grande solenidade.
 Ladeando o Bispo, à volta do altar, estão os Párocos das quatro freguesias, além do Pe. 
José Ribeiro, que foi pároco de Guardão mais de cinquenta anos e do Pe. Armando Matos, que 
paroquiou Campo de Besteiros cerca de quarenta.
 Na primeira fila de bancos da Assembleia, está o Presidente do Município, Carlos Marta, 
acompanhado da Vereação, do Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia do Guardão. 
Do outro lado, também na primeira fila, a quase totalidade dos Presidentes de Junta de Fregue-
sia do Concelho e alguns elementos da Assembleia Municipal.
 No final da celebração litúrgica, D. Ilídio solicitou ao Presidente do Município, com 
quem fizera o descerramento da placa comemorativa da inauguração do novo espaço da Festa 
das Cruzes, para dirigir palavras de saudação aos presentes. Carlos Marta, num breve impro-
viso e na linha das ideias que D. Ilídio explanara, regozijou-se com os benefícios que as obras 
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executadas traziam aos romeiros da Festa das Cruzes. Expressou, depois, palavras de confiança, 
acreditando que, pondo em prática as propostas de D. Ilídio, “todos seremos capazes de superar 
as dificuldades dos tempos presentes”. Reafirmou a disponibilidade do Município para manter 
a cooperação com as Paróquias do Município, não só para a recuperação e valorização dos 
espaços e monumentos religiosos, como no caso agora inaugurado, mas também com as IPSS 
que a Igreja mantém no terreno, dando resposta às necessidades dos mais desprotegidos. O Pre-
sidente do Município tondelense manifestou a convicção de que “a cooperação institucional, 
respeitando a independência de cada entidade”, permite maior eficácia nos objetivos de bem 
servir a população, especialmente os mais necessitados. Os aplausos dos presentes confirmaram 
a mesma convicção de quantos, em grande número, enchiam o amplo recinto.
 Finda a solene celebração da Eucaristia, as cruzes e pendões retornam, em vistosa procis-
são, ao interior da Igreja Matriz de Guardão, com a filarmónica a encerrar, logo após os conce-
lebrantes, que seguem o andor de Santa Maria do Guardão. Esta imagem da Senhora esteve, no 
seu andor, à direita do altar durante a celebração. Largas centenas de fiéis ocupavam o espaço 
agora mais amplo, com guarda-sol a proteger as cabeças e sentados nas escadarias, ou em ca-
deiras trazidas para o efeito.
 Pelas imediações, os merendeiros abriram-se, as toalhas estenderam-se e a refeição foi 
partilhada, em ambiente de harmoniosa familiaridade; outros preferiram os restaurantes das 
imediações, que se encheram, ou as tasquinhas ambulantes, que ocupavam o recinto do arraial, 
junto à escola.

FM

PARÓQUIA DE BODIOSA

GRUPO DE CATEQUESE - UM BOM EXEMPLO PARA A DIOCESE

 Bodiosa, paróquia da Diocese de Viseu, dispõe de três centros de catequese: Queirela; 
Travanca e Matriz. A reportagem JB visitou, no passado sábado, o centro de Catequese da Igreja 
Matriz que conta com 20 catequistas e quase 100 crianças e jovens.
 

UM GRUPO UNIDO
 
 A nossa visita contou com a ajuda dos catequistas e do coordenador de catequese da pa-
róquia, António Dionísio.
 Antes da conversa com o responsável, a nossa reportagem constatou que, antes de se 
terem iniciado as catequeses das classes, a responsável pelo grupo de catequese da localidade, 
Cláudia Silva, preparou o coro da catequese para que este dinamizasse a celebração eucarística. 
Este grupo dispõe de uma página no facebook onde partilha as suas ideias e os acontecimentos 
da paróquia e do grupo.
 Ao longo da conversa com António Dionísio, este salientou que o grupo de catequese é 
um grupo unido e coeso, onde todos os catequistas colaboram nas atividades.
 “Todas as classes de catequese iniciam as suas sessões, aos sábados, às 16:30”, afirmou o 
responsável elogiando os catequistas que colaboram naquele centro. António Dionísio explicou 
que os outros centros de catequese não adotam o mesmo sistema, pois é impossível ter o páro-
co em todos os lugares ao mesmo tempo. “No nosso caso, temos sorte, pois o padre António 
Carlos vem celebrar a eucaristia às 18 horas. Nos outros centros não acontece o mesmo, mas os 
catequistas são bastante unidos”, sublinha o responsável.
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METODOLOGIAS
 
 Após a conversa com António Dionísio, visitámos as 10 classes de catequese, constatan-
do que os catequistas se empenham nas atividades com as crianças. Desde o primeiro até ao 
quinto ano as sessões de catequese são dadas pelo catecismo e os meninos podem aprender a 
vida de Cristo de uma forma simples, pintando e desenhando as várias figuras que se encontram 
nos catecismos.
 Do sexto até ao décimo ano as crianças e jovens podem sair um pouco das matérias dos 
catecismos e são abordados temas do dia a dia e da sociedade que os rodeia. São utilizadas apre-
sentações em formato digital para cativar a atenção dos jovens, havendo uma interação entre 
catequista e catequizandos.

BOM DESEMPENHO DO SECRETARIADO DIOCESANO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

 António Dionísio salientou que o SDEC tem ajudado os centros de catequese com mate-
riais e apresentações de temas.
 “O Secretariado tem sido uma porta de acesso entre catequistas e catequizandos”, conclui 
o responsável que espera que a cooperação continue dando bons frutos.

CONVÍVIO E BOA DISPOSIÇÃO

 Terminadas as sessões de catequese, os catequistas fizeram um pequeno convívio entre 
todos, enquanto as crianças e jovens lanchavam.
 O pároco da freguesia, António Carlos, falou com a nossa equipa de reportagem, subli-
nhando que “é bom haver unidade num grupo de catequese”. Ainda houve tempo para que os 
catequistas trocassem ideias acerca das atividades que iriam realizar, a mais próxima: o Dia da 
Mãe.

EUCARISTIA COM MUITOS FIÉIS

 Após o convívio, catequistas e catequizandos participaram na eucaristia vespertina do 
Domingo do Bom Pastor, onde pudemos constatar que a Igreja Matriz se encontrava cheia, a um 
sábado, às 18 horas, o que significa que pais, catequistas e catequizandos e restante população 
se unem à volta de Deus escutando a Sua palavra.
 O grupo coral animou, de uma forma alegre, a celebração. No final, o Grupo de Catequese 
entregou ao pároco um diploma de agradecimento e um bolo, tudo feito pelo grupo. O pároco, 
satisfeito, agradeceu.

BALANÇO POSITIVO

 Falámos com um casal de catequistas, Graça Pereira e Arménio Pereira, que se confes-
saram satisfeitos pelos colegas que trabalham com eles. “Os meninos já sabem o que fazem na 
eucaristia, o que é bom”.
 Este grupo de catequese é um exemplo para a Diocese de Viseu.

Élio Oliveira
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A FAMÍLIA NA ‘GAUDIUM ET SPES’

 A convite da Equipa Sacerdotal da Comunidade do Viso, o bispo esteve nas novas ins-
talações da Comunidade, reflectindo o tema - “A Família na Gaudium et Spes”. Foi na manhã 
do passado Sábado, dia 1 de Junho. Estiveram presentes alguns casais e outras pessoas da Co-
munidade, para além do Pe. Nuno Manuel, tendo também passado por ali o Pe. Armando. O 
encontro, moderado por um casal da Comunidade (Casal Presidente do Sector das Equipas de 
Nossa Senhora da diocese), foi vivido com muito interesse, tendo havido um muito interessante 
diálogo no final.

UM JANTAR PODE MUDAR UMA VIDA

 Neste caso, um jantar mudou muitas vidas! Quem esteve presente no Auditório do Centro 
Paroquial de S. José pôde comprovar quantas mudanças operadas, que transpareciam na ale-
gria, no brilho do olhar, nos testemunhos, nas lágrimas, nos abraços comovidos, nos silêncios 
eloquentes...
 Foi no passado dia 9 do mês de junho. O Senhor Vigário Geral, em representação do 
Senhor Bispo, administrou o sacramento da Confirmação a 68 crismandos. Destes, 13 tinham 
frequentado o Curso Alpha e eram talvez os que mais sentiam a alegria da sua conversão. No 
fim da cerimónia, seguiu-se um jantar convívio, a preceder o encerramento do ano pastoral 
(principalmente Catequese, Cursos Alpha e Ela e Ele).
 Era esfusiante a alegria naquele salão repleto, principalmente de frequentadores de Alpha, 
familiares e amigos. E tudo começou com um jantar, para o qual foram convidados, o primeiro 
dos quais em 4 de outubro de 2011. Escolhidos e chamados pelo Senhor, “tocados” pelo que 
ouviram dos toscos instrumentos de que Ele Se quis servir, mais de 40 resolveram ficar, “a ver 
o que aquilo seria”, tanto mais que podiam desistir quando quisessem.
 Foi o primeiro e todo ele era alegria transbordante e contagiante! E recomeça tudo de 
novo, com um novo jantar, em que os convidados são trazidos, na grande maioria, pelos que 
partem transformados. E este novo jantar vai mudar 54 vidas! Os milagres continuam e mais 
um 3.º jantar, que ultrapassou as expetativas, pois ficaram mais de 60!!
 E, naquele dia 9 de junho, os participantes dos três Cursos agradeceram a Deus o muito 
que receberam.
 Não se podem explicar os sentimentos, não há palavras para descrever tudo o que se pas-
sou. Cristo passou com o Seu Espírito e TUDO mudou para sempre! Já estão programados três 
novos cursos para o próximo ano, bem como outras atividades para formação da equipa e para 
“abanar” os mais antigos, que podem estar um pouco esquecidos. A oração intensa, coletiva e 
individual, bem como a proteção de Nossa senhora da Conceição e de S. José são a base sólida 
em que este projeto assenta, cresce e vai enviando testemunhas a anunciar ao mundo a Palavra 
e o Amor de Deus, na certeza de que o Espírito Santo que agora conhecem nunca os deixará sós.
Falem no Quartel da Paz, na Paróquia de S. José e apareçam no dia 2 de outubro para jantar. 
Lembrem-se que esse jantar pode mudar a vossa vida, como tem mudado a de muita gente!

MA

CRISMAS NA PARÓQUIA DO CORAÇÃO DE JESUS

 No fim da tarde de Sábado, dia 16 de Junho, o bispo presidiu à Eucaristia do 11.º Domin-
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go do Tempo Comum, na Igreja Matriz da paróquia do Coração de Jesus, na cidade de Viseu. 
Concelebraram, para além do pároco - Pe. Milton Lopes da Encarnação - o Pe. António Gomes 
de Matos, o Frei Giovanni Sartori e o pároco de Abraveses - Pe. António Caetano da Rocha.
 No momento próprio, foi administrado o Sacramento da Confirmação a 78 cristãos - qua-
se todos jovens - vindos, sobretudo, das paróquias do Coração de Jesus e de Abraveses.

CRISMAS NO VICARIATO DO VISO

 O bispo deslocou-se à nova Igreja do Vicariato do Viso para a celebração da Eucaristia e 
administração do Sacramento da Confirmação, na tarde do passado Sábado, dia 23 de Junho. 
Os crismandos - em número de 166 e quase todos jovens - eram provenientes, para além deste 
Vicariato, das paróquias de Rio de Loba e de S. Salvador.
 Estavam presentes e concelebraram: os párocos de Rio de Loba - Pe. José Henrique 
(arcipreste do Arciprestado Urbano) e Pe. José Carlos Matos, os párocos de S. Salvador e Viso 
- Pe. Armando e Pe. Nuno Manuel e, ainda, o Pe. João Martins e um sacerdote da diocese de 
Lamego - Pe. Francisco Marques. Pelo número elevado de crismandos, o Pe. Nuno Manuel 
também ajudou na administração do Sacramento.

INAUGURADO O LAR DE IDOSOS PADRE ANTÓNIO PINTO LOBINHO

 Na passada segunda-feira, 25 de junho, o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o diretor distrital da Segurança Social de 
Viseu, Joaquim Seixas, e o Cónego Jorge Seixas inauguraram o lar de idosos dedicado ao Padre 
António Pinto Lobinho.
 Antes da inauguração, o Bispo da Diocese de Viseu fez a bênção do espaço, para que a 
paz e a união em Cristo estejam naquela habitação. A seguir, decorreu o descerrar da lápide que 
abriu oficialmente aquele centro.
 Para além das presenças que já assinalámos, o evento contou com a presença de autarcas 
de Mangualde e representantes das instituições dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e da 
Guarda Nacional Republicana (GNR).
 Após a inauguração, os convidados puderam visitar as instalações, guiados pelo Cónego 
Jorge Seixas que mostrou os diversos locais que os idosos podem usufruir.
 Seguiu-se a sessão solene da inauguração com os discursos do Cónego Jorge Seixas, João 
Azevedo, Joaquim Seixas e D. Ilídio Leandro.
 O Cónego Jorge Seixas agradeceu o apoio que as entidades prestaram na realização do 
tão ambicioso projeto. “Em nove meses construímos um sonho que outros sacerdotes tinham”, 
sublinhou.
 oão Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde afirmou que “é bom traba-
lhar com a equipa do lar, pois houve uma grande abertura por parte dos responsáveis”. No final 
salientou que o lar de idosos Padre António Pinto Lobinho “é um lar para todos os idosos e não 
um hotel de luxo”.
 “A Segurança Social tudo fará para continuar a ter excelentes relações com o lar Padre 
António Lobinho”, afirmou Joaquim Seixas que sublinhou a importância deste centro na zona 
de Mangualde e que poderá abranger o concelho de Nelas.
 D. Ilídio Leandro agradeceu ao Cónego Jorge Seixas pelo trabalho desempenhado ao 
longo do processo da criação desta instituição. “É bom sermos solidários com quem mais preci-
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sa”, realçou o prelado, desejando felicidades para o futuro que começou no lar de Idosos Padre 
António Pinto Lobinho.
 O lar dispõe de três pisos, 26 quartos, centro de dia, refeitório e centro de atividades para 
os idosos. Nele têm lugar também as crianças, pois dispõe de ATL, creche e infantário.

Élio Oliveira

CRISMAS EM ARÕES

 Na manhã de Domingo, dia 8 de Julho, o bispo deslocou-se à paróquia de Arões, no 
arciprestado de Oliveira de Frades, onde celebrou o Sacramento da Confirmação. Os candidatos 
eram 70, sendo 1 adulto e 1 da vizinha paróquia da Junqueira. Para além do Pe. Eurico - pároco 
de Arões e de Junqueira e arcipreste de Oliveira de Frades - estava o Pe. Abel Rodrigues, natural 
de Arões.

PARÓQUIA DE MANGUALDE

25 ANOS DO COMPLEXO PAROQUIAL

 O Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, associou-se à alegria e comemoração dos paroquianos 
de Mangualde, que celebraram os 25 anos da Dedicação da Igreja Paroquial, inserida no vasto 
Complexo ao serviço da Paróquia, no dia 9 de Julho, às 21 horas.
 Muitos foram os mangualdenses que se associaram a este momento, recordando o dia 9 
de Julho de 1987, quando um «sonho», que demorou cerca de 5 anos a construir, era então inau-
gurado, fruto da persistência e do trabalho de toda uma comunidade, mas também da equipa 
sacerdotal de então, amplamente recordada.
 Desta equipa, em que dois sacerdotes já faleceram, o Cónego Manuel da Cruz Ferreira 
Monteiro e o Padre António Pinto Lobinho, estiveram presentes D. Manuel da Rocha Felício, 
Bispo da Guarda, e o Padre Manuel Gonçalves Fernandes, actual pároco de Oliveira de Frades.
Presentes também os Padres José Marcelino Pereira, que aqui foi pároco durante largo tempo, 
Nuno Azevedo, natural desta comunidade e ordenado nesta mesma Igreja em 2001, João Leão 
e Sérgio de Pinho, que ali estagiou durante o último ano. Acompanhando D. Manuel Felício, 
também concelebrou o Vigário Geral da Guarda, o Padre Manuel Alberto Matos. Com o actual 
Pároco, Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas, todos viveram esta celebração festiva que, como 
recordou o Bispo da Guarda, não é apenas de «passado, mas também de futuro».
 Agradecendo todo o trabalho feito, D. Ilídio Leandro lembrou que este Complexo Paro-
quial tem de continuar a ser «centro de difusão do Evangelho», acolhendo as gentes de Man-
gualde, mas cumprindo sempre os ideais que levaram à sua planificação e construção, manten-
do rumos de futuro que ajudem a Paróquia e a Diocese na sua missão.
 Saudando as autoridades presentes, D. Ilídio recordou o espírito de cooperação, também 
referenciado por D. Manuel Felício, que tornou esta obra possível, mas uma cooperação que se 
mantém, como o atesta a recente inauguração do Lar de Idosos Padre António Pinto Lobinho.
 O Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas, actual Pároco de Mangualde, agradecendo aos 
seus predecessores que a realizaram, lembrou a importância que este Complexo Paroquial 
continua a ter, não apenas no espaço dos diversos edifícios, mas também na presença junto de 
tantos que precisam, apenas possível com a dedicação de todos os actuais funcionários, nas 
mais diversas valências.
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 No final convidou os presentes a visitar uma pequena exposição de fotografias da época 
da construção, organizada pelo Agrupamento 299 do CNE, na Praceta do Complexo Paroquial, 
ficando patente durante algum tempo neste espaço.
 Também todos os presentes puderam apreciar os enormes bolos de aniversário do Com-
plexo Paroquial, confeccionados pela Pastelaria do Patronato, uma das valências deste Comple-
xo, e o vinho espumoso da praxe, tendo-se prolongado a animação por longo tempo.

NA

INAUGURAÇÃO DE CENTRO SOCIAL

 Na manhã do passado Domingo, dia 15 de Julho, o bispo deslocou-se a Vilar Seco, pa-
róquia do Arciprestado de Nelas. Ali presidiu à Eucaristia, na Igreja Matriz, concelebrando o 
Pároco - Pe. Delfim Dias Cardoso. Era festa nesta paróquia - inaugurava-se o Centro Social 
Paroquial, destinado a creche e a Centro de Dia. A seguir à Eucaristia, dirigimo-nos para o 
Centro, onde se aguardou o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social - Dr. Pedro Mota 
Soares - que vinha para solenizar este acto. Depois da bênção da Instituição e da visita às novas 
instalações, decorreu a sessão solene.

TARDE DE EVANGELIZAÇÃO EM LAJEOSA DO DÃO

 Quem vê regularmente as emissões televisivas da “Canção Nova” (TV Cabo 109) sabe 
que o lema deste canal brasileiro é: “Nossa missão é evangelizar”. Nesse sentido formam sacer-
dotes, diáconos e leigos, que, através da oração de louvor e adoração, da Bíblia, da música, da 
imprensa, da rádio, da Televisão e da internet procuram levar a todo o mundo a mensagem viva 
do Evangelho e a doutrina do Magistério da Igreja.
 Foi o que aconteceu no passado domingo, 29 de Julho, na Lajeosa do Dão. A pedido do 
P. Arnaldo e do grupo de oração carismática de S. José, realizou-se uma tarde de evangelização 
naquela paróquia, com a presença de Joaquim Dias, Carlos Eduardo, Luísa Teixeira e Sandra 
Pinto, todos membros desta nova comunidade que é a Canção Nova.
 Começou-se com a Santa Missa, presidida pelo pároco, P. Arnaldo. O assistente diocesa-
no do RCC - P. António Matos - esteve presente no início e dirigiu a palavra à assembleia, mas 
teve de ausentar-se, por razões de serviço noutra paróquia da cidade. Dois membros da equipa 
diocesana de serviço - Jorge Grilo e Gracinda- também marcaram presença.
 O tema escolhido para esta tarde foi “A ALEGRIA DE EVANGELIZAR” e foi tratado, 
com muita convicção, por Joaquim Dias, ao longo da tarde. Começou por focar a missão da 
Canção Nova e dos meios por ela utilizados para evangelizar nos tempos que correm, salien-
tando a importância da ação do Espírito Santo nesta obra e em qualquer outra obra da Igreja. 
Através da comunicação social, urge anunciar Jesus Cristo para que renasça a Fé pela ação do 
Espírito Santo. É que os grupos de oração e também a “Canção Nova” sabem que o Renova-
mento Carismático católico não é um simples movimento da Igreja mas a Igreja em movimento 
numa vida de oração e de testemunho que nos aproxime mais de Deus e uns dos outros, para 
renovar e restaurar esta sociedade longe dos ideais evangélicos.
 A nossa missão, a de qualquer cristão, é a de proclamar a Boa Nova, anunciar a Cristo 
ressuscitado e o Amor que Ele personifica, ao entregar-se inteiramente à humanidade na Sua 
pessoa e na Eucaristia.
 Os cristãos devem transmitir hoje, por palavras e testemunhos, a mensagem de Jesus, que 
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se traduz em Amor, compaixão, perdão e serviço. É tempo de mudança, é tempo de aprofundar 
e assumir as razões, os fundamentos da nossa fé.
 Além dos ensinamentos ministrados por todos os membros, houve também tempo de 
adoração e de imposição das mãos.
 Como pároco, quero deixar no nosso jornal o meu testemunho e agradecimento a Deus e 
aos irmãos que vieram de Fátima dizer-nos como Nossa Senhora em Caná: “Fazei o que Jesus 
vos disser”.
 LOUVOR E GLÓRIA A VÓS, JESUS CRISTO SENHOR, por esta atividade evangeli-
zadora realizada pela “Canção Nova” na paróquia da Lajeosa, pela ação santificadora e liberta-
dora do Espírito Santo.

P. Arnaldo Cunha Pereira

BÊNÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO LAR DE IDOSOS DE S. JOANINHO

 No passado dia 10 de Agosto, Festa de São Lourenço e dia Grande em São Joaninho, o 
Senhor Bispo, D. Ilídio, deslocou-se a esta Paróquia para proceder à bênção das obras de am-
pliação do Lar de Idosos.
 O projeto foi financiado pelo POPH e ficou com uma capacidade total para 75 utentes, 
que necessitem desta Resposta Social.
 O Senhor Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Paroquial, ladeado pelos Párocos, P. Vir-
gílio e P. Casal, e ainda por dois presbíteros naturais da Freguesia: P. João Leão e P. Leão Cor-
deiro. De seguida, deslocaram-se às instalações do Lar para a bênção solene, estando presentes 
as Entidades e Organismos Locais, o Presidente da Câmara Municipal e o Diretor da Segurança 
Social de Viseu.
 O Senhor Bispo destacou a importância desta Instituição ao serviço e suporte das famí-
lias. E esta procura ser a orientação da sua Direção. Este Lar, como outros, não pode servir 
como elemento desintegrador do utente em relação à sua família natural e demais comunidade. 
Pelo contrário, ele realizará mais plenamente a sua missão na medida em que todos se unirem 
para prestar melhor cuidado às idades-fronteira da condição humana. Um olhar aglutinador 
para esta Instituição permitirá uma mais qualitativa prestação de cuidados aos seus utentes.
 Queremos qua as palavras da encíclica “Verdade na Caridade”, o último documento 
da Igreja sobre a sua Doutrina Social, do Papa Bento XVI, sejam também o nosso timoneiro: 
“A ação é cega sem o saber e este é estéril sem o amor”. A caridade não é um apêndice ou um 
acréscimo à vida, mas o seu alicerce fundamental.
 A todos aqueles, e são muitos, que contribuíram para este projeto se tornasse obra, deixa-
mos aqui uma palavra sincera de apreço e reconhecimento.

Pe. Virgílio

CANAS DE SANTA MARIA

FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

 No próximo dia 15 de Agosto, a paróquia de Canas de Santa Maria celebra, mais uma vez, 
a sua padroeira principal, Nossa Senhora da Saúde. Festa muito rica e sempre vivida de uma 
forma muito sentida, por paroquianos e sobretudo por gente de fora, emigrantes ou de paróquias 
vizinhas, que vêm neste dia agradecer ou pedir bênçãos à Mãe do Céu.
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 Este ano, a festa reveste-se maior solenidade, visto que a paróquia se encontra a celebrar 
o Jubileu dos 150 anos da dedicação da sua Igreja a Nossa Senhora, pelo que foi elaborado um 
programa celebrativo que se iniciou a 03 de Junho e terminará a 8 de Dezembro, sendo o ponto 
alto das comemorações o próximo dia 15 de Agosto.
 As celebrações iniciam-se às 10 horas com a receção aos santos padroeiros das povoações 
que integram a paróquia, a saber: Senhora da Expectação, de Santa Ovaia de Baixo; Santa Ma-
ria Madalena, de Santa Ovaia de Cima; São Francisco, de Valverde; e São Francisco de Assis, 
da Póvoa do Arcediago.
 Às 10:30 horas, inicia-se a procissão que será animada por duas bandas de música: A 
Banda de São João de Areias e a Banda Filarmónica de Tondela. E, pela primeira vez, a procis-
são contará com a incorporação das Associações e Movimentos cívicos da paróquia/ freguesia 
e os seus respetivos estandartes.
 Às 11:30 horas, celebrar-se-á a Sagrada Eucaristia.
 Às 17:00 horas, será a receção ao Sr. Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, que presidirá às 
cerimónias da parte da tarde, nomeadamente à recitação do Santo Terço do Rosário e à Consa-
gração da Paróquia.
 Por todas estas razões, as festas da Nossa Senhora da Saúde deste ano serão um acon-
tecimento marcante para a paróquia/freguesia e para todos que, de uma forma ou de outra, se 
sentem ligados a Nossa Senhora ou a Canas de Santa Maria.

A Paróquia de Canas de Santa Maria

CANAS DE SANTA MARIA

FESTA DA PADROEIRA CONGREGA POPULAÇÃO

 A Festa da Padroeira, em Canas de Sta. Maria, realiza-se a 15 de Agosto, invocando agora 
a Virgem como Senhora da Saúde. Os 150 anos da Dedicação da Igreja foram pretexto para dar 
maior solenidade à Festa e D. Ilídio associou-se, na parte da tarde, consagrando a Paróquia a 
Nossa Senhora.
 Apesar da chuva que caiu durante a noite, o dia 15 de Agosto amanheceu com promessas 
de tempo bom. Pelas 10:00 horas, chegavam às imediações da Igreja os andores transportando 
a imagem dos Padroeiros de cada uma das povoações da Freguesia de Canas de Santa Maria.
Ao som festivo do repicar dos sinos, os andores entraram na Igreja, num gesto de saudação 
à imagem da Senhora da Saúde, passando entre os estandartes das Associações e Instituições 
cívicas e religiosas, perfilados à entrada. Entretanto, as Bandas Filarmónicas de Tondela e de S. 
João de Areias, perfiladas na estrada, frente ao templo, tocaram, em conjunto, um trecho musi-
cal, realçando o ambiente de festa.
 Às 10:30 horas iniciou-se a solene procissão, pelo percurso mais longo, nas ruas da Vila, 
acompanhada pelas duas Bandas Filarmónicas, dada a extensão do cortejo, numa muito nume-
rosa manifestação pública de fé e num percurso de mais de meia hora.
 Após a procissão, seguiu-se a celebração da Eucaristia solene, estando a animação li-
túrgica ao cuidado do Grupo Coral da paróquia. O Pe. José Ribeiro, após as leituras bíblicas, 
pronunciou um sermão, explanando a riqueza de sentido que as leituras bíblicas continham, 
como orientação para a vida dos crentes, em cada circunstância do seu quotidiano. A figura de 
Maria, enquanto mulher solícita, atenta aos outros e servidora de quem precisava, foi realçada 
como modelo de vida para quem quer viver em Igreja. Servindo-se da oração de Dedicação 
de uma Igreja, o orador sacro mostrou como a Igreja (templo) só tem sentido com a beleza da 
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vida dos que são a Igreja viva, os crentes. E deixou o desafio a todos para que façam da sua 
vida um espelho da beleza de Deus em cada ser humano que acolhe a Sua palavra incarnada, 
Jesus Cristo. Como o número de fiéis não coube no interior do templo, foi montado, no exterior, 
equipamento de amplificação sonora, que, desde a manhã e pela tarde, foi transmitindo música 
de temática religiosa, favorecendo o ambiente aos muitos romeiros que iam cumprindo votos 
pessoais, em devoção à Senhora da Saúde.
 Para além dos diáconos, que serviram ao altar, concelebraram também os presbíteros 
naturais da Paróquia (Pe. João Martins e Pe. Júlio Martins) e o Pe. José Ribeiro, que fez o ser-
mão. O Pe. José Ribeiro, a trabalhar na Cúria Romana, anunciou, no final da Eucaristia, que, 
regressado a Roma, na próxima semana, seria portador do desejo dos fiéis da Paróquia de Canas 
de Santa Maria de que o Santo Padre lhes conceda a sua bênção papal, neste ano jubilar, cujas 
comemorações encerrarão a 8 de Dezembro, dia da Imaculada Conceição.
 Às 17:00, D. Ilídio Leandro chegou a Canas de Santa Maria, sendo acolhido, junto ao 
Centro Paroquial, pelo Pároco, Pe. João Dinis, pelos diáconos e presbíteros daqui naturais e 
também pelo Presidente da Junta de Freguesia e outros autarcas, bem como pelos dirigentes 
associativos. À porta da Igreja, cumprimentou os Escuteiros, que faziam alas e lhe entregaram 
um belo arranjo de flores.
 Depois de paramentado, D. Ilídio presidiu à reza do Terço do Rosário, junto à imagem 
da Senhora da Saúde, ladeado pelos diáconos Hélio Domingues e António Monteiro. O Grupo 
Coral, conduzido pelo diácono Felisberto, garantiu o canto litúrgico, acompanhado a órgão por 
Agostinho Martins.
 Após a reza do Terço, D. Ilídio dirigiu-se aos fiéis, que enchiam por completo o templo, 
regozijando-se com a oportunidade de festejar a partilha da Fé que une os fiéis e o seu Bispo, 
através do Pároco, a quem os confiou.
 D. Ilídio desafiou os presentes a empenharem-se profundamente na celebração do Ano da 
Fé, que se iniciará em Outubro, segundo a proposta de Bento XVI, e a fazê-lo em clima sinodal. 
O Sínodo Diocesano, lembrou D. Ilídio, será uma oportunidade de renovação da Igreja dioce-
sana, renovando cada uma das suas pequenas porções, as paróquias, através das respectivas 
estruturas organizativas, tanto na pastoral litúrgica, como na pastoral profética, ou na pastoral 
caritativa e nos conselhos paroquiais para os assuntos económicos ou pastorais.
 Procedeu, depois, à consagração da Paróquia a Nossa Senhora, momento de oração vivi-
do intensamente por todos.
 Antes de voltar a Viseu, D. Ilídio assistiu ao regresso das imagens dos Padroeiros às 
respectivas povoações, de novo ao som do repicar festivo dos sinos. Após este momento, as 
religiosas residentes no Centro Paroquial ofereceram a D. Ilídio um chá, no que foi acompa-
nhado pelo Pároco, Pe. João Dinis, presbíteros e diáconos e pela Vice-Presidente da Direcção 
do Centro Paroquial, Maria José Loureiro.

GI 
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CAPÍTULO VIII

ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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CONVÍVIOS FRATERNOS

 O Movimento “Convívios Fraternos” realizou a sua Peregrinação Nacional, a Fátima, no 
passado fim-de-semana, dias 10 e 11 de Setembro. O Bispo de Viseu, convidado para o efeito, 
presidiu à Eucaristia de encerramento, na qual concelebrou D. António Marto, Bispo de Leiria-
Fátima, com algumas dezenas de Sacerdotes. Estiveram no Santuário alguns milhares de jovens 
convivas e para cima de 20.000 outros cristãos peregrinos.

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 No início da noite da passada Quinta-feira, 15 de Setembro, a Escola dos Cursilhos de 
Cristandade da Diocese de Viseu iniciou os trabalhos do presente Ano Pastoral – 2011-2012. O 
programa começou com a Eucaristia e com o Compromisso de todos os Dirigentes, celebração 
presidida pelo Bispo da Diocese. Concelebraram o Director Espiritual cessante – Pe. Paulo 
Diamantino Estêvão Rodrigues – e o Director Espiritual agora nomeado – Pe. José António 
Marques de Almeida. Seguiu-se uma pequena sessão, onde as apresentações das pessoas, das 
intenções e do programa tiveram lugar. Tudo decorreu nas instalações do Centro Pastoral Dio-
cesano.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA

 Na tarde do dia 2 de Outubro, ainda no rescaldo da festa de S. Teresinha do Menino Jesus, 
padroeira das Missões, com a qual se iniciou o mês missionário/do rosário, perto de 50 pessoas 
reuniram-se no Seminário das Missões de Viseu.
 A finalidade do encontro, que constou de um momento de oração inicial, de uma reflexão 
sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, de um tema de formação e de um 
convívio fraterno, era procurar integrar mais os C.O.M. na dinâmica do Sínodo diocesano.
 Além do estudo do tema do Sínodo “Em comunhão para a Missão” ouvimos o testemu-
nho de alguns Cenáculos que se constituíram também em grupos sinodais.
 Espera-se que os participantes possam animar os outros membros e as suas paróquias a 
entrar, ainda mais, no dinamismo de renovação da nossa Igreja de Viseu.
 Os Cenáculos de Oração Missionária são grupos de espiritualidade e de acção missioná-
ria, que se inspiram no carisma de S. Daniel Comboni, o qual, por sua vez, se inspirou na gene-
rosidade do Coração do Bom Pastor: Jesus. São como fogueiras do fogo do Espírito Santo que 
querem incendiar o Amor de Deus nos vários lugares de cada paróquia. Reúnem-se, pelo menos 
uma vez por mês, para rezar à luz da Palavra de Deus e da leitura de um testemunho missio-
nário. Depois programam acções de evangelização nos vários lugares da sua aldeia, sobretudo 
junto dos doentes e dos idosos e seus familiares.
 Os C.O.M. foram fundados há 25 anos pelo P. Claudino Ferreira Gomes, missionário 
comboniano. Quando apresentou a João Paulo II este projecto, em 1995, aquando da Beatifica-
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ção de S. Daniel Comboni, o Papa disse-lhe: “A oração deve tornar-se cada vez mais o primeiro 
e mais fundamental meio de acção missionária na Igreja. Por isso, exprimo o meu vivo apreço 
pela preciosa obra desenvolvida pelos C.O.M. Desejo que esta válida iniciativa pastoral conti-
nue a difundir-se nas Paróquias, em harmonia com as outras actividades pastorais, dando vigor 
à consciência missionária de todos os baptizados”.

EQUIPAS DE CPM

 As Equipas que organizam os Cursos de Preparação para o Matrimónio (CPM) – 7 na 
Diocese – encontraram-se num dia de estudo, reflexão e convívio, a marcar o início de um novo 
ano de actividade. Aconteceu no passado Sábado, dia 8 de Outubro, em Nelas. O dia terminou 
em Canas de Senhorim, onde foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo Bispo da Diocese que a 
todos saudou, agradecendo o empenho e desejando um trabalho muito frutuoso nesta importan-
te missão pastoral.

MOVIMENTO ENCONTRO MATRIMONIAL - 1.º FDS DA BEIRA ALTA

 O dia 14 de Outubro de 2011 passa a constituir um marco importante para o Movimento 
Encontro Matrimonial em Portugal e, particularmente, nesta região da Beira Alta.
 O Centro Sócio-Pastoral de Viseu engalanou-se para receber o 1.º Fim-de-Semana (FDS) 
de Encontro Matrimonial da Beira Alta. A maioria dos casais de Tondela que já pertencem ao 
Movimento e outros vindos dos Carvalhos prepararam os espaços e acolheram os 12 casais e 1 
religiosa que iam ter o privilégio de serem os primeiros a realizar nesta zona o FDS de Encontro 
Matrimonial. Casais, uns oriundos da zona de Tondela e outros, de várias regiões da zona Norte. 
A Religiosa é de Canas de Santa Maria.
 Encontro Matrimonial é um Movimento de Igreja que surgiu para dar aos casais a opor-
tunidade de examinarem a sua vida a dois e aos sacerdotes, religiosos/as, a sua relação com a 
comunidade; é uma ocasião para partilhar sentimentos, esperanças, desacordos, alegrias, desi-
lusões, júbilos... A dinâmica encoraja para um diálogo aberto e honesto, cara a cara, coração 
a coração, com a pessoa que escolhermos para viver o resto das nossas vidas ou, no caso dos 
sacerdotes, religiosos/as, com a comunidade em que estão inseridos.
 Para esta comunicação, marido e esposa, sacerdote, religioso/a, são convidados a passar 
um Fim- de-semana longe das distracções e tensões da vida diária, centrando-se um no outro 
ou na comunidade e, através de temas de reflexão, é-lhes dada a oportunidade de se olharem 
como pessoas e de olharem o seu casamento, a sua comunidade, a sua relação com Deus e com 
o mundo com outros olhos e de forma mais bonita e comprometida. Os casais e a religiosa que 
tiveram a dita de ser os primeiros a viver este FDS da Beira Alta, acompanhados por três casais 
e um sacerdote que constituíam a Equipa do FDS, puderam saborear o que significa subir ao 
Monte Tabor, deixar-se transfigurar no Amor e pelo Amor, para, depois, com alegria, descer do 
Monte para, no mundo, serem sinais de que é possível ser fiel, amar sem condições, dialogar e 
escutar mais com o coração do que com a cabeça, no fundo, dar prioridade à relação em detri-
mento do plano do mundo que convida ao egoísmo.
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MILHARES DE FIÉIS NA PEREGRINAÇÃO
DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO A FÁTIMA

 Centros do Apostolado da Oração (A.O.), oriundos de diversos pontos do país, marcaram 
presença na Peregrinação Nacional deste Movimento, que se realizou este domingo, dia 16, em 
Fátima. A sua presença era visível nomeadamente através dos estandartes de cada Centro que, 
depois de fazerem o trajecto entre a Capelinha das Aparições e o altar exterior, ficaram, durante 
a celebração da Eucaristia, na colunata junto à Basílica. 
 Os zeladores e associados ao A.O. foram-se congregando junto à Capelinha das Apari-
ções, onde, pelas 10h00, foi recitado o Terço. As meditações dos Mistérios foram orientadas 
pelo Secretário Nacional do Apostolado da Oração, Padre Dário Pedroso.
 Seguiu-se a celebração da Eucaristia, presidia pelo Bispo do Porto, D. Manuel Clemente. 
Nesta ocasião, eram já várias dezenas de milhar os fiéis presentes na esplanada do Santuário, 
na sua maioria zeladores e associados do Apostolado da Oração – os Serviços do Santuário 
calcularam em mais de 80 mil os fiéis presentes na celebração.
 Na homilia, o Bispo fez questão de salientar que esta Peregrinação decorreu no dia da 
memória litúrgica de Santa Margarida Maria Alacoque, cuja vida está ligada às origens e his-
tória da grande devoção moderna ao Sagrado Coração de Jesus.
 O Apostolado da Oração nasceu em meados do século XIX, «numa época conturbada, 
num mundo tocado por dissensões e diferenças entre os que tinham e os que não tinham» e 
foi um «meio de inovar a vida cristã». As pessoas descobriram que, «dando a Deus o que é 
de Deus, na devoção ao Coração de Jesus, encontravam força para responder aos problemas 
daquela sociedade», disse D. Manuel Clemente. «Todos os associados do A.O. se tornaram 
depois os primeiros obreiros da sociedade de nós todos, fazendo a vontade de Deus», o que 
«reproduz a devoção ao Coração de Jesus, impulsionada pelo Apostolado da Oração», frisou.
 O Bispo do Porto lembrou a mensagem que foi transmitida aos Pastorinhos nas aparições 
do Anjo, para se voltarem para os Corações de Jesus e de Maria e desafiou os associados do 
Apostolado da Oração a oferecerem a sua esperança à sociedade actual, em crise e sem ho-
rizontes de futuro. «Ofereçamos a fé, esperança e caridade que se conseguem no Coração de 
Jesus».
 Durante a Oração Universal, os fiéis rezaram para que «todas as paróquias de Portugal 
e seus pastores se comprometam na renovação dos Centros do Apostolado da Oração, viven-
do com entusiasmo a espiritualidade do Movimento, sendo promotores da oração, da união 
com o Papa, da oferta com Jesus Eucaristia e do culto do Coração de Jesus». Na parte final da 
Eucaristia, o Secretário Nacional do A.O. deixou uma palavra de agradecimento a D. Manuel 
Clemente, por ter aceitado o convite para presidir à celebração eucarística, aos Directores 
Diocesanos do Apostolado da Oração, «que movimentaram paróquias e centros paroquiais», e 
aos zeladores e associados, «que trabalharam» para a concretização da Peregrinação. «Que o 
Coração de Jesus a todos encha de graça e de bênção», concluiu.

ACR – CONSELHO DIOCESANO

 Na manhã do passado Sábado, dia 22 de Outubro, o Bispo esteve presente no início do 
Conselho Diocesano da Acção Católica Rural, que teve lugar no Centro Sócio-Pastoral diocesa-
no. Presentes representantes de 11 paróquias com 2 dos seus Assistentes. Estava presente a Di-
recção Diocesana e o seu Assistente (Pe. João Luís Leão Zuzarte), para além de 4 representantes 
da Equipa Nacional. Um destes é a Presidente Nacional (Dra. Ângela Martins) natural e resi-
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dente na nossa diocese. Foi feito o balanço do ano anterior e feita a programação e calendariza-
ção do ano corrente.

CONVÍVIO FRATERNO

 Na noite de Segunda-feira, 31 de Outubro, teve lugar, no Centro Pastoral Diocesano, o 
encerramento de um novo Convívio Fraterno, o 1161 a nível nacional. Foram 29 jovens que 
viveram uma experiência muito forte de encontro com Jesus Cristo e que, ali, deram um muito 
profundo e emotivo testemunho de conversão, na adesão a Jesus Cristo e à Sua Boa Nova, que 
querem seguir e viver na Igreja, presente nas suas diversas comunidades cristãs. A acompanhá-
-los nesta experiência cristã estiveram 14 jovens que já vivem este caminho há alguns anos, 
assistidos pelo Pe. Jorge Luís Gomes Lopes, Assistente Diocesano deste Movimento. O Bispo 
esteve presente e dirigiu-lhes breves palavras de felicitação e de convite à vivência desta expe-
riência cristã como evangelizadores dos jovens, vivendo em grupos e comprometidos nas suas 
comunidades paroquiais.

CONVÍVIO FRATERNO 1161

FIRMES NA FÉ, CAMINHAMOS PARA CRISTO

 Entre os dias 28 e 31 de Outubro realizou-se no Centro Pastoral Diocesano o Convívio 
Fraterno 1161. Três dias intensos vividos por 43 jovens da diocese de Viseu. Mas quem melhor 
que um dos intervenientes para nos testemunhar o que lá se viveu?...
 O meu nome é Fernando, nasci em Viseu há 37 anos, na freguesia de Santa Maria de 
Viseu, onde ainda moro. Fui baptizado ao dia 5 de Outubro de 1974, na paróquia de Santa Ma-
ria, onde fui caminhando em Cristo até os dias de hoje.
 É nessa minha peregrinação, pelos caminhos que Deus tem para mim que me levou a 
participar num Convívio Fraterno.
 Quando ouvi falar nos Convívios Fraternos, não prestei atenção, pois nunca esteve nos 
meus planos ser conviva. Mas os planos de Deus são insondáveis e a verdade é que a chamazi-
nha se foi transformando num fogo que ardia dentro de mim e acendia o desejo de saber mais... 
“Vai e verás” era a frase que ouvia do meu coração.
 Como peregrino ao encontro do Senhor Jesus, à semelhança do que aconteceu na Jornada 
Mundial da Juventude – Madrid 2011, aproveitando o caminho de casa até ao Centro Pastoral, 
a pé, partilhei com Jesus as minhas inquietações, dúvidas e inseguranças. No fundo cheguei 
naquele dia ao convívio e deitei-me com a pergunta: “Que faço eu aqui, Senhor?” Foi com ela 
que acordei. Mas, durante o primeiro dia, não foi a resposta o que encontrei, mas a confirmação 
de que me encontrava no caminho que Deus quer para mim. Estranhamente, ou não, sentia-me 
bem, sentia que estava em família, identificava a minha vida em tudo o que ouvia e senti-me tão 
bem no convívio, junto a Jesus!
 Mas continuava a dúvida, o que estava eu ali a fazer... Encontrei a confirmação sobre qual 
o meu caminho, o caminho que Deus queria de mim e a confiança de que não andava perdido. 
Assim, no fim do primeiro dia tinha uma resposta para uma dúvida minha, mas não resposta a 
pergunta “Que faço eu aqui, Senhor?”, a qual deixou de fazer sentido e passou para “Que queres 
de mim, Senhor?”
 No segundo dia já não ansiava por respostas. Não tinha encontrado as respostas que pro-
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curava, simplesmente tinha deixado de fazer perguntas, pois sentia uma confiança enorme em 
Cristo e isso bastava!
 Tentava estar atento a tudo o que acontecia, pois tinha a certeza que nessa atenção encon-
traria tudo o que necessitava, tudo o que de verdade precisava ser-me-ia dado. Não me desilu-
di... Tive de tudo e mais ainda... Senti Jesus no meu coração, senti a companhia de toda a família 
cristã, senti o AMOR INCONDICIONAL a vibrar em todos nós. Que explosão de alegria, que 
felicidade, que satisfação é a que se sente quando nos deixamos descobrir por Cristo e percebe-
mos o que nos é pedido a cada momento.
 Tanto medo, tanto receio, tanta dúvida sentida no caminho, mas que este momento de 
descoberta transforma em força, coragem e segurança para próximos medos, receios e dúvidas. 
No fim do segundo dia, ressoavam em mim as palavras do Carlos: “A porta é estreita, mas a 
felicidade que se encontra do outro lado é imensurável”.
 Terceiro e último dia do Convívio Fraterno, dum encontro com Jesus, que cada um viveu 
e sentiu à sua maneira, interiormente na intimidade com Cristo. Assaltou-me o pensamento: “E 
agora?” A “corrida” desse dia fez-me lembrar a corrida e a pressão que temos todos os dias da 
nossa vida e que muitas vezes usamos como desculpa para não termos tempo para o que por 
vezes é o mais importante.
 O que o terceiro dia com Jesus me mostrou é que não é o termos muito para fazer que 
nos impede de fazer aquilo que desejamos fazer, se realmente tivermos vontade de o fazer. Se 
permanecermos em Cristo, seremos capazes de fazer tudo o que realmente é importante para as 
nossas vidas e para a vida dos outros. Somos tijolos, unidos pelo AMOR que Jesus nos tem e ao 
qual queremos corresponder, apesar da nossa pequenez.
 Então e agora?... Como cada um de nós é um grãozinho de uma praia maior, esta vivência 
em Convívio Fraterno fez-me acreditar em mim e perceber que, apesar de ser só um grãozinho, 
sou um grãozinho amado por Deus e que sem mim a obra de Deus seria menor.
 Falou-se do 4.º dia, como é longo e duro... O que descobri em três dias de vivência inten-
sa, foi uma confiança, uma força que me acompanha todos os dias e me permite dizer que para 
mim o 4.º dia será simplesmente o dia, nem longo nem curto, pois só Deus sabe se me reservou 
muito ou pouco tempo de trabalho na Sua vinha. O 4.º dia será, para mim, cada momento, sem 
pensar se falta muito ou pouco, não quero ir a mais nenhum lado, pois sei que estou onde Deus 
me quer, estou onde devo estar a cada momento.
 O 4.º dia serão todas as minhas tarefas na vinha, que tentarei fazer com alegria e entrega 
a Deus, na certeza de que cada uma contribui para o meu caminhar para Deus.
 Termino este testemunho dizendo “Jesus, eu confio em Ti”. Obrigado pelo teu AMOR.

Fernando Chapeiro - Cf 1161

MOVIMENTO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE

ULTREIA DIOCESANA

 Conforme foi anunciado, realizou-se no passado Domingo, no Centro Pastoral, a UL-
TREIA DIOCESANA do MCC.
 Esta actividade congregou cerca de duas centenas de Homens e Mulheres, que vibraram 
com os testemunhos de vida apresentados e pela intervenção do Director Espiritual daquele 
Movimento da Igreja.
 Seguiu-se-lhe a Eucaristia concelebrada a que presidiu o Padre José António, coadjuvado 
pelo Padre Manuel Henriques, também ela muito vivida. Porque a ULTREIA foi à tarde, foi 
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possível a presença de vários Sacerdotes, que se disponibilizaram para ouvir, em confissão, 
vários participantes.
 No fim, no refeitório do Centro, decorreu um lanche partilhado, previamente exposto pela 
equipa encarregada dessa tarefa.
 Digna de registo a partilha do espaço existente, particularmente o refeitório, pelos dois 
movimentos em actividade simultânea: O MCC e os CONVÍVIOS FRATERNOS.
 Com generosidade, disponibilidade e amor... tudo se consegue. Perante tudo quanto aci-
ma se refere, parece-nos de manter esta actividade durante a tarde. 

MOVIMENTO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

ULTREIA DE ANIVERSÁRIOS

 Tal como vem sendo hábito, na última Quarta-Feira de cada mês – de Novembro a Junho 
– realiza-se, no Centro Pastoral, a ULTREIA DE ANIVERSÁRIO dos Cursilhos que, ao longo 
destes 47 anos de vida, se realizaram em cada um dos meses.
 É uma ULTREIA diferente, antecedida da projecção das fotografias dos vários Cursilhos, 
e que sabe bem apreciar e matar saudades daqueles que connosco viveram esta maravilhosa 
experiência. Esta apresentação tem lugar no espaço de 15 minutos que antecede o início da 
Ultreia.
 Assim, convidam-se todos os elementos que tomaram parte nos Cursilhos de Homens, de 
Outubro, o n.º 4 de 1964, e de Nov. os n.º 7 de 1965, 34 de 1978, 36 de 1979, 45 de 1985 e o 132 
de 2005, a virem viver connosco a Ultreia comemorativa do seu Cursilho. Aproveitamos para 
alertar os Cursilhistas que este aviso constitui o único meio de lhes anunciar esta actividade.
 Esperamos a vossa presença no próximo dia 30 de Novembro, pelas 20H45. Lembramos 
igualmente que está em preparação o Cursilho n.º 148 de Homens que se realizará de 7 a 10 de 
Dezembro.

Viseu, 14 de Novembro de 2011
O Secretariado

ASSEMBLEIA ANUAL DOS ANIMAG

 Sob o tema: “Para uma pastoral evangelizadora e missionária”, reúnem em Viseu, de 8 
a 11 de Novembro, os animadores missionários dos Institutos que se dedicam à evangelização 
fora do seu país (ad gentes), para a sua Assembleia Nacional.
 Querendo também tomar parte activa no esforço evangelizador que a Igreja portuguesa 
tem procurado desenvolver, dentro de si mesma, os responsáveis pela animação missionária 
procurarão estudar as aplicações concretas a dar ao documento dos Bispos: “Como Eu vos fiz, 
fazei vós também – Para um rosto missionário da Igreja em Portugal”.
 É a primeira vez que esta Assembleia se reúne em Viseu, nas instalações do Centro Pas-
toral e, na manhã do encerramento, falará também o Sr. D. Ilídio, nosso bispo, tratando o tema: 
“A dimensão missionária numa pastoral dinâmica”.
 Num painel sobre: “O que e como fazer para que as nossas paróquias tenham um rosto 
missionário” participarão também o P. Felisberto e a Dr.ª Fátima Rodrigues, da nossa diocese. 
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MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS

 De acordo com o publicado no Plano Pastoral de 2011/2012, vai realizar-se no dia 20 de 
Novembro, na Sé Catedral, pelas 11h00, na Celebração Eucarística da Festa de Cristo-Rei, a 
renovação dos compromissos Apostólicos dos Secretariados Diocesanos dos Movimentos, As-
sociações e Obras da nossa diocese.
 Para que esta iniciativa seja um momento de Louvor e Alegria a Deus pelos vários Caris-
mas, no dia 19 de Novembro realizam uma Vigília de Oração, às 20h30, na Igreja do Carmo, 
orientada pelo Assistente de todos os Movimentos, Rev.º Cónego Miguel de Abreu, onde se 
espera que estejam representados todos os Movimentos.
 No domingo, após a Eucarística, os representantes dos Secretariados reúnem-se num al-
moço festivo no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, seguido por um tempo de convívio no auditó-
rio, que se pretende seja participado por todos.
 O objectivo desta iniciativa é criar uma maior motivação apostólica que possa conduzir a 
um reforço do nosso empenhamento na concretização dos nossos objectivos na caminhada que 
vamos iniciar com o novo ano litúrgico.
 ... Reinício de um Caminho que nos conduza da Palavra à Acção e onde cada um, com 
os talentos que recebeu, servindo-se dos Carismas próprios de cada Movimento, se esforce por 
realizar a Missão que o Senhor deposita em nossas mãos. 

CRISTO-REI E MOVIMENTOS DIOCESANOS

 Como é habitual, o Bispo presidiu à Solenidade de Cristo-Rei, na Catedral, no último 
Domingo, dia 20 de Novembro. Este ano teve um elemento novo e muito importante. A Direc-
ção Diocesana dos Movimentos, Associações e Obras, convidou todos os seus Associados para 
fazerem, neste dia, o compromisso solene de apostolado na Igreja. Com a adesão de todos os 
cerca de 3 dezenas de grupos, foi uma oportunidade para celebrar o caminho feito no primeiro 
ano do Sínodo, construindo a comunhão e, também, uma excelente ocasião para marcar este se-
gundo ano, passando “Da Palavra à Acção”. Depois do almoço de convívio, no Centro Pastoral 
Diocesano, seguiu-se uma tarde recreativa muito animada. Parabéns à Direcção dos Movimen-
tos, Associações e Obras da nossa Diocese e parabéns a todos os que neles trabalham.

DA PALAVRA À AÇÃO... VAI E FAZ TU TAMBÉM!

CEIA DE NATAL DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

 Advento: Período de recolhimento, preparação e conversão, mas também de acolhimen-
to, partilha e comunhão. Em tempos que se apregoa «a crise» ao dobrar de cada esquina e se 
anunciam outros tantos dias mais sombrios, que se avizinham já a largos passos, os casais das 
Equipas de Nossa Senhora juntaram-se, uma vez mais, para celebrarem a natividade d’Aquele 
que, em dias não menos fáceis e em condições, porventura, não menos adversas, desafiou as 
leis da física para trazer à humanidade a salvação prometida. Tendo em mente as palavras do 
nosso querido Bispo, D. Ilídio Leandro, de que “um cristão triste não é mais do que um triste 
cristão”, os casais das ENS do Setor de Viseu juntaram-se, no passado dia 3 de dezembro, em 
Mangualde, para a usual Celebração Eucarística do primeiro sábado, a que se seguiu uma noite 
de festa, em volta de uma mesa farta - fruto do contributo e comunhão de cada equipa – com 
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interpretações musicais várias e muita animação à mistura.
 Quais Reis Magos que, atentos aos sinais e guiados por uma estrela, partiram da “Palavra 
à ação” e se puseram a caminho da Luz Salvadora, também as famílias das Equipas de Nossa 
Senhora deixaram temporariamente o conforto de seus lares e o desconforto de uma bolsa mais 
magra para “também elas irem ao encontro da Luz”, essa chama verdadeira, celebrando mais 
um aniversário do Messias, como a estrela prometida que surge de Jacob.
 A alegria patente nos rostos dos cerca de 120 adultos e crianças, ali reunidos, no Com-
plexo Paroquial de Mangualde, foi também possível graças ao excelente empenho e receção da 
equipa anfitriã e seu Conselheiro Espiritual que, não se poupando a esforços, nem a meios, a 
todos proporcionaram uma alegre e já tradicional Celebração de Natal, repleta de amor, paz e 
divertido fraterno convívio.

Alexandra e Henrique Dias
setor de Viseu

DIA DE REFLEXÃO E ESTUDO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

 Como vem sendo hábito, o Secretariado Diocesano do Apostolado da Oração irá realizar 
o seu dia anual de estudo e reflexão no próximo dia 21 de Janeiro, sábado.
 Os trabalhos, que começam às 9.00 horas, serão dirigidos pelo Secretário Nacional, o P. 
Dário Pedroso, que irá falar-nos sobre «A Eucaristia: comunhão com Cristo e uns com os 
outros», ou seja, a Eucaristia, que é comunhão com Cristo, só tem verdadeiro sentido se nos 
levar à comunhão com os irmãos.
 Quem quiser pode participar, mesmo que não seja associado do Apostolado da Oração. 
Quem desejar pode almoçar no Centro Pastoral. Mas para isso têm de se inscrever junto do 
secretariado (967037260 – 232467360) ou no Centro Pastoral (232467690). Lembramos que o 
preço da refeição é de 7,50 €.

CONVÍVIOS FRATERNOS

 O Movimento dos Convívios Fraternos celebrou, também, este época festiva com a já 
tradicional Ceia de Reis, na tarde e noite do passado Sábado, 7 de Janeiro. O encontro começou 
com a Eucaristia da Epifania, presidida pelo Bispo, concelebrada pelo Assistente diocesano do 
Movimento - Pe. Jorge Luís - e participada por jovens e casais que, quase, enchiam a Igreja Ma-
triz de Fragosela. O Bispo congratulou-se com este encontro, com o trabalho que o Movimento 
está a fazer na diocese e desafiou todos os membros deste Movimento a serem luz e testemunho, 
irradiando o Natal e anunciando Jesus Cristo e os valores que o Natal renova e apresenta em 
cada ano.

CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO

 Na tarde do Domingo de Reis, no dia 8 de Janeiro, realizou-se no Seminário das Missões 
mais um encontro de Animadores dos Cenáculos. A Epifania, enquanto festa da abertura da 
Igreja aos povos pagãos, representados nos Reis que vão adorar o Salvador, foi o dia escolhido 
para dar novo vigor à tarefa dos Cenáculos: rezar e actuar para que a luz de Jesus ilumine as 
nações mais distantes.
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 Finalidade principal do encontro era a apresentação do livro “Vocação e Missão” com os 
temas de oração para 2012, que têm como objectivo criar nas nossas comunidades paroquiais 
uma mentalidade vocacional. Olhando para 12 figuras bíblicas que, em diferentes circunstân-
cias e modos, souberam escutar/ver e responder aos sinais com que Deus os chamava, os mem-
bros dos Cenáculos são levados a aprender a viver e a ser pessoas que estimulam a comunidade 
toda a viver a vida como resposta às interpelações de Deus.
 É importante que as paróquias se comecem a interessar mais pelas vocações, ao sacerdócio 
e à vida religiosa, para o serviço diocesano e para as missões mais distantes. Este é o desafio 
confiado aos Cenáculos, neste ano em que perfazem 25 anos da sua fundação, por obra do P. 
Claudino Ferreira Gomes, missionário comboniano de Bigas, Viseu.

BÊNÇÃO E ENVIO DE CATEQUISTAS

 Na tarde do passado Sábado, dia 14 de Janeiro, o Bispo deslocou-se a Nelas, onde esteve 
com um grupo de Catequistas, do Caminho Neocatecumenal, vindos de Coimbra. Vieram para 
iniciar um novo processo de catequização e formação, no sentido de se constituir uma nova 
Comunidade na Paróquia de Nelas. Ali estavam, também, o Pároco e o Vigário Paroquial - res-
pectivamente o Pe. Delfim Dias Cardoso e o Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge. O Bispo, 
depois de se inteirar do desenvolvimento do Movimento na Paróquia, deu a Bênção e desejou 
os melhores êxitos neste projecto de evangelização.

DIA DO PROFESSOR

 O Movimento de Educadores Católicos (MEC) promove, em 2 de Fevereiro próximo ( 
5a feira), a tradicional comemoração do ‘Dia do Professor’, com uma Eucaristia na Igreja do 
Carmo, pelas 17 horas, celebrada pelo seu Assistente, Sr. Cónego António Jorge Almeida, con-
sagrando a Deus, Único e Verdadeiro Mestre, a exaltante missão de educadores - a grande causa 
e móbil da nossa acção, comprometida em fazer sobressair em cada ser humano a dignidade e 
o esplendor de PESSOA, querida e amada, enquanto sublime obra da Criação.
 Convidam-se os professores/formadores a associarem-se a esta jubilosa data e a partilha-
rem entre si as alegrias e esperanças.

MOVIMENTO DOS CURSILHOS

ULTREIA DE ANIVERSÁRIOS

 Tal como vem sendo hábito, na última Quarta-Feira de cada mês – de Novembro a Junho 
– realiza-se, no Centro Pastoral, a ULTREIA DE ANIVERSÁRIO dos Cursilhos que, ao longo 
destes 47 anos de vida, se realizaram em cada um dos meses.
 É uma ULTREIA diferente, antecedida da projecção das fotografias dos vários Cursilhos, 
e que sabe bem apreciar e matar saudades daqueles que connosco viveram esta maravilhosa 
experiência. Esta apresentação tem lugar no espaço de 15 minutos que antecede o início da 
Ultreia. Assim, convidam-se a virem viver connosco a Ultreia comemorativa do seu Cursilho 
todos os elementos que tomaram parte nos Cursilhos aniversariantes deste mês de Fevereiro:
 Homens: Nos: 1 de 1964; 8 de 1966; 27 de 1974; 32 de 1978; 48 de 1987; 50 de 1988; 52 
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de 1989; 134 de 2006; 137 de 2007; 140 de 2008; 142 de 2009; e 144 de 2010. Senhoras: Nos.: 
1 de 1964; 12 de 1972; 19 de 1979; 31 de 1991; 32 de 1992; 100 de 1995; 109 de 1998; 112 de 
1999; 115 de 2000; 118 de 2001; 121 de 2002; 124 de 2003; 127 de 2004; e 130 de 2005.
 Aproveitamos para alertar os Cursilhistas que este aviso constitui o único meio de lhes 
anunciar esta actividade. Esperamos a vossa presença no próximo dia 29 de Fevereiro, pelas 
20H45.
 Lembramos igualmente que está em preparação o Cursilho n.º 149 de Senhoras que se 
realizará de 25 a 28 de Abril próximo.

Viseu, 11 de Fevereiro de 2012
O Secretariado

ACR EM MOVIMENTO

 Nos dias 18 e 19 de Fevereiro, a Acção Católica Rural (ACR), reuniu 50 jovens em Lor-
dosa, vindos de Barreiro de Besteiros, Castelões, Cunha Baixa, Pinheiro de Lafões, S. José, e 
Vila Chã de Sá.
 Foram convidados a ser e a viver a alegria de Ser Ponte, para si mesmo, para os outros e 
para Deus e assim, unir todos os corações que na estrada da vida se cruzem.
 Tempo de partilha, reflexão, convívio e formação. Um dos momentos altos foi a maratona 
da Alegria, caminhada pela noite dentro até à Capela de Santo António, o silêncio imbuído de 
oração sincera transportou-nos ao nosso interior, mostrando-nos o rosto belo de Cristo.
 Foi um encontro muito intenso procurando ajudar estes jovens a crescer na fé, capazes de 
se abrirem à esperança, porque abertos a uma nova vida a recomeçar em Cristo.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO “VIVER CRISTO HOJE. COMO?”

 No Próximo dia 17 de Março, a Acção Católica Rural organiza um Encontro de Forma-
ção, com o tema “ Viver Cristo Hoje. Como?”, promovido pela Acção Católica Rural e orien-
tado pelo Dr. Pinheiro.
 É tempo de acordar para a realidade do dia a dia, implicando o nosso agir responsável 
enquanto cristãos conscientes, apresentando alguns desafios e destacando a importância dos 
movimentos na Igreja, enquanto resposta aos diversos problemas da sociedade, fazendo crescer 
uma Igreja mais unida e mais forte.
 Realiza-se no auditório do Seminário, na Santa Cristina, com acolhimento pelas 9,00 ho-
ras e encerra pelas 16,30 horas. Aberto a todos os que queiram participar. 

CONVÍVIO FRATERNO 1179

 No passado dia 17 de Fevereiro, iniciou-se no Centro Pastoral a realização de mais um 
Convívio Fraterno 1179, com jovens da nossa diocese. Estiveram presentes 27 novos convivas, 
que partilharam momentos de grande intimidade com Jesus Cristo. Esta experiência continuou 
até a noite do dia 20 de Fevereiro, terminando com o habitual encerramento, onde marcaram 
presença familiares, amigos e um grande número de antigos convivas.
 O nosso bispo, D. Ilídio, partilhou connosco nessa noite a sua vontade de ver a Igreja de 
Viseu cheia da alegria dos jovens que buscam sempre realizar sonhos e desafiou-nos a cami-
nharmos em conjunto na concretização do sínodo diocesano, passando da Palavra de Deus para 
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a acção de verdadeiros cristãos comprometidos com o mundo, com a Igreja e com Deus. Fica o 
testemunho de uma das jovens participante:
 Olá amigos,
 Depois de 3 dias exaustivos na fé... eis que nos encontramos de novo a fazer caminho. 
Mas... agora... Agora é diferente! Agora tem outro sabor! As dúvidas que antes nos faziam 
temer, hoje transformam-se numa certeza: onde quer que estejamos, Ele está connosco. Não 
poderia estar mais grata por ter sido a escolhida... Estava longe de imaginar o quão rica pode-
ria ser a experiência. Desde o primeiro dia me senti acolhida por Ele, através de todos vós: um 
olhar, um sorriso, um mimo sempre antes de deitar... Que poderia querer mais? Olhava para 
todos com a sensação de que vos conhecia desde a infância! Não tive medo sequer de abrir o 
meu coração...
 de partilhar! Cada testemunho que ouvia, me fazia lembrar da minha pequenez. Se vós 
conseguistes, superastes... Porque andaria eu tão perdida no meio de impossíveis? Eu também 
consigo e também posso ser feliz. Mas o que é que eu faço por isso em cada dia? Acomodo-me? 
Conformo-me? Pois, assim talvez demore ou não chegue mesmo a acontecer. Que o Convívio 
Fraterno é uma lavagem cerebral?! Não! Mas quem sabe, não é o click de que precisávamos 
para enfrentar, com coragem e perseverança, tempos tão difíceis como os que vigoram?
 O Convívio Fraterno foi também lugar de encontro. Encontro com Jesus. Oportunidade 
de o olharmos, “olhos nos olhos”. Quantas vezes isso não nos intimida? Não nos faz sentir 
vergonha do que andamos a fazer, ou do que deixamos de fazer? Porque Ele sabe... E mesmo 
assim não consegue mostrar-nos um olhar zangado. Pelo contrário. Continua a haver a mesma 
ternura... o mesmo olhar meigo! ELE AMA-NOS!
 O balanço não poderia ser mais positivo. Fiz amigos de uma vida em 3 dias - fantástico! 
Ganhei uma família em menos de nada – fenomenal! Mas, assumi também um compromisso e 
sei que a minha exigência e o meu esforço não me permitem sequer colocar a possibilidade de 
não cumprir aquilo que prometo... embora com medo de fraquejar, é certo.
 Mas é aqui, que conto com todos vocês - família que me acolheu. Eu não quero mudar 
o mundo, mas quero fazer o que estiver ao meu alcance para construir algo melhor à minha 
volta. Quero ficar perto de vocês, quero tornar-me Igreja, fazer valer a pena cada oportunidade 
que Deus me dá a cada amanhecer de dia.
 Às vezes falta a iniciativa... Perco-me nos sonhos e fico-me apenas pelo desejo de querer 
fazer, de querer ser. Mas lembrai-vos de mim. Chamai-me! Contem comigo. Eu darei o melhor 
de mim naquilo que vos poder ser útil. Darei o meu SIM!
 Bem haja a todos e até breve...
 “Cultiva, cuida, quer bem... O resto vem!” 

RETIRO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

“DA PALAVRA À AÇÃO... VAI E FAZ TU TAMBÉM”

 25 de fevereiro de 1939. Quatro casais, cheios de um amor novo e cristãos convictos, 
querendo viver o seu amor à luz da sua Fé, juntam-se ao padre Henri Caffarel, em Paris, naquela 
que viria a ser a primeira de muitas outras reuniões apaixonantes. «Façamos o caminho juntos!» 
tinham sido a palavras do fundador das ENS, quando pela primeira vez abordado pelos jovens, 
como guia na sua procura.
 25 de fevereiro de 2012. Quarenta casais do Setor de Viseu, inseridos nesta internacio-
nalmente amplificada descoberta do lugar privilegiado que ocupa o casal cristão nos desígnios 
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de Deus – imagem viva do amor que une Cristo à sua Igreja – encontram-se, uma vez mais, em 
S. Pedro do Sul, para o seu Retiro anual. O seu guia, neste fim de semana de vivência em três 
vertentes, qual a dos primeiros casais – união a Deus, união entre esposos e entre casais, e aber-
tura aos outros – é agora o padre João Gonçalves, de Aveiro, Vigário Episcopal para a Pastoral 
Social e Coordenador Nacional da Pastoral Penitenciária.
 Testemunhando a experiência de vida com histórias da sua prática diária, como capelão 
do Hospital e da Prisão, o padre João sublinhou que as famílias ali representadas, para além 
de levarem uma existência sempre vivida no compromisso e na alegria de serem cristãs, não 
deveriam esquecer-se de evangelizar para «fora de si próprias»; isto é, responder ao desafio de 
darem o seu testemunho vivencial cristão também em lugares onde a palavra de Deus ainda não 
tocou os corações daqueles que diariamente, com elas, também convivem. De facto, na opi-
nião do padre João, se por um lado, o casal cristão não se deve isolar da Palavra de Deus, qual 
«garrafa selada, à tona da água», por outro lado, há que ter presente a dupla função da porta da 
igreja: a que congrega os cristãos na «Fonte» e outra – senão ainda mais a importante - a que 
possibilita o «Envio» para o mundo. Por fim, nas palavras do nosso orador, há que ter em mente 
que «os ouvidos são os que mais próximos estão da boca», logo deve o cristão ser o primeiro a 
escutar o que profere.
 Entre as experiências do nosso «guia», a Celebração Penitencial, a Vigília dedicada a 
Maria, sob quem as ENS encontram o seu refúgio e proteção, e a Eucaristia Dominical, sen-
timos verdadeiramente a presença de Jesus no meio de nós. Vivemos a unidade também com 
aqueles que, ausentes, estiveram presentes em oração. Mas, acima de tudo, voltámos com a es-
perança de um mundo melhor; prontos a viver a Quaresma com a certeza de sermos portadores 
desta chama verdadeiramente nova e agora toda renovada para as nossas casas: «Da Palavra à 
Ação...»

Alexandra e Henrique Dias
Setor de Viseu

MENSAGEM DE FÁTIMA E DOENTES

 O Movimento da Mensagem de Fátima reuniu no Centro Pastoral Diocesano, no passado 
Sábado, dia 24 de Março, para celebrar o Dia Diocesano do Doente. Presentes muitas pessoas 
doentes e seus Animadores que encheram o salão maior do Centro Pastoral. Foi um dia de for-
mação e de oração para todos os membros do Movimento: crianças, jovens e adultos. O Bispo, 
a pedido da Presidente - Dr.ª Madalena Antunes - e do Assistente - Pe. Carlos Martins Casal - 
passou por ali e dirigiu breves palavras a todos os grupos.

ULTREIA REGIONAL
DO MOVIMENTO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE

 No passado dia 11 de Março, viveu-se, na cidade de Mangualde, mais uma Ultreia Re-
gional do MCC. A partir das 10 horas começaram a concentrar-se, no Complexo Paroquial de 
Mangualde, um sem número de Cursilhistas, alguns dos quais acompanhados de familiares, 
radiantes por se reencontrarem na vivência de mais um feliz encontro de irmãos. A organiza-
ção - a cargo do núcleo local do MCC - acolheu com entusiasmo e muita alegria, os irmãos que 
iam chegando e a actividade teve o seu início com a Eucaristia partilhada com a Paróquia. O 
Celebrante - Rev.do Cónego Seixas - teve para com os forasteiros palavras muito amáveis de 
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acolhimento e não desperdiçou a oportunidade de referir o trabalho que o Movimento vem rea-
lizando na Diocese e no Mundo. No final da homilia, falando da acção da Graça de Deus que a 
todos envolvia, aproveitou para desafiar os Cursilhistas presentes a entoarem o cântico que vem 
sendo acarinhado pelo MCC:

A GRAÇA É TUA RIQUEZA. 

 Foi então entoado o cântico que ecoou por todo o Templo repleto de fiéis, numa manifes-
tação viva da Alegria que só a Graça proporciona.
 Após a Eucaristia, num salão anexo, decorreu a Ultreia e o almoço partilhado, seguindo-
se-lhe um agradável espaço de convívio.
 O Director Espiritual Diocesano, devido à sobrecarga que o seu múnus pastoral requer, 
apenas pôde estar presente alguns minutos, mas não deixou de passar a sua mensagem - sempre 
entusiasta - de encorajamento na prossecução do objectivo do MCC na primeira Evangelização 
dos Ambientes.
 Valeu a pena o trabalho realizado e aqueles que ali se deslocaram deram por bem empre-
gue o tempo que despenderam, vivendo um ambiente de sã convivência e de esfuziante alegria.
 Nunca será demais exaltar o trabalho da equipa de Mangualde, pois souberam acolher 
principescamente, proporcionando um tempo de vivência DE COLORES.

PEREGRINOS A CAMINHO DE FÁTIMA

 O Movimento da Mensagem de Fátima tem como função espalhar a mensagem que Nossa 
Senhora deu aos três pastorinhos em Fátima. O Movimento em Viseu esteve, desde o passado 
dia 4 até ao dia 8 deste mês, a acolher peregrinos que têm como destino o Santuário de Fátima.
Madalena Antunes, responsável pelo movimento na diocese, mostrou-se satisfeita pela ajuda 
que este movimento pôde dar aos peregrinos que passaram no Centro Pastoral de Viseu.
 De 4 a 8 de maio passaram pelo Centro Pastoral mais de três centenas de peregrinos, su-
perando os valores de anos anteriores.
 Ao chegarem ao Centro Pastoral de Viseu, os peregrinos contaram com: apoio médico, 
com serviços de tratamento aos pés; apoio espiritual com momentos de oração; apoio de aloja-
mento, com refeição e descanso.
 Todos estes serviços foram prestados por voluntários que, sem pedirem nada em troca, 
quiseram ajudar os peregrinos.

AJUDAR O PEREGRINO

 O Movimento da Mensagem de Fátima é uma associação de fiéis reconhecida pela Con-
ferência Episcopal Portuguesa.
 Em Viseu, este movimento está sediado no Centro Pastoral de Viseu e conta com os seus 
sócios para a execução dos objetivos a que se propõe, um dos quais é o acolhimento. E foi 
assim que este movimento acolheu os peregrinos, sem pedir nada em troca, oferecendo-lhes 
condições para que estes possam seguir sem dores o caminho até à Cova da Iria e possam viver 
o espírito das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos.
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PEREGRINO SATISFEITO

 Ao longo dos 5 dias, o Jornal da Beira esteve presente e recolheu alguns depoimentos.
 “Este ano, a chuva é uma constante, mas Maria ajuda-nos nesta caminhada”, afirmou Ma-
ria do Céu que veio de Baião. A nossa entrevistada pretende chegar a Fátima no dia 11 de maio 
e quer participar em todas as celebrações. 
 Helena Silva, de Moimenta da Beira, trouxe um grupo de 50 elementos, um grupo bem 
organizado que dispõe de viaturas de assistência ao peregrino. Helena Silva mostrou à nossa 
reportagem o almoço que trazia, almoço confecionado para o grupo. “Estamos a pensar chegar 
a Fátima no dia 11, às 13:30”. E conclui que é gratificante fazer o caminho até Fátima.

Élio Oliveira

MOVIMENTO DE EDUCADORES CATÓLICOS
EM PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA

 Com elevado fervor e devoção, numa bela demonstração e prova de fé, realizou-se mais 
uma peregrinação anual do Movimento de Educadores Católicos (MEC) – Núcleo Diocesano 
de Viseu, no passado dia 19, a Fátima.
 Composta de sessenta participantes e coordenada e presidida pelo nosso Assis- tente Es-
piritual, Sr. Cón. António Jorge Almeida, constou dos momentos que melhor exprimem a sua 
essência e significado: saudação inicial a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições; medi-
tação da ‘Via Crucis’, no percurso dos Valinhos; celebração da Eucaristia e consagração do 
Professor, na Capela do Anjo da Paz.
 Emocionados e felizes nos sentíamos, no termo da jornada, por nos havermos confiado 
inteiramente à Virgem Maria, certos de que, pela Sua dulcíssima mediação maternal, Ela depôs, 
ternamente, no coração do seu dilecto Filho, o compromisso da nossa fidelidade e o testemunho 
do nosso amor.

Um participante

DIA DOS MOVIMENTOS

 Os Movimentos, Associações e Obras de Apostolado da nossa Diocese vão realizar no 
Domingo, dia 3 de Junho, entre as 9:00 e as 17:00 horas, um grande Encontro/ Caminhada, no 
Monte de Santa Luzia, em Viseu (Campo de Madalena).
 Para além do convívio e confraternização entre todos, em ambiente de muita alegria, os 
participantes serão desafiados a caminhar “em Comunhão para a Missão”, no contexto da 
realização do Sínodo Diocesano.
 Para além da caminhada, que se inicia às 9:30 horas, também haverá celebração da Euca-
ristia, às 11:30 horas, sendo presidida por D. Ilídio Leandro. Pelas 13:00 horas, será o almoço, 
em jeito de partilha, aproveitando as mesas que existem no local, bem propício para o convívio, 
que será especialmente intenso, a partir das 15:00, com animação programada.
 Conhecer e partilhar os carismas de cada Movimento, Associação ou Obra é o objectivo 
do Encontro, motivando os participantes para um testemunho cristão consequente, na sua famí-
lia, no local de trabalho e junto daqueles com quem convivem, tornando-se presença cristã.
 Todos os elementos dos vários Movimentos, Associações e Obras da nossa diocese estão 
convidados a participar nesta Caminhada.
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 A presença do Bispo será um estímulo para os participantes. Ele não deixará de dirigir a 
cada um palavras de incentivo a serem cristãos comprometidos na Missão de testemunhar a sua 
fé em Jesus Cristo, agindo como membro de uma Igreja que quer renovar-se.
Com calçado levezinho, merendeiro bem nutrido e alegria no coração, todos a caminho, no 
Monte de Santa Luzia, dia 3 de Junho.

149.º CURSILHO DE CRISTANDADE

 No início da noite de Sábado, 28 de Abril, realizou-se a ultreia de clausura de um Cursilho 
de cristandade, o 149.º de senhoras, que decorreu no Centro Sócio- Pastoral, desde a passada 
Quarta- feira. Foram cerca de três dezenas as senhoras que viveram esta experiência de anúncio 
da Fé e de encontro profundo com Jesus Cristo e com a Igreja. O Bispo esteve presente neste 
encontro de encerramento, dirigindo algumas palavras às mais de duas centenas de pessoas 
presentes.

CAMINHADA EM MISSÃO

“TODOS OS MOVIMENTOS DEVEM ESTAR LIGADOS UNS COM OS OUTROS”

 No passado dia 3 de junho, os movimentos ligados à Diocese de Viseu juntaram-se no 
Monte de Santa Luzia, em Viseu, para uma caminhada e convívio em missão. A atividade ini-
ciou-se às 09:30 com a caminhada na rota do Quartzo, ao longo da qual os grupos dos diversos 
movimentos presentes foram chamados a responder a três questões essenciais. Então, a troca de 
ideias entre os vários elementos desses grupos levou a conclusões que foram entregues antes da 
celebração da eucaristia.
 A eucaristia dominical, celebrando o Domingo da Santíssima Trindade, contou com a 
presença da maioria dos movimentos diocesanos e foi presidida pelo Bispo da diocese, D. Ilídio 
Leandro, que, na procissão de entrada, era precedido pelos porta-vozes dos grupos.

“O BISPO MANDA ENSINAR E ESPALHAR A PALAVRA”

 Foi com esta frase que D. Ilídio iniciou a homilia da eucaristia, ao longo da qual o prelado 
salientou a importância crescente dos movimentos na diocese para a evangelização. D. Ilídio 
analisou a liturgia apresentada para o dia da Santíssima Trindade, salientando que devemos 
seguir o exemplo de Moisés e dos discípulos de Cristo, que espalharam as suas palavras e ensi-
namentos.
 “Todos os movimentos devem estar ligados uns com os outros”, afirmou o Bispo de Viseu 
perante os membros presentes. D. Ilídio defendeu uma interligação e ajuda entre os movimen-
tos que estão na diocese, pois cada movimento tem uma missão, mas necessita dos outros mo-
vimentos para cumprir a missão que tem a desempenhar.
 O Bispo de Viseu não deixou de recordar que a diocese se encontra em Sínodo e que é 
essencial conhecer o conteúdo da ‘Gaudium et Spes’. “A Diocese e a Conferência Episcopal, 
bem como o Vaticano disponibilizam documentos para os movimentos”, reforçou o prelado, 
salientando que os movimentos devem estudar os documentos disponíveis para que possam 
cumprir os seus objetivos.
 D. lídio terminou a homilia com um apelo aos movimentos presentes: “É preciso estudar 
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para evangelizar numa diocese em Sínodo”. Após a homilia, a eucaristia seguiu o seu ritmo 
normal. No final, o cónego Miguel de Abreu, representante no CPD dos assistentes dos Movi-
mentos, Associações e Obras da Diocese de Viseu, agradeceu a presença do Bispo de Viseu, 
bem como de todos aqueles que ajudaram nesta atividade.
 Durante a procissão que encerrou a celebração cantou-se o Hino do Sínodo Diocesano 
“Em Comunhão para a Missão”.
 Seguiu-se o almoço partilhado onde reinou a boa disposição e confraternização entre os 
diversos movimentos. Depois o plenário, onde foram analisadas, na globalidade, as respostas às 
três questões apresentadas.
 A principal conclusão saída deste plenário foi que Movimentos, Associações e Obras da 
Diocese de Viseu (MAO) devem evangelizar na comunidade, estar próximos dela, passar da 
teoria à prática, estando unidos uns com os outros, “em Comunhão na Missão”.
 Depois do plenário houve um momento de convívio, onde vários movimentos presentes 
apresentaram alguns dos seus trabalhos. Destacamos um sketch realizado pela Ação Católica 
Rural que deu a conhecer a necessidade de os movimentos serem unidos na tarefa da evangeli-
zação.
 O Grupo de Escuteiros animou os presentes com algumas cantorias, seguindo-se o Grupo 
Coral de Abraveses que apresentou temas do seu reportório. A Associação das Guias de Portu-
gal encerrou a tarde de convívio com o seu hino.
 Mais uma vez, o cónego Miguel de Abreu agradeceu a presença dos movimentos, salien-
tando que, apesar das contrariedades climatéricas, a atividade decorreu com enorme participa-
ção.
 Monteiro Marques, responsável dos MAO, mostrou-se satisfeito pelo trabalho realizado e 
pediu que todos os movimentos se unam para que a diocese seja um foco de missão na região.
 O próximo encontro dos MAO está previsto para o dia 2 de junho de 2013, esperando-se 
uma afluência significativa.

MUITOS “AMIGUITOS E AMIGUITAS” EM FÁTIMA

 Decorreu no passado fim de semana, 9 e 10 de junho, a peregrinação nacional das crianças 
a Fátima, que foi presidida por D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, e D. António Marto, 
Bispo da Diocese de Leiria-Fátima.
 A equipa JB acompanhou um grupo de crianças e adolescentes do Movimento da Mensa-
gem de Fátima da secção de Viseu (MMF - Viseu), e os grupos de Catequese de Abraveses e de 
Pascoal.
 Em relação ao grupo da MMF - Viseu, este grupo era composto por crianças e adoles-
centes de Mangualde e da freguesia de San- tos Evos, acompanhados pelos seus familiares. O 
grupo esteve nos dois dias e para além de ter participado nas atividades oficiais da peregrina-
ção, organizou atividades para que os elementos pudessem conhecer os locais das aparições 
do Anjo e de Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Assim, realizaram dois peddy-papers, um no 
Santuário e outro nos Valinhos. Em ambos, os grupos, constituídos por 4 ou 5 elementos, des-
cobriram os pontos essenciais da mensagem que o Anjo e Nossa Senhora deixaram a Lúcia, 
Francisco e Jacinta, em 1917.
 Após terem finalizado as atividades do movimento, crianças e adultos jantaram e reparti-
ram uns com os outros os alimentos que cada um tinha para oferecer.
 A noite caía sobre Fátima, trazendo o nevoeiro e a chuva que, apesar de ser fraca, molha-
va, afastando adultos e crianças para as colunatas do santuário.
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 Antes do terço e procissão de velas, três crianças encenaram a aparição de Nossa Senhora 
aos três videntes, a 13 de maio de 1917, seguindo-se a recitação do terço e procissão de velas, 
que foi presidida por D. António Marto.
 No final, o Bispo de Leiria-Fátima saudou os “amiguitos e amiguitas” e mostrou-se satis-
feito por ter as crianças junto de si.
 O dia 10 iniciou-se cedo para os meninos e meninas do MMF-Viseu, com o pequeno-al-
moço. Às 9h30 foram assistir a um momento de magia proporcionado pelo santuário, na Igreja 
da Santíssima Trindade, onde ficaram deslumbrados. À mesma hora, chegava a Fátima o grupo 
de Catequese de Abraveses e de Pascoal.
 Após o momento de magia, seguiu-se a recitação do terço, ao mesmo tempo que entravam 
os vários grupos de catequese, entre os quais o grupo do MMF-Viseu e os grupos de Catequese 
de Abraveses e Pascoal.
 A chuva foi uma presença constante ao longo do terço e no início da celebração com a 
procissão da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima para o altar.
 No meio do altar encontrava-se uma reprodução da azinheira, árvore das aparições. Nela 
encontravam-se escritas quatro palavras: Compromisso, Confiança, Disponibilidade e Fidelida-
de.
 Na sua homilia, D. Virgílio Antunes exortou as crianças presentes na celebração a cum-
prirem os seus compromissos com Deus, e apelou a atitudes de “confiança em Deus”, “disponi-
bilidade para Deus”, “compromisso com Deus” e “fidelidade a Deus”.
 “Neste jardim que é a terra em nós habitamos, há pessoas que não aceitam os pedidos de 
Deus nem querem a sua salvação e outras estão dispostas a ouvir as suas palavras de amor e 
fazem a sua vontade. Uns tornam feio o jardim do mundo; outros tornam-no belo e um lugar 
onde todos gostam de viver com Deus e com os outros”, concluiu o Bispo de Coimbra.
 Antes de a imagem de Nossa Senhora ter regressado à Capelinha das Aparições, as crian-
ças presentes receberam uma surpresa, oferta do Santuário, uma reprodução duma bolota dentro 
da qual se encontrava um rebuçado e um papel com uma frase.
 D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima despediu-se dos “amiguitos e amiguitas”, pe-
dindo-lhes que se portassem bem, tanto em casa como na escola e na catequese. Por fim, o 
prelado sublinhou que as crianças são fantásticas e que serão sempre os seus “amiguitos e ami-
guitas”.
 Seguiu-se a procissão do adeus e no final os grupos almoçaram em confraternização. 
Fomos ao encontro do grupo de Abraveses e Pascoal, onde encontrámos as crianças a confrater-
nizarem e mostravam-se ansiosos para verem o momento de magia que ia ser repetido na parte 
da tarde.
 Foi experiência rica e cativante para as crianças, do dia de Portugal e do anjo de Portugal.

Élio Oliveira

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 Tal como tem acontecido nos anos anteriores, também este ano, o Secretariado Diocesano 
do Apostolado da Oração irá promover a Celebração da Festa do Sagrado Coração de Jesus a 
nível diocesano.
 A Celebração será no dia 15 de Junho na Igreja de Santo António, pois foi aí que surgiu 
o primeiro Centro do Apostolado da Oração na nossa Diocese, e é aí que se encontra a imagem 
mais antiga do Sagrado Coração de Jesus da nossa Diocese. A celebração da Eucaristia será às 
15.00 h. presidida pelo nosso Bispo, Dom Ilídio Leandro.
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 Porque o dia do Sagrado Coração de Jesus é o dia que o Santo Padre João Paulo II esco-
lheu para se rezar pela santificação dos sacerdotes, nós também o iremos fazer. Assim, a seguir 
à celebração da Festa, teremos uma hora santa de oração pela santificação dos sacerdotes, e 
terminaremos com a Bênção do Santíssimo.
 Aproveitamos para relembrar o Congresso Eucarístico Internacional que irá decorrer na 
Irlanda, de 10 a 17 de Junho. Embora distantes, podemos e devemos rezar pelos bons frutos do 
Congresso.
 Relembra-se ainda que o retiro do Apostolado da Oração em Fátima será do dia 20, às 18 
horas, até ao dia 22, ao almoço. A diária é de 35,00 €, e devem fazer as inscrições até ao dia 6 
de Julho.

O Secretariado do A.O.

A “CANÇÃO NOVA”
ESTEVE A EVANGELIZAR EM VISEU

 A equipa diocesana de serviço do RENOVAMENTO CARISMÁTICO CATÓLICO 
convidou a Comunidade CANÇÃO NOVA para uma jornada de Evangelização, no dia 17 de 
Junho. Graças ao acolhimento da paróquia de São José, já é a terceira vez que esta Obra de 
Deus aceita o convite para vir ao meio de nós. O tema escolhido, neste tempo de Sínodo, foi: 
“UNIDOS A FAZER COMUNHÃO PARA A MISSÃO”. A partir de textos de São Paulo, o 
João Luís, a Márcia, a Sandra, o Rodrigo e o William falaram-nos por palavras, cânticos e pela 
oração de louvor, da Unidade na Diversidade de carismas. Com textos da Escritura, chegámos 
à conclusão de que a Unidade só pode realizar-se pela ação do Espírito Santo.
 Durante a tarde fomos convidados à adoração ao Santíssimo Sacramento e a uma oração 
de cura e libertação dos males que nos afligem, tanto físicos, como morais, espirituais e psico-
lógicos.
 Pudemos constatar que havia gente de diversos pontos da diocese e de diversos grupos e 
movimentos que gostaram muito da forma como vivemos esta jornada. Cerca de 100 pessoas 
puderam viver fortes momentos de oração e de experiência de Deus e chegaram à conclusão 
de que, à volta do Bispo, os diocesanos de Viseu são convidados a seguir a Cristo e a servir os 
irmãos, quer pertençam às novas comunidades como a Canção Nova ou Emanuelle, quer per-
tençam aos franciscanos ou carmelitas, ao Apostolado da Oração ou ao Movimento de Fátima, 
ou qualquer grupo de Igreja, pois há um só Deus, um só Salvador, um só Espírito, uma só Fé e 
um só Batismo.
 Encerrámos pelas 19 horas, agradecendo a Deus o acolhimento da paróquia de São José, 
às pessoas que nos ajudaram a organizar esta jornada e a todos os que animaram, vindos da 
comunidade Canção Nova, que nos mostraram, concretamente, que são uma Obra de Deus que 
vive da Providência, criada há mais de 30 anos por Monsenhor Jonas Habib, no Brasil. Vivem 
em comunidade, com diversos estilos de vida e são missionários e evangelizam sobretudo a 
partir da oração de louvor, do testemunho e dos meios de comunicação social - Televisão, Rádio 
e Imprensa. Fica um apelo para que visitem a Canção Nova em Fátima, onde têm sua sede em 
Portugal e visitem a casa na Estrada da Batalha,68 ou a livraria no shopping Fatimae e vejam 
como é possível ser evangelizador tornando-se sócio desta Obra de Deus.

P. António Matos
Assistente diocesano
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ANIVERSÁRIO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Como vem sendo hábito, decorre na última Quarta-feira de cada mês, o aniversário dos 
Cursilhos que foram sendo realizados – nos vários meses do ano - ao longo destes 48 anos de 
existência do Movimento na nossa Diocese.
 Vai sendo tempo de começarmos a pensar nas Bodas de Ouro deste Movimento e, simul-
taneamente, alertarmos todos quantos viveram esta experiência maravilhosa, para alvitrarem ao 
Secretariado as iniciativas que deveriam assinalar tão importante efeméride.
 Bom seria igualmente que nos comprometêssemos a viver com assiduidade ainda maior 
as nossas Ultreias, que decorrem às Quartas-feiras – no Verão pelas 21 horas e 30 minutos e 
no horário de Inverno, pelas 21 horas, no Centro Pastoral Diocesano. É apenas uma lembrança 
para aqueles que, porventura, andem mais afadigados. 

No próximo dia 27 de Junho comemoraremos o ANIVERSÁRIO dos Cursilhos: 3.º (1964) 
-15.º (1968) – 17.º (1969) – 23.º (1972) – 26.º (1973) – 31.º (1977) – 53.º (1989) de Homens; e 
dos Cursilhos: 2.º (1965) – 10.º (1970) – 18.º (1978) – 21.º (1981) - 22.º (1982) – 25.º (1985) – 
28.º (1988) de Senhoras. Comemoramos também neste mês os Cursilhos do mês de Julho: 13.º 
(1972) e o 17.º (1977).
 Verifiquem os vossos documentos no sentido de verificarem qual o mês do Vosso Cur-
silho e – caso tenham dificuldade – consultem o Secretariado, numa das Ultreias, e ser-vos-á 
facultada a data. Que este pormenor não sirva de motivo para a vossa ausência.

O Secretariado

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

PASSAGEM DE TESTEMUNHO E MULTIPLICAÇÃO DO SETOR DE VISEU

 O passado dia 24 de Junho, dia de S. João e de festa em comemoração do predecessor 
de Jesus, foi também motivo de júbilo para as Equipas de Nossa Senhora do setor de Viseu. 
Reunidas no Vicariato de Nossa Senhora do Viso, as ENS celebraram o seu encerramento de 
atividades e, com ele, a cessação do mandato dos seus atuais responsáveis.
 A grande novidade para este ano revelou-se, porém, com a “multiplicação” do atual setor 
que, nos últimos anos, com a intercessão de Maria, tem crescido em Graça e dimensão. Assim 
sendo, o então já muito alargado setor de Viseu viu nascer dois novos setores,“Viseu Dão” e 
“Viseu Lafões”, sendo que, para a responsabilidade dos mesmos, o Espírito Santo chamou os 
casais Graça e José Rodrigues (Viseu Lafões) e Ana e João Martins (Viseu Dão) que, sem hesi-
tação, se puseram ao serviço, respondendo prontamente ao apelo. Serão conselheiros espirituais 
de ambas equipas de setor os padres José Cardoso e José Mota, respetivamente.
 Face à presença avultada de casais das diferentes equipas da nossa Diocese, a passagem 
de testemunho contou, ainda, com o casal responsável da Região Centro Litoral, Margarida e 
João Paulo Mendes e o casal responsável pela Província Centro, Conceição e Duarte Matias. 
Como diria D. Ilídio na mensagem enviada, por ocasião do evento: “É um sinal de crescimento 
deste Movimento na nossa Região. Parabéns a todos. Que seja um estímulo e um desafio para 
trabalharmos ainda mais e melhor neste setor da pastoral diocesana”, uma vez que, como diz o 
Papa, “da família depende o futuro da sociedade e da Igreja”. Após a Celebração Eucarística, a 
festa continuou pela noite dentro, brindada com uma nova excelência: Numa das suas melho-
res atuações, o “Coro Mozart”, de Viseu, primou pela apresentação de algumas das mais belas 
peças do seu já extenso repertório. De facto, o espetáculo oferecido pelos cerca de 70 jovens 
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aos equipistas presentes, eximia- mente regido pelo seu maestro, Eng. Dionísio Vila Maior, afir-
mou- se como o ponto alto do encerramento, no que respeita a animação, causando o deslum-
bramento e a admiração de todos os presentes, a julgar pelo seu entusiasmo e envolvimento, ao 
aplaudirem os pequenos grandes artistas, de pé. O habitual convívio, com a partilha de “saberes 
e sabores”, continuou pela noite dentro e foi com rostos sorridentes e visivelmente satisfeitos 
que as muitas famílias presentes foram dando colorido à festa. Quanto a nós, casal cessante, 
se até ao momento, ingenuamente sonhávamos que para “darmos a vida” bastava um simples 
“sim”, descobrimos agora também que serão precisos outros tantos milhares para respondermos 
ao apelo incessante do Senhor. Assim, juntamente com o atual Conselheiro Espiritual de Setor, 
o P. Miguel Abreu, o Pai do Céu desafiou-nos para a responsabilidade da Região Centro Litoral, 
desta feita ligando os setores de Águeda, Aveiro, Coimbra e Viseu.
 Como diria Michel Quoist, presbítero e escritor francês, “Tinha sonhado com uma vida 
que ardesse em algumas grandes ações e depressa percebi que ela devia consumir-se lentamen-
te, alimentada de minúsculos ramos que, sem cessar, alimentam a chama para que ela não se 
extinga.”

Alexandra e Henrique Dias
responsáveis cessantes de setor

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Pouco passava do meio-dia quando os primeiros dirigentes do movimento dos Cursilhos 
de Cristandade começaram a chegar ao aprazível lugar onde se situa a capela da Nossa Senhora 
da Ribeira, freguesia da Ínsua, no concelho de Penalva do Castelo, para procederem ao encer-
ramento anual das actividades da escola de Dirigentes do movimento dos Cursilhos de Cristan-
dade da diocese de Viseu. E, se nem todos os dirigentes puderam estar presentes, a afluência 
registada não foi de menosprezar.
 Antes de começarem os trabalhos deu-se uma particular atenção à satisfação dos estôma-
gos vazios, à volta de uma mesa farta, com alegria, boa disposição e muito companheirismo.
 Mais compostos, os dirigentes foram distribuídos aleatoriamente em grupos aos quais 
foi pedido que procedessem a uma análise e avaliação da forma como decorreu a escola de 
Dirigentes no ano pastoral de 2011/2012. Trabalho que, depois de redigido, foi entregue aos 
elementos do secretariado que, entretanto, também eles, tinham feito uma análise crítica à sua 
actuação durante o mesmo ano.
 Para finalizar este encontro de encerramento celebrou-se a Eucaristia na acolhedora cape-
linha, que recebia ao mesmo tempo um grupo de crianças da catequese da Ínsua, o que muito 
valorizou e alegrou aquele acto litúrgico .

O Secretariado

ENCONTRO INTER-DIOCESANO DA ZONA CENTRO DA LOC/MTC

 “O que conta não é o que fazemos, mas o amor que colocamos no que fazemos” (Madre 
Teresa de Calcutá)
 Os elementos da LOC/MTC e alguns amigos das Dioceses de Aveiro, Coimbra, Guarda e 
Viseu reuniram-se em Mangualde, no passado dia 8 de Julho corrente, para um encontro/con-
vívio de encerramento das actividades de mais um ano pastoral. Neste encontro esteve presente 
a Fátima Almeida, coordenadora nacional. A sua presença foi importante, pois fez-nos sentir o 
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apoio da Equipa Nacional.
 Depois do acolhimento no átrio da Igreja Paroquial e entregue aos coordenadores uns 
pequenos desdobráveis onde constava o programa do dia, participámos na Eucaristia, integra-
dos na comunidade, e presidida pelo Senhor Cónego António Jorge. O Senhor Cónego acolheu 
as Dioceses com palavras de carinho, realçou a necessidade de continuarmos a ser agentes de 
evangelização no mundo do trabalho, como o foi S. José, operário humilde mas com uma tão 
grande missão.
Fortalecidos e alimentados espiritualmente pela Palavra, dirigimo-nos ao Monte da Senhora do 
Castelo. Seguiu-se a partilha de farnéis, onde pudemos ainda contar com presença do senhor 
Cónego António Jorge. Contámos também com a presença do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, Doutor João Azevedo, e sua família que, apesar de ter outros compro-
missos para o dia, nos dedicou um espaço na sua agenda. Nunca é demais realçar e agradecer o 
apoio e carinho que nos tem dado.
 Finalizado o almoço, houve um tempinho para o café, seguindo-se a visita ao Santuário, 
onde foi dado a conhecer um pouco da sua história. A tarde prosseguiu com a animação que 
cada um preparou e onde não faltou um são divertimento.
 A encerrar o encontro, a Diocese de Viseu proferiu uma mensagem de incentivo para 
que continuemos a ser agentes de mudança, neste mundo que tem dificuldades em delinear um 
rumo, onde impere o amor, a justiça e o Bem Comum. É preciso que continuemos a usar a força 
que nos move na procura de novas soluções, tendo sempre presente os valores do Evangelho.
 A mensagem que pudemos tirar da Palavra que nos foi dirigida é a de que na fraqueza é 
que se revela a força de Deus. É na simplicidade, na pobreza, na fragilidade, que Deus vem ao 
nosso encontro e nos indica caminhos de vida. A mensagem encerrou com um cântico litúrgico.
 De seguida cada um regressou a sua casa, com a certeza que foi um dia lindo, e que valeu 
a pena ser vivido.

Pela Diocese de Viseu
A Vice-Coordenadora
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CAPÍTULO IX

NOTÍCIAS VÁRIAS
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COMANDANTE DO REGIMENTO DE VISEU

 Para apresentar cumprimentos de despedida, por estar a terminar a sua actividade como 
Comandante do Regimento no 14, sediado em Viseu, o Bispo recebeu o Senhor Coronel Porto, 
que esteve 2 anos na nossa cidade. Houve oportunidade para trocar impressões sobre esta pre-
sença e actividade, descobrindo-se a enorme simpatia e nobreza de carácter deste Senhor e a 
alegria por ter servido nesta cidade e zona do País.

SANTA BEATRIZ DA SILVA

 Na tarde do dia 1 de Setembro, o Bispo presidiu a solene Eucaristia no Convento das 
Irmãs da Ordem da Imaculada Conceição (OIC), Ordem que foi fundada pela portuguesa Santa 
Beatriz da Silva e cuja Regra está a celebrar 500 anos. Com esta celebração, abriu-se a come-
moração do jubileu que vai ter, na Diocese e em Fátima, momentos importantes. Concelebra-
ram com o Bispo da Diocese 10 sacerdotes, entre os quais, o Vigário-Geral da Diocese, os 2 
Párocos do Vicariato do Viso e 4 outros sacerdotes vindos de outras dioceses.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 Na manhã do dia 5 de Setembro, o Bispo recebeu as Irmãs Carmelitas Missionárias Te-
resianas, a viver, desde ontem, no Bairro de Santo Estêvão, em Viseu. Depois de 3 anos na 
Paróquia de Currelos e Arciprestado de Carregal do Sal, as Irmãs preparam-se para iniciar uma 
nova actividade nesta zona da Diocese.

SECRETARIADO DIOCESANO DO CLERO

 O Bispo reuniu com o Secretariado do Clero, na manhã da passada Sexta-feira, dia 9 
de Setembro, no Seminário Maior. A reunião, orientada pelo Presidente do Secretariado – Pe. 
Ricardo da Silva Ferreira – destinou-se a preparar a próxima Assembleia do Clero, a realizar-
se no dia 5 de Outubro. Esta assembleia terá por base a Carta Pastoral para este Ano Pastoral 
2011-2012.

EQUIPA PASTORAL DE ÓRGENS

 Para apresentação das pessoas e preparação da Tomada de Posse, estiveram no Seminário, 
reunidos com o Bispo, o Superior Provincial dos Padres Vicentinos – Pe. Álvaro António da 
Cruz – e os Sacerdotes, agora nomeados como Equipa Pastoral de Órgens, respectivamente, o 
Pároco – Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha – e o Vigário Paroquial – Pe. Albertino Gonçalves. 
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O encontro, muito proveitoso como diálogo e perspectivas de trabalho, teve lugar na tarde da 
passada Sexta-feira, dia 16 de Setembro.

CELEBRAÇÃO FAMILIAR

 Em Senhorim, o Bispo presidiu a uma celebração muito especial, de carácter familiar, 
unindo-se ao casal – Jerónimo Nunes e Laurinda – que comemoravam 65 anos de casados. Es-
tavam presentes os seus 3 filhos – António, Carlos e Anunciação – celebrando esta, com o seu 
marido, os 30 anos de casados. Na mesma celebração foi baptizado o Gonçalo, neto do filho 
mais velho do casal, o António. Estiveram presentes: o actual Pároco recém-nomeado – Pe. 
Delfim – o Sacerdote que foi Pároco por mais de 40 anos – Pe. António Ângelo – e, ainda, o Pe. 
António Leitão. Foi uma celebração muito festiva, cheia de carinho, de ternura, de fé e muita 
amizade e valores familiares.

BAIRRO DE SANTO ESTÊVÃO

 O Bispo e o Pároco – Pe. António Caetano da Rocha – estiveram na Igreja de Santo Es-
têvão com um grupo de Cristãos (Grupos de Corresponsabilidade) desta zona da freguesia de 
Abraveses, apresentando novas perspectivas para a acção pastoral naquele Bairro. A partir de 
agora, estão ali a residir e a trabalhar, em Missão Pastoral, 4 Irmãs Carmelitas Missionárias 
Teresianas. Brevemente serão apresentadas à Comunidade. Este encontro teve lugar no início 
da noite de Segunda-feira, 19 de Setembro.

CONFERÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO SCM

 Promovida pelas Religiosas do Sagrado Coração de Maria (RSCM), teve lugar uma Con-
ferência na sua Residência (antigo Lar), feita pelo Professor Doutor Carlos Borrego e subor-
dinada ao tema: Ecologia Global: da Comunidade Local à Aldeia Global. Teve lugar no início 
da noite da passada Terça-feira, 27 de Setembro. O tema é muito pertinente pela importância e 
actualidade que têm os debates sobre o ambiente e as graves ameaças que, todos os dias, preju-
dicam o amanhã de todos nós. O interesse do tema e a pessoa do conferencista motivou que a 
sala estivesse repleta, provocando, também, um alargado debate.

PROFESSORES DE EMRC

 Convocada e orientada pelo Departamento respectivo – secção do Secretariado Diocesano 
da Educação Cristã – reuniram os Professores de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC). 
Teve lugar no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, na manhã do Sábado passado, dia 1 de Outubro. 
O Bispo presidiu à Eucaristia que encerrou o encontro e desejou um ano feliz e bem sucedido a 
todos.
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ORDENAÇÃO EPISCOPAL

 No primeiro Domingo de Outubro, o Bispo esteve em Bragança, na ordenação episcopal 
do novo Bispo desta Diocese – D. José Manuel Garcia Cordeiro. Com o Bispo foram também 
os Responsáveis e Seminaristas do Seminário Maior de Viseu, pois Bragança é uma das 4 Dio-
ceses que constituem o Instituto Superior de Teologia de Viseu. A nova Catedral de Bragança 
foi pequena para acolher toda a gente que ali se deslocou para participar nesta Festa que toda 
aquela Diocese viveu com enorme alegria e em acção de graças pelo seu novo Pastor. D. José 
Cordeiro é o Bispo mais jovem de Portugal – 44 anos – é natural da Diocese de que agora é 
Pastor e era, desde há alguns anos, Reitor do Colégio Pontifício Português em Roma.

BISPOS DO CENTRO

 Com o início de um novo ano pastoral, retomaram-se, também, as habituais reuniões dos 
Bispos das 6 dioceses do Centro de Portugal (Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre e 
Castelo Branco e Viseu). A reunião deste dia 3 de Outubro decorreu em Coimbra, na Casa do 
novo Bispo desta Diocese – D. Virgílio. Foram vários os temas abordados que, como é norma 
destes encontros, são partilhados num grande clima de fraternidade e de convívio. 

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA E SOCIEDADE

 Promovida por esta Associação, fundada por um casal de Colombianos – Juan Francis-
co e Maria Luisa Velez – e dentro de um programa, também fundado por este casal com o 
nome “Protege o teu Coração”, integrado no projecto de educação de sexualidade, teve lugar 
uma Conferência na Escola Superior de Saúde de Viseu. Decorreu na passada Terça-feira, 4 de 
Outubro, à noite e este Casal Fundador desenvolveu o tema - «Educar o carácter, educar para 
amar». O casal e a conferência foram apresentados pela Dra. Cátia Almeida, natural de Viseu 
que, embora a trabalhar em Lisboa, é a representante desta Associação para Viseu.

FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO

 Na manhã de Quinta-feira, dia 6 de Outubro, o Bispo visitou a Fundação Lapa do Lobo, 
uma Instituição de apoio ao desenvolvimento social e cultural que, tendo a sede em Lapa do 
Lobo, alarga a sua acção aos concelhos de Nelas e de Carregal do Sal. O Bispo esteve com o 
Casal – Dr. Carlos Cunha e Eng.ª Maria do Carmo – que o guiaram a todas as obras e acções 
que estão já a desenvolver, falando também e com muito interesse, dos próximos projectos. 
Esta Fundação prontificou-se a apoiar o projecto que está a levar a cabo a História da Igreja e 
Diocese de Viseu.

50 ANOS DEPOIS...

 Na manhã do passado Sábado, dia 8 de Outubro, reuniram-se alguns dos condiscípulos 
que entraram no Seminário de S. José, em Fornos de Algodres, no dia 10 de Outubro de 1961. 
Um destes condiscípulos é o Bispo da Diocese de Viseu. Constatou-se que 3 dos 40 que vive-
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ram essa experiência de Seminário, partiram já deste mundo. Rezou-se por eles na Eucaristia 
que foi presidida pelo único sacerdote deste ano – Bispo da Diocese – e pelos 2 professores que 
a todos acolheram em Fornos – Pe. Geraldo e Pe. Manuel Tavares. O encontro – estiveram cerca 
de metade, algumas esposas e filhos – serviu para um reencontro de amigos, para ver algumas 
recordações da época e para marcar novos encontros num futuro próximos, procurando-se que 
os, ainda vivos na cidade terrena, possam estar todos.

REUNIÃO DA CELF

 Na tarde de Segunda-feira, 10 de Outubro, o Bispo esteve em Fátima, no encontro da 
Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF). Tratou-se de uma das últimas reuniões, 
dado que, na próxima Assembleia da CEP (7 – 10 de Novembro) será eleito novo Presidente. 
A agenda consistiu em rever algumas das últimas actividades realizadas no âmbito desta Co-
missão – concretamente as JMJ de Madrid – e avaliar o fundamental do trabalho feito nestes 3 
últimos anos. 

NOVO COMANDANTE EM VISEU

 Na manhã da passada Terça- feira, dia 11 de Outubro, passou pelo Seminário, apresentan-
do cumprimentos, o novo Comandante do Regimento de Infantaria de Viseu. Foi um momento 
de troca de impressões, em ambiente de muita amizade, entre o Bispo da Diocese e o novo 
Comandante sobre a importância da formação dos jovens. Um e outro ofereceram as disponibi-
lidades respectivas em ordem a uma positiva e mútua colaboração.

CONCERTO “UM PIANO NO FADO”

 Organizado pela Embaixada da Polónia e em parceria com a Câmara Municipal de Viseu, 
teve lugar um concerto de violino na Igreja do Seminário Maior, na noite da passada Segunda-
feira, 17 de Outubro. Integrou-se no programa organizado pela Polónia, enquanto Presidente da 
União Europeia no actual semestre. Para além de outros momentos da sua passagem por Viseu, 
numa delegação chefiada por um Ministro do governo da Polónia e pela senhora Embaixadora 
da Polónia em Portugal, este concerto –Um Violino no Fado – foi um momento alto de arte, 
dado por uma violinista profissional que, sendo da Polónia, está fixada em Portugal, desde há 
alguns anos. 

PASTORAL DA FAMÍLIA

 Em ordem à concretização de algumas acções, dentro do programa do Secretariado Dio-
cesano da Pastoral Familiar, o Bispo recebeu o Presidente e o Assistente deste Secretariado 
(respectivamente, Dr. Joaquim Cardoso e Pe. José Mota), na passada Quinta-feira, dia 20 de 
Outubro.
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BODAS DE PRATA SACERDOTAIS

 Na Igreja de Sátão, na tarde do passado Domingo, dia 23 de Outubro, teve lugar a cele-
bração do jubileu dos 25 anos de ordenação sacerdotal de 2 sacerdotes dali naturais: Pe. José 
Henrique Correia de Almeida Santos e Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida. Com a Igreja 
repleta de cristãos vindos de muitas outras comunidades cristãs e com várias dezenas de sacer-
dotes, a Eucaristia foi presidida pelo Bispo da Diocese. O Senhor D. António Marto chegou, 
no final da Eucaristia. Terminada esta e com a Igreja ainda repleta, teve lugar uma agradável 
surpresa: um saboroso e artístico momento musical, oferecido pelos 2 sacerdotes em festa, 
interpretando algumas canções de mensagem, com sentido especial na vida dos 2 sacerdotes e 
integradas numa longa, bela e sentida oração de louvor e de acção de graças. Parabéns, caríssi-
mos Padres – José Henrique e Nuno Manuel e que Deus vos abençoe e vos proteja!

ENCONTRO ECUMÉNICO

 Em Albergaria reuniu, mais uma vez, a Comissão Episcopal da Doutrina da Fé e do Ecu-
menismo com os representantes de outras Igrejas (Lusitana Metodista e Presbiteriana). Orien-
tou os trabalhos D. Manuel da Rocha Felício, Presidente da Comissão. Foram reflectidos alguns 
temas de interesse das Igrejas aqui representadas e foi preparada a próxima Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos que terá o Encontro Nacional em Braga, no dia 20 de Janeiro. O 
Bispo de Viseu, membro desta Comissão, também esteve presente.

MISERICÓRDIA DE VISEU

 Na manhã de Quarta-feira, dia 26 de Outubro, o Bispo recebeu o Senhor Provedor da 
Misericórdia de Viseu, acompanhado com outros 2 membros da Direcção desta Instituição, 
apresentando alguns pontos importantes para esta Obra da Igreja, na sua acção directa com as 
suas múltiplas valências. Num diálogo amigo e construtivo, previram-se algumas soluções, em 
ordem ao próximo futuro.

XXIII JORNADAS NACIONAIS DA PASTORAL FAMILIAR

 Decorreram em Fátima, no passado fim-de-semana, sob o tema “Compromisso na Ver-
dade”. No conjunto de cerca de 300 participantes, estiveram presentes alguns casais do Secre-
tariado Diocesano da Pastoral Familiar de Viseu, com o seu Assistente e, ainda, alguns outros 
elementos e casais de alguns movimentos de espiritualidade familiar da nossa diocese. O Bispo 
da Diocese esteve presente na manhã de Domingo, dia 30 de Outubro. Fez uma Conferência 
sobre o tema “Verdade, Responsabilidade e Compromisso” e presidiu à Eucaristia de encerra-
mento das Jornadas. 

FIÉIS DEFUNTOS

 De acordo com o costume, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Catedral, no dia dos Fiéis 
Defuntos. Na Eucaristia das 18,30 horas, com mais 6 Sacerdotes, rezou por todos os que já 
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partiram deste mundo e vivem o que sempre esperaram, na Fé de Jesus Cristo Ressuscitado. O 
mês de Novembro ajuda-nos a fortalecer a Esperança, purificando o sentido da Fé e da Vida. 
A todos os que nos antecederam na morte, dai, Senhor, a vida eterna. A nós, que ainda somos 
peregrinos, dai- nos, Senhor, o sentido da vida.

BAIRRO DE SANTO ESTÊVÃO

 Para acompanhar a Missão Pastoral no Bairro de Santo Estêvão, confiada à Comunidade 
das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, esteve na sua casa, para um pequeno encontro, o 
Bispo da Diocese. Teve lugar na tarde da passada Sexta-feira, dia 4 de Novembro e serviu para 
conhecer e para se congratular com o bom trabalho que está a ser realizado, com uma colabo-
ração muito empenhada e muito entusiasta dos grupos de corresponsabilidade, ali a residir e a 
trabalhar.

BISPOS DO CENTRO

 Os Bispos das 6 dioceses do Centro estiveram, mais uma vez, reunidos. Foi anfitrião o Se-
nhor D. Manuel Felício, Bispo da Guarda. O tema central, vindo já da reflexão anterior, andou 
à volta dos critérios e dos valores a promover nos jornais diocesanos, para que sejam órgãos de 
comunicação, veiculadores da actividade e da missão da Igreja, e com capacidade de fazerem 
uma leitura crítica e objectiva dos acontecimentos e da vida da sociedade, à luz da Fé. Acções 
concretas poderão vir a ser tomadas num futuro próximo, tendentes a melhor concretizarem 
esta preocupação, dada a importância actual do tema, no sentido de os jornais diocesanos serem 
instrumentos, ainda mais válidos, na proposta e concretização da Nova Evangelização. 

TERTÚLIA EM CARREGAL DO SAL

 A convite do Senhor Dr. Óscar Paiva, Presidente do Centro de Convívio de Currelos – 
Carregal do Sal, nas comemorações dos 25 anos deste Centro, o Bispo deslocou-se à Escola 
Secundária de Carregal do Sal, para desenvolver um tema de reflexão – “Perenidade dos Va-
lores Cristãos na História”. O encontro decorreu no início da tarde de Quarta-feira, dia 16 de 
Novembro. Com o Salão da Escola completamente cheio, a tertúlia decorreu com apreciado 
interesse por parte de todos, seguindo-se um momento de diálogo. Os presentes eram, para 
além de outros convidados, os Professores do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e os 
Alunos do Secundário.

FUNDAÇÃO D. JOSÉ DA CRUZ MOREIRA PINTO

 Na manhã de Sábado, dia 19 de Novembro, o Bispo recebeu os elementos da Direcção 
da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto. Vieram apresentar a situação actual da Fundação 
que, neste momento de dificuldades, põe em risco o programa e objectivos daquela Instituição 
de Solidariedade Social. Reflectiram-se algumas propostas e sugestões em ordem ao futuro.
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CONGREGAÇÃO DOS MARIANOS

 Esta Congregação Religiosa, com Padres e Irmãos, fundada na Polónia e presente em 
Portugal com 10 membros, esteve em Viseu, onde realizou o Retiro Anual, nas instalações do 
Centro Pastoral Diocesano. No último dia – Sábado, 19 de Novembro – e convidado para tal, o 
Bispo presidiu à Eucaristia de encerramento e partilhou o almoço com o grupo.

DIRECTOR REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL

 O Bispo recebeu, a seu pedido, o novo Director Regional da Segurança Social de Viseu. 
Este encontro, que teve lugar no início da tarde de Sexta-feira, dia 25 de Novembro, serviu para 
uma muito positiva e cordial troca de impressões sobre este sector com o qual tantas instituições 
diocesanas têm protocolo e relações muito próximas. De facto, existem 84 IPSS nas diversas 
paróquias da nossa diocese, com protocolo de colaboração com o Estado, através deste Orga-
nismo, para além de mais de 2 dezenas de Santas Casas da Misericórdia.

DIA DA MISERICÓRDIA DE VISEU

 No 1.º Domingo do Advento, dia 27 de Novembro, celebrou-se o Dia da Santa Casa da 
Misericórdia de Viseu. Convidado para o efeito, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja sede da 
Irmandade desta Instituição.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã de Segunda-feira, dia 28 de Novembro, reuniu o Conselho Episcopal, cons-
tituído pelo Vigário-Geral e pelos Vigários Episcopais. Foram reflectidos vários assuntos de 
interesse para toda a diocese que, por isso mesmo, vão ser reflectidos com todos os sacerdotes, 
em reuniões nas Zonas Pastorais, durante o próximo mês de Dezembro. 

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA

 Reuniram, mais uma vez, os Bispos das dioceses da Província Eclesiástica de Braga. 
Desta vez, a reunião foi em Vila Real, na última Terça-feira – 29 de Novembro. Os temas foram 
diversos, dentro das preocupações actuais da Igreja em Portugal, concretamente o projecto – 
“Repensar juntos a Pastoral da Igreja”.

SEMINÁRIO MAIOR

 Na tarde de Terça-feira, dia 29 de Novembro, o Bispo presidiu à concelebração eucarísti-
ca, na Capela do Seminário Maior da nossa Diocese. Estiveram os Seminaristas de Viseu, Guar-
da e Bragança e toda a equipa de Sacerdotes do Seminário de Viseu. Foi uma oportunidade de, 
como é hábito no mês de Novembro, sufragar todos os beneméritos falecidos que, de alguma 
forma, amaram, ajudaram e serviram os nossos Seminários.
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GRUPO DE AMIGOS DA IGREJA DA BEATA RITA

 No início da tarde de Sábado, dia 3 de Dezembro, o Bispo recebeu um grupo de Amigos 
da Igreja da Beata Rita Amada de Jesus que muito se tem esforçado pela construção da Igreja. 
Com a presidência do Reitor – Pe. José Pedro da Costa Matos – têm procurado vários meios 
de angariação de fundos, no sentido de avançarem com este grandioso e muito dispendioso 
projecto. Neste encontro, apresentaram ao Bispo a situação actual, as dificuldades existentes e 
dialogou- se sobre algumas medidas a tomar de imediato.

S. JOÃO DE AREIAS

 Na tarde de Sábado, dia 3 de Dezembro, o Bispo recebeu um grupo da Direcção do Centro 
Social Paroquial de S. João de Areias, do Arciprestado de Santa Comba Dão. Vieram acompa-
nhados do seu Presidente – Pe. Pedro Manuel Leitão Alves. A conversa teve muito interesse, 
pois dialogou-se sobre diversos temas que interessam àquela Instituição de Solidariedade So-
cial.

DIRECTORA REGIONAL DA CULTURA

 Na manhã de Terça-feira, dia 6 de Dezembro, esteve no Seminário Maior, apresen-
tando cumprimentos ao Bispo, a Senhora Dr.ª Celeste Amaro, recém-empossada Directora 
Regional da Cultura do Centro. É a partir desta Direcção Regional que são dinamizados e 
apresentados a concurso os projectos relativos à Rota das Catedrais e outros projectos de in-
tervenção que tenham a ver com o QREN. Na nossa Diocese, muitos projectos estão à espe-
ra, concretamente os relativos a Igrejas classificadas de interesse público e que, tantas vezes, 
por incúria ou atrasos nos serviços respectivos, são atrasados, apesar de haver possibilidades 
nos dinheiros desta alínea. A conversa, partilhada, também, pela Directora do Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese – Doutora Fátima Eusébio – foi de muito interesse, tentando 
sensibilizar a nova Directora Regional para a necessidade da agilização dos serviços regio-
nais.

ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL

 Recém-empossada, esteve no Seminário Maior a nova Administração do Hospital de S. 
Teotónio de Viseu, na manhã da passada Quarta-feira, dia 7 de Dezembro, a apresentar cum-
primentos ao Bispo da Diocese. Chefiada pelo seu Presidente – Dr. Carlos Fernando Ermida 
Rebelo – esteve completa na sua Direcção. Para além de uma amiga e interessante troca de im-
pressões, programou-se a presença do Bispo no próximo dia do hospital, a ter lugar na próxima 
Quinta-feira, dia 15 de Dezembro.

IMACULADA CONCEIÇÃO

 Como é habitual, o Bispo presidiu, na Catedral, à celebração da Solenidade de Nossa 
Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal. De tarde, presidiu a esta mesma Solenidade no 
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Colégio da Imaculada Conceição, com a presença das Religiosas da Comunidade ali residente 
e da Direcção, Professores, Pais e muitos Estudantes desta Comunidade Educativa.

LAICADO E FAMÍLIA

 A Comissão Episcopal do Laicado e Família reuniu em Fátima, na passada Segunda-feira, 
dia 12 de Dezembro. Foi a primeira reunião desde que assumiu a Presidência D. Antonino – 
Bispo de Portalegre e Castelo Branco – substituindo o anterior, D. António Carrilho – Bispo de 
Funchal. Foi visto o programa para este ano pastoral e prepararam- se as próximas actividades 
do âmbito desta Comissão.

CEIA DE NATAL NA CÁRITAS

 Na noite de Terça-feira, 13 de Dezembro, realizou-se a tradicional Ceia de Natal, com 
todas as pessoas que trabalham e têm uma estreita ligação com a Cáritas Diocesana. Presentes 
cerca de 40 pessoas. O Bispo também participou neste mo- mento de especial festa e convívio.

NATAL DO HOSPITAL

 Decorreu, na passada Quinta-feira, dia 15 de Dezembro, a tradicional Festa de Natal do 
Hospital de S. Teotónio. De manhã, o Bispo, acompanhado pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Viseu, do Presidente e outros elementos do Conselho de Administração do Hospi-
tal, de um dos Capelães e dos responsáveis clínicos das diversas secções, visitou algumas zonas 
de doentes, distribuindo prendas e desejando Feliz Natal. No início da tarde, o Bispo presidiu 
à Eucaristia no átrio do Hospital, tendo concelebrado os 2 Capelães – Pe. Amadeu e Pe. João 
Pedro – o Pe. Nery que, apesar de aposentado, faz agora serviço de Capelão, como voluntário e 
o Pe. Manuel Henriques da Silva que ali tem estado internado.

LEIGO PARA O DESENVOLVIMENTO

 Na tarde de Quinta-feira, dia 15 de Dezembro, o Bispo recebeu um jovem licenciado de 
Santa Comba Dão – o Nuno – que, desde há quase 2 anos, faz voluntariado missionário em S. 
Tomé e Príncipe, integrado na Associação Leigos para o Desenvolvimento. Foi com muita ale-
gria que o Bispo tomou contacto com a experiência deste jovem da nossa Igreja de Viseu, reali-
zada com muita felicidade, sentindo a importância para aquele mundo africano, tão carenciado 
de apoio e desenvolvimento. O Bispo faz votos que este exemplo, seguindo outros já efectuados 
há alguns anos, estimule outros jovens cristãos da diocese.

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 No início da noite de Quinta- feira, dia 15 de Dezembro, teve lugar, no Centro Pastoral 
Diocesano, o encontro de Natal dos Cursilhos de Cristandade. Iniciou-se com a Eucaristia, 
presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Director Espiritual – Pe. José António Marques de 
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Almeida – e por vários sacerdotes. Seguiu-se a Ceia de Natal. Com a Direcção diocesana, esti-
veram presentes algumas dezenas de cursilhistas que fazem parte da Escola de formação deste 
Movimento.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

 Na área do Património e apresentado pela ArqueHoje, foi apresentado um livro da autoria 
de Dr. Carlos Filipe Pereira Alves, intitulado “Os Monumentos Nacionais e a (des)construção 
da História. A Sé de Viseu”. Esta Obra constitui a dissertação de mestrado do Autor, em História 
da Arte, muito se esperando da continuidade deste trabalho para um conhecimento mais profun-
do da Sé – o Monumento mais importante de Viseu. O Bispo esteve presente nesta apresentação 
que teve lugar na tarde de Sábado, dia 17 de Dezembro.

ASSOCIAÇÃO EM ABRAVESES

 Na manhã de Quarta-feira, dia 21 de Dezembro, o Bispo visitou a Associação de Soli-
dariedade Social de Abraveses, uma Associação particular que tem as valências de Jardim-de-
-Infância, ATL, Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar de Idosos. Depois de visitar as ins-
ta- lações e de saudar a todos – utentes, auxiliares, responsáveis e direcção – o Bispo presidiu 
à Eucaristia, tendo concelebrado o Pároco de Abraveses – Pe. António Caetano da Rocha e o 
Franciscano Frei João. A visita terminou com um almoço-convívio.

FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO

 Para conversar com o Orientador da Formação Permanente do Clero e programar, pro-
ximamente, esta importante iniciativa, o Bispo, acompanhado pelo Presidente do Secretariado 
do Clero da Diocese – Pe. Ricardo da Silva Ferreira – deslocou-se a Aveiro, ao Seminário de 
Santa Joana, onde vive o Bispo Emérito de Aveiro, D. António Baltasar Marcelino. Será este 
Bispo o nosso Orientador nos dias 16 e 17 de Janeiro. Terá como tema central as Constituições 
conciliares Dei Verbum e Gaudium et Spes, melhor, o lema deste ano pastoral – “Da Palavra à 
Acção”.

VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 Na manhã de Quinta-feira, dia 22 de Dezembro, o Bispo esteve em Coimbra, na Casa 
Episcopal, para o primeiro encontro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. Esta 
Comissão tem como Presidente o Bispo de Coimbra – D. Virgílio do Nascimento Antunes – e 
como vogais o Bispo de Bragança e Miranda – D. José Manuel Cordeiro – e o Bispo de Viseu. 
Porque são todos novos nesta Comissão, procurou-se ver o programa do ano presente, tendo em 
conta os momentos e as actividades principais que lhe estão atribuídos.
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PASTORAL PENITENCIÁRIA

 Acompanhando os responsáveis por este serviço pastoral – Dr. Custódio Matos da Costa e 
Pe. José Francisco Pais da Mota – o Bispo deslocou-se à prisão de Viseu, na manhã do passado 
Sábado, dia 24 de Dezembro. Ali presidiu à Eucaristia, falou a todos os reclusos, ao director e 
aos guardas. A Eucaristia foi solenemente acompanhada por um grupo de jovens, vindos de S. 
Pedro do Sul que, mensalmente, visitam esta Instituição.

NATAL NA CATEDRAL

 Como habitualmente, o Bispo celebrou o Natal na Catedral, presidindo à Missa da meia-
noite e à Missa do Dia. Enquanto na homilia da meia-noite falou, sobretudo, da situação difícil, 
na dimensão social, apelando a reconhecer o nascimento de Jesus como o verdadeiro Natal 
(aceitando as consequências deste facto para a transformação pessoal e social), desenvolveu, 
na Missa do Dia, a urgência de viver a pedagogia do Natal – passar “da Palavra à Acção”. Fez, 
assim, uma relação estreita do Natal com o lema pastoral deste segundo ano do Sínodo Dioce-
sano. 

CANTO DAS BOAS FESTAS

 Como já é habitual, esteve no Seminário Maior, a cantar as Boas Festas ao Bispo da 
diocese, o grupo dos Rotários do nosso Distrito. Foi no início da noite de Quarta-feira, 28 de 
Dezembro e trocaram-se votos, com amizade, extensivos à Diocese e a toda a Sociedade.

CONVENTO DE BALSAMÃO

 Na tarde de Sexta-feira, dia 30 de Dezembro, o Bispo deslocou-se ao Convento de Balsa-
mão, na diocese de Bragança-Miranda, a fim de se encontrar com o Superior – Pe. Basileu dos 
Anjos Pires – e um outro sacerdote – Pe. Eduardo Alexandre Esteves Novo. A um e a outro o 
Bispo quis agradecer a abertura e a disponibilidade para que este último fosse nomeado Direc-
tor Nacional da Pastoral Juvenil.

PASTORAL PENITENCIÁRIA

 No último dia do ano de 2011, o Bispo, acompanhado pelos Responsáveis da Pastoral 
Penitenciária da nossa diocese – Dr. Custódio Matos da Costa e Pe. José Francisco Pais da 
Mota – foi visitar os habitantes da Cadeia, sediada no Campo de Madalena. Ali presidiu à Euca-
ristia, participada pelos presos e por outras pessoas que ali fazem serviço. Estiveram, também, 
o Director das 2 cadeias de Viseu – Balsa e Campo – e o subchefe desta última. Para animar e 
solenizar a Eucaristia, esteve um grupo de jovens vindo de S. Pedro do Sul.
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ANO NOVO NA CATEDRAL

 Como é tradicional, também no primeiro dia deste ano de 2012 o Bispo presidiu à Euca-
ristia na Catedral da nossa diocese. Ali, e para todos os diocesanos, deixou votos de Ano Feliz, 
convidando à fraternidade que passa pela solidariedade na partilha com os mais carenciados. 
Nestes, importa ter em atenção os que, nesta altura da austeridade, estão desempregados ou 
venham a experimentar essa situação. Importa, ainda, ter em conta os idosos e outros com pe-
quenas reformas.

PE. FRANCISCO DA CUNHA MARQUES

 Por motivo de doença, o Pe. Francisco da Cunha Marques terminou, no passado dia 1 de 
Janeiro, o seu serviço paroquial. Era pároco em Fataunços e em Figueiredo das Donas desde o 
dia 1 de Janeiro de 1962. O Bispo, neste dia que perfazia os 50 amos de entrada naquelas Co-
munidades, foi ali presidir à Eucaristia, agradecer o seu trabalho e unir-se aos seus paroquianos 
e amigos que ali estiveram num acto de sincera e merecida homenagem. 

CANDIDATOS AO DIACONADO

 Ao longo desta semana, o Bispo recebeu e conversou com cada um dos Candidatos ao 
Diaconado Permanente na nossa Diocese. São 10, todos casados, vindos de 5 Arciprestados 
e de 4 Zonas Pastorais. Foi uma bela oportunidade de o Bispo conhecer melhor cada um dos 
Candidatos, a sua vontade de acolher a vocação e as disponibilidades para o Ministério. Falou 
com cada um, também, sobre a acção pastoral que está a realizar, sobre as hipóteses de data de 
ordenação e sobre a preparação próxima - do candidato, família e diocese - em ordem a este 
momento importante para a nossa Igreja de Viseu.

CONFRARIA DE SANTA EULÁLIA

 Na tarde de Terça-feira, dia 3 de Janeiro, o Bispo deslocou-se a Repeses, à sede da Con-
fraria de Santa Eulália, para visitar as insta- lações das diversas valências que ali funcionam. 
Falou com a Direcção, passou por todas as secções, onde encontrou crianças e idosos que por 
ali têm diversas actividades e esteve, também, com as funcionárias. Visitou, também, a Capela, 
recentemente construída, como espaço de oração e de celebração da fé. Para a inauguração e 
bênção deste lugar, o Bispo, depois de cumpridas as formalidades da aprovação das obras e com 
o conhecimento do Pároco (e Capelão da Instituição) - Pe. José Pedro da Costa Matos - deslo-
cou-se ali na tarde de Sexta-feira, dia 6 de Janeiro.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 Para se encontrar com o Director cessante e com o novo Director Nacional da Pastoral 
Juvenil (respectivamente Pe. Pablo Lima e Pe. Eduardo Novo), o Bispo deslocou-se à Barra 
(Aveiro), onde se realizou uma reunião e se passaram elementos importantes, tendo em conta 
a continuidade e renovação deste Serviço Nacional de apoio à juventude. O Bispo de Viseu 
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esteve ali em nome da Comissão Episcopal do Laicado e Família de que é membro e na qual é 
responsável por acompanhar este sector importante da Pastoral e da Evangelização.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 Para se encontrar com esta Comunidade Religiosa que, desde o passado mês de Setembro 
está com Missão Pastoral em Santo Estêvão, o Bispo deslocou-se à sua casa, onde celebrou a 
Eucaristia. Seguiu-se uma reunião de partilha de experiências e de trabalho, terminando-se com 
a refeição do jantar. O Bispo manifestou alegria pela adaptação que esta Comunidade está a 
fazer e pela colaboração que têm prestado na Missão Pastoral em que foram investidas.

CEIA DE REIS

 Como tem acontecido anualmente, desde há muitos anos e na noite de 5 de Janeiro, teve 
lugar a Ceia de Reis, celebrada em casa de uma família que, como os outros elementos, foi parte 
do grupo de apoio às actividades da Rádio Renascença. Também como é habitual quase desde 
o início, para além do Bispo da nossa Diocese, esteve presente o Arcebispo de Braga (D. Jorge 
Ortiga) e o Bispo da Guarda (D. Manuel Felício). Foi, como sempre, um momento muito alto 
de amizade e de convívio.

VISITA À CASA EPISCOPAL

 O Bispo visitou, pela segunda vez, as obras da Casa Episcopal, na manhã da passada 
Sexta-feira, dia 6 de Janeiro. Guiado pela Doutora Fátima Eusébio, Coordenadora do Depar-
tamento dos Bens Culturais da Diocese, o Bispo teve oportunidade de tomar conhecimento do 
avanço das obras e do modo como estão distribuídos os diversos espaços. Congratulou-se pela 
data previsível do seu acabamento, segundo informações do responsável da construção.

PROFESSORES DE EMRC

 Os Professores de Educação Moral e Religiosa Católica da nossa Diocese juntaram-se em 
convívio de Reis, na noite de Sexta-feira, 6 de Janeiro. Foram 42 dos 54 professores de EMRC 
que se inscreveram e estiveram presentes nesta Ceia de Reis, sendo 51 leigos. No momento 
próprio, o Responsável por este sector - Dr. Davide Costa - deu algumas informações, tendo o 
Bispo dirigido algumas breves palavras a todos.

IGREJA BEATA RITA

 Promovido pelo Reitor da Igreja Beata Rita Amada de Jesus - Pe. José Pedro da Costa 
Matos - e pelo grupo coordenador das obras da Igreja, realizou-se uma nova actividade de an-
gariação de fundos, tão necessários para a continuação das obras. Desta vez foi um almoço de 
Reis, realizado nas instalações da Paróquia de Ranhados, comunidade a que pertence Jugueiros, 
lugar da Igreja a construir. Estiveram presentes cerca de 2 centenas de pessoas. Para além do 
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Reitor (que é, também, Vigário Paroquial de Ranhados) e do Bispo, estiveram o Arcipreste - Pe. 
José Henrique - e o Pároco - Pe. António Gonçalves.

BISPOS DO CENTRO

 Os Bispos das dioceses do Centro e os Bispos Eméritos das mesmas estiveram mais 
uma vez reunidos, desta vez em Portalegre. O tema central foi a continuação do que se tinha 
iniciado em Leiria - a reorganização das comunidades paroquiais - tendo em conta situações e 
desafios novos. Uma coisa tem sido reflectida e aceite - não devem ser os critérios da reforma 
administrativa anunciada a orientar os nossos critérios e escolhas, pois os objectivos a nortear 
as reformas na Igreja devem ser sempre de carácter pastoral, procurando responder melhor às 
necessidades da evangelização das pessoas concretas, criando comunidades eclesiais.

SEMANA DO CONSAGRADO

 O Bispo reuniu com o Responsável da Confederação dos Institutos Religiosos de Portu-
gal, em Viseu (CIRP) - Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, Superior dos Franciscanos Conven-
tuais, residentes no Convento da Igreja dos Terceiros - para preparar a Semana dos Consagra-
dos. Esta reunião aconteceu na tarde da passada Segunda-feira e decidiu que o Bispo presidirá 
à Eucaristia, na Sé, às 18,30 horas, no próximo dia 2 de Fevereiro.

CONCELHIA DO PS

 O Bispo recebeu, na manhã da passada Terça-feira, dia 17 de Janeiro, os responsáveis 
da concelhia de Viseu do Partido Socialista. Tratou-se de uma troca de informações sobre a 
situação social actual. Foram feitas algumas considerações sobre as consequências das medidas 
de austeridade que estão a afectar, substancialmente, as pessoas e as famílias desta área, sobre-
tudo quando o desemprego é uma preocupação, cada vez maior.

COMISSÃO EPISCOPAL

 Como membro da Comissão Episcopal do Laicado e Família, o Bispo esteve presente em 
Fátima, na tarde da passada Sexta-feira, dia 20 de Janeiro. Para além de outros assuntos, prepa-
rou-se a reunião com os Responsáveis dos Secretariados Diocesanos, a ter lugar no Sábado, dia 
21 de Janeiro. Por razões de compromissos assumidos e de estar em Visita Pastoral, o Bispo de 
Viseu não esteve na reunião dos Secretariados. 

COMISSÃO EPISCOPAL

 Como membro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, o Bispo esteve em 
Fátima, no fim do dia 23 de Janeiro, para uma reunião desta Comissão. Essencialmente prepa-
raram-se as 2 reuniões do dia seguinte com os membros de dois importantes sectores pastorais: 
delegados ao Simpósio do Clero e Secretariados Diocesanos das Vocações.
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COMEMORAÇÕES DE S.TEOTÓNIO

 A Diocese de Viseu celebra, neste ano pastoral, 2 jubileus do seu Padroeiro - S. Teotónio. 
Têm lugar os 900 anos da sua tomada de posse como Prior da Sé e os 850 anos da sua morte, 
acontecida, precisamente, no dia 18 de Fevereiro de 1162. A nossa Diocese vai aproveitar este 
duplo jubileu para tornar mais conhecida esta figura da Igreja que é, também, uma importante 
personalidade do nosso país. É o 1.º santo do território português e foi um importante conselhei-
ro de D. Afonso Henriques. Natural de Ganfei, concelho de Valença do Minho e Fundador e 1o 
Prior do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, une estas 3 dioceses. Na passada Quinta-feira, 
dia 2 de Fevereiro, foi assinado um protocolo entre a Diocese e a Câmara Municipal de Viseu 
que, porque S. Teotónio também é Padroeiro da Cidade, une estas 2 Instituições - Cidade e Dio-
cese de Viseu - na realização de todas as comemorações. Teve lugar na Sacristia da Catedral, 
estando presentes cerca de uma dezena de jornalistas.

DIA DO CONSAGRADO

 No centro da Semana do Consagrado e tendo em conta a celebração da Apresentação do 
Senhor, o Bispo celebrou o Dia do Consagrado, na Sé, presidindo à Eucaristia. Concelebrou o 
Presidente da CIRP - Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, dos Frades Menores Conventuais - e 
outros sacerdotes diocesanos e estiveram presentes algumas dezenas de Religiosos (sobretudo 
muitas Religiosas), das diversas Comunidades presentes na nossa diocese.

ENSINO SUPERIOR E UNIVERSITÁRIO

 Na manhã do passado Sábado, dia 4 de Fevereiro, houve um encontro do Serviço Na-
cional da Pastoral do Ensino Superior (SNPES), em Fátima, no qual esteve presente o Bispo 
de Viseu. Esteve como membro da Comissão Episcopal do Laicado e Família, Comissão que 
acompanha este serviço nacional. Para além da direcção nacional - actualmente sediada em 
Coimbra - estava o Presidente deste Secretariado de Viseu, o Pe. António Jorge dos Santos 
Almeida e vários representantes de outras dioceses e institutos.

BISPOS DO CENTRO

 Realizou-se mais uma reunião dos Bispos do Centro na passada Segunda-feira, dia 6 de 
Fevereiro. Desta vez teve lugar em Viseu, no Centro Pastoral Diocesano. Na sequência de temas 
diversos, propostos para abordagem e reflexão neste Ano Pastoral, falou-se da formação dos 
leigos - aposta fundamental para a renovação da Igreja e para a reestruturação de verdadeiras e 
amadurecidas comunidades cristãs.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Na tarde da passada Segunda-feira, 6 de Fevereiro, teve lugar mais uma reunião do Conselho 
Episcopal e Direcção do Instituto Superior de Teologia de Viseu (ISTV). Reflectiram-se vários 
assuntos importantes e fez-se uma pequena avaliação do 1.º semestre deste ano, agora terminado.
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EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

 Na tarde de Quarta-feira, dia 8 de Fevereiro, o Bispo recebeu o Casal Responsável das 
Equipas de Nossa Senhora (ENS) da nossa diocese. O Casal (Henrique e Alexandra) fez uma 
apresentação da situação actual do Movimento na diocese e falou de algumas alterações no 
futuro próximo, tendo em vista o crescimento, o alargamento e o aprofundamento do Movimento 
na Igreja de Viseu.

ENCONTRO COM OS SEMINARISTAS

 O Bispo presidiu à Eucaristia no Seminário Maior, na passada Quarta-feira, dia 8 de Fe-
vereiro e reuniu com os Seminaristas de Viseu, na noite desse mesmo dia. Foi importante este 
encontro, no qual se tocaram muitos temas com grande abertura, falando-se dos assuntos mais 
actuais da vida da diocese.

PASTORAL JUVENIL

 Reunindo-se pela primeira vez, em Fátima, o novo Director Nacional da Pastoral Ju-
venil com os Responsáveis dos Secretariados Diocesanos, o Bispo de Viseu esteve presente, 
representando a Comissão Episcopal do Laicado e Família. Na noite de Sexta-feira teve lugar 
a apresentação do DNPJ, de cada Secretariado Diocesano e do modo como está a decorrer este 
sector da pastoral. O Bispo de Viseu falou de alguns aspectos a ter em conta, concretamente, a 
formação de animadores e a aposta na formação dos jovens a partir de alguns valores e de pro-
postas vindas da JMJ de Madrid. Na manhã de Sábado, o programa consistiu na programação 
das próximas actividades e no organigrama do Departamento Nacional.

JOVENS DA EMRC EM TAIZÉ

 Mais uma vez, alguns professores de EMRC vão a Taizé, acompanhando cerca de 170 
jovens de várias escolas. Na manhã de Sábado, dia 11 de Fevereiro, reuniram-se no Seminário 
Maior para prepararem a viagem (a ter lugar entre 18 e 25 de Fevereiro) e darem as necessárias 
e convenientes informações. O Bispo esteve breves minutos neste encontro, dirigindo algumas 
palavras amigas, dando-lhes a bênção do Senhor e desejando-lhes uma boa e frutuosa peregri-
nação.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA

 Na passada Terça-feira, dia 14 de Fevereiro, reuniram os Bispos das dioceses da Pro-
víncia Eclesiástica de Braga, em Albergaria, diocese de Aveiro. Para além de outros assuntos, 
dialogou-se sobre a forma como cada diocese está a procurar concretizar as sugestões que têm 
sido apontadas pelo projecto “Repensar juntos a Pastoral da Igreja” e a forma como, a nível 
nacional, pode haver alguma acção conjunta.
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COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES

 Na tarde de Terça-feira, dia 14 de Fevereiro, reuniu a Comissão Episcopal das Vocações 
e Ministérios, com um pequeno grupo de trabalho, no sentido de preparar o próximo Simpósio 
do Clero. Esta reunião teve lugar na Casa Diocesana de Aveiro, em Albergaria. O Simpósio do 
Clero realizar-se-á no próximo mês de Setembro, nos dias 4-7 e terá por tema: “O Padre, ho-
mem de Fé. Do Mistério ao Ministério”.

EXPOSIÇÃO DE S. TEOTÓNIO

 Para conhecer a temática e organização da Exposição sobre S. Teotónio, presente no Mu-
seu Grão Vasco e disponível até ao próximo mês de Julho - uma das principais realizações das 
celebrações jubilares do Padroeiro da nossa Diocese - o Bispo fez esta visita particular na noite 
da passada Quarta-feira, 15 de Fevereiro. Foi guiado pela Coordenadora das celebrações - Dou-
tora Maria de Fátima Eusébio, Directora do Departamento dos Bens Culturais da diocese - e 
pelo Comissário Científico da Exposição - Dr. João Soalheiro, Director Regional da Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo.

SECRETARIADO DO SÍNODO

 Para uma reunião de avaliação e programação, o Bispo encontrou-se com o Secretaria-
do-Geral do Sínodo Diocesano, na manhã da passada Quinta-feira, dia 16 de Fevereiro. Este 
encontro terminou com um almoço de trabalho e de reforço da comunhão - valor fundamental 
na realização deste projecto diocesano, tendo em conta as linhas do Vaticano II que inspiram e 
orientam a renovação da nossa Igreja diocesana.

S. TEOTÓNIO EM COIMBRA

 Agradecendo e retribuindo a presença de D. Virgílio, Bispo de Coimbra, na Solenidade do 
nosso Padroeiro, o Bispo da diocese esteve presente nas celebrações jubilares do Mosteiro de 
Santa Cruz, em Coimbra. Este Mosteiro foi fundado por S. Teotónio e aqui foi o seu 1.º Prior. 
Aqui se conserva, também, o seu túmulo. Sob a presidência do Senhor D. Virgílio e para além 
do Bispo de Viseu, concelebrou o Senhor D. Albino Cleto, Bispo Emérito de Coimbra e vários 
Sacerdotes desta diocese. O almoço foi servido no Colégio de S. Teotónio, o promotor das ce-
lebrações.

PASTORAL OPERÁRIA

 Como delegado da Comissão Episcopal do Laicado e Família, o Bispo esteve presente em 
Aveiro, acompanhando o encontro anual da Pastoral Operária Nacional, na passada Segunda-
feira, dia 20 de Fevereiro. 
 Estiveram presentes vários Sacerdotes de várias dioceses e os Responsáveis nacionais 
dos diversos Movimentos da Pastoral Operária: MAAC, JOC, LOC- MTC, Coordenador da 
Pastoral Operária e os 2 Sacerdotes Assis- tentes nacionais. Reflectiu-se um tema exposto por 
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uma teóloga leiga e professora de EMRC - Dr.ª Cátia Sofia Ferreira Tuna. O tema, também 
reflectido em grupos foi: “Actualidade e pertinência do Concílio Vaticano II na Evangelização 
hoje”.

INÍCIO DA QUARESMA

 Na passada Quarta-feira, designada “de Cinzas”, o Bispo presidiu à Eucaristia na Ca-
tedral, dando, ali, início ao Tempo da Quaresma, em ordem à celebração da Páscoa 2012. Na 
homilia, o Bispo partiu da Mensagem do Papa para a Quaresma que tem como tema: “Preste-
mos atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras”. É uma frase da 
Epístola aos Hebreus (10, 24) que nos convida a viver a Quaresma, investindo na proximidade 
e na fraternidade solidária.

SECRETARIADO DO SÍNODO

 O Bispo reuniu com o Secretariado-Geral do Sínodo, na manhã da passada Sexta-feira, 
dia 24 de Fevereiro, para se inteirar do andamento de algumas questões centrais, tendo em con-
ta o recente recenseamento à prática dominical e ao Sínodo. Quanto ao projecto sinodal, estão 
marcadas reuniões com várias instâncias diocesanas (Comissões doutrinais, Secretariados, Mo-
vimentos, etc.), no sentido de se reflectirem os próximos passos.

DIACONADO PERMANENTE

 Na manhã de Sábado, dia 25 de Fevereiro, o Bispo reuniu com todos os candidatos ao 
Diaconado Permanente e com as suas Esposas. Tratou-se de uma manhã normal de reflexão que 
terminou com a Eucaristia e com o almoço em conjunto.
 Uma nota importante foi a marcação da data das ordenações - data histórica na Diocese, 
dado serem os primeiros Diáconos Permanentes na nossa Igreja Local. Esta data foi assente 
ser o dia 22 de Julho, véspera do dia da Dedicação da Catedral que, por ser à tarde, ficará a ser 
celebrada, em cada ano, na mesma solenidade da nossa Igreja Local.

RETIRO DOS BISPOS

 Decorreu, entre a noite de Segunda e o almoço de Sexta-feira, da passada semana (dias 
27 de Fevereiro a 2 de Março), o Retiro dos Bispos da CEP, em Fátima. Estiveram quase todos, 
numa experiência forte de vivência espiritual e de apelo à conversão, orientada pelo sacerdote 
da Companhia de Jesus - Pe. Alberto Brito.

LAICADO E FAMÍLIA

 Aproveitando a presença dos seus elementos em Fátima para o retiro espiritual, reuniu 
a Comissão Episcopal do Laicado e Família, na tarde de Segunda-feira, dia 27 de Fevereiro. 
Fez-se a avaliação das actividades decorridas com presença de bispos e prepararam-se as que 
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vão ter lugar nos próximos dias. Para já e proximamente está a Semana da Vida e o Encontro 
Internacional das Famílias.

VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 No final do retiro dos Bispos, na tarde de Sexta-feira, dia 2 de Março, reuniram os Bispos 
da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, da qual faz parte o Bispo de Viseu. O tema 
central foi a continuação da preparação do Simpósio do Clero que vai ter lugar em Fátima, no 
próximo mês de Setembro, de 4 a 7. Estamos na fase de convite às pessoas que foram propostas 
para reflectirem os diversos temas, dentro do tema geral - “O Padre, homem de Fé. Do Mistério 
ao Ministério”.

ANIVERSÁRIO DA UNER

 Antecipando o aniversário do dia 4 para o Sábado, dia 3 de Março, o Bispo presidiu à 
Eucaristia aniversária da UNER (União Eucarística Reparadora). Concelebrou o Pe. Geraldo 
Morujão e a celebração aconteceu na Igreja do Carmo da nossa cidade de Viseu. Com a Igreja 
cheia de representantes dos diversos núcleos da Diocese, estiveram, também, 2 Irmãs Missio-
nárias Eucarísticas de Nazaré, vindas expressamente de Fátima.

ORDEM FRANCISCANA SECULAR

 Na manhã de Segunda-feira, dia 5 de Março, o Bispo recebeu o Ministro da Ordem Fran-
ciscana Secular, de Viseu, que vinha acompanhado do Secretário local e do Ministro Nacional. 
Vieram apresentar o projecto do Encontro Nacional 2012 de Fraternidades, a realizar em Viseu, 
no próximo dia 17 de Junho. Este Encontro terá por tema o escolhido para este ano - “No en-
contro e no diálogo - fiéis à Regra e à Igreja”.

LEGIÃO DE MARIA

 Para trocarem impressões sobre a Legião de Maria a nível geral e nacional e para apresen-
tarem alguns pontos concretos sobre o seu estado actual na nossa diocese, estiveram em Viseu 
2 Dirigentes a nível nacional. Este encontro teve lugar no Seminário, na tarde de Segunda-feira, 
dia 5 de Março. O Bispo ficou de dar alguma resposta quanto a aspectos concretos da sua con-
veniente e necessária renovação.

ANO VOCACIONAL COMBONIANO

 No sentido de uma preparação próxima da celebração do Encerramento do Ano Vocacional 
Comboniano, estiveram em Viseu - e com o Bispo - 2 sacerdotes combonianos, na manhã de 
Terça-feira, 6 de Março. O Ano Vocacional Comboniano, com o tema - “Vem, vê, vive e vai 
em missão” - tem as actividades de encerramento em Viseu, no pavilhão multiusos, no próximo 
fim-de-semana 17-18 de Março.
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ENCONTRO EM SANTA COMBA DÃO

 Tendo em conta a preparação próxima da Visita Pastoral às paróquias do Arciprestado 
de Santa Comba Dão - a terem lugar entre a Páscoa e 10 de Junho – o Bispo encontrou-se com 
os Párocos dessas Comunidades, na manhã de Quarta-feira, dia 7 de Março. Foram reflectidos 
alguns pontos importantes para que a Visita Pastoral seja um acontecimento importante para 
todos - Comunidades e seus Pastores.

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA DE ENFERMEIROS

 A Associação Católica de Enfermeiros e Pessoal de Saúde (ACEPS) celebrou o seu Pa-
trono - S. João de Deus - na tarde da passada Sexta-feira, 9 de Março. Depois de um tema de 
reflexão, desenvolvido por uma Enfermeira - uma Religiosa Hospitaleira, vinda de Lisboa - ce-
lebrou-se a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Pe. José Seixas Nery, Assis-
tente Diocesano da ACEPS. No início do jantar e com a presença de todos os participantes no 
encontro - largas dezenas de enfermeiras(os) - a Presidente Nacional, que esteve presente, deu 
posse à nova Direcção da Associação na nossa diocese de Viseu.

BISPOS DO CENTRO

 Os Bispos das 6 dioceses do Centro estiveram reunidos, mais uma vez, na Segunda-feira, 
dia 12 de Março, em Albergaria-a-Velha. O tema do encontro foi a Carta Pastoral do Santo Pa-
dre sobre o Ano da Fé e a partilha sobre o que cada diocese pensa fazer. A partilha foi bastante 
diferenciada, dado o caminho que cada diocese está a percorrer e dado coincidir com as come-
morações do início do Vaticano II, 50 anos depois. 

CONSELHO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 Na noite de Sexta-feira e manhã de Sábado, 16 e 17 de Março, reuniu o Conselho Nacio-
nal da Pastoral Juvenil (CNPJ), em Fátima, dirigido pelo Director do Departamento Nacional 
da Pastoral Juvenil (DNPJ) - Pe. Eduardo Alexandre Esteves Novo. Foi a primeira vez que este 
órgão reuniu, desde que tomou posse este Director Nacional. A ele pertencem os Directores 
Diocesanos da Pastoral Juvenil e os Coordenadores dos Movimentos e Obras de todo o país. 
O Bispo de Viseu esteve presente, representando a Comissão Episcopal do Laicado e Família 
(CELF). O Director do DNPJ apresentou a sua equipa de trabalho, o Plano do Departamento 
e reflectiram-se as próximas actividades nacionais, concretamente o Fátima Jovem (5 e 6 de 
Maio).

PADROEIRO DO SEMINÁRIO MENOR

 Na tarde da passada Segunda-feira, 19 de Março, dia de S. José e dia do Pai, o Seminário 
Menor da nossa Diocese celebrou o seu Patrono. O Bispo presidiu à solene Eucaristia, conce-
lebrada por todos os sacerdotes que colaboram nesta Instituição, participada pelos Seminaristas 
e seus Familiares. O Senhor Reitor e o Prefeito, respectivamente Pe. António Jorge dos Santos 



315Igreja Diocesana

Almeida e Pe. José Francisco Pais da Mota, fizeram as honras da casa, convidando a todos para 
um jantar de convívio.

SIMPÓSIO DO CLERO

 Para continuar a preparação do Simpósio do Clero, a realizar nos próximos dias 4-7 de 
Setembro e subordinado ao tema - Padre, homem de Fé. Do mistério ao ministério - fez-se nova 
reunião, em Fátima, dirigida pelos Bispos da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, 
de que é Presidente D. Virgílio, Bispo de Coimbra. O programa está delineado, faltando confir-
mar alguns dos conferencistas sugeridos.

FÓRUM DAS VOCAÇÕES

 Para preparar o próximo Fórum das Vocações, a Comissão Episcopal das Vocações e Mi-
nistérios reuniu em Fátima, no passado dia 20 de Março, com os Directores Diocesanos da Pas-
toral das Vocações e com os elementos do Serviço Nacional das Vocações. Fez-se a preparação 
de algumas actividades relacionadas com estes serviços e falou-se da agilização dos mesmos. O 
Bispo de Viseu, como membro desta Comissão Episcopal, esteve presente nestas reuniões que 
ocuparam todo o dia.

IGREJA BEATA RITA

 Na tarde de Quinta-feira, dia 12 de Abril, o Bispo recebeu um grupo de cristãos que cons-
tituem a Comissão de Obras da Igreja da Beata Rita Amada de Jesus que, com o Reitor - Pe. 
José Pedro da Costa Matos - têm procurado levar para diante as obras da futura Igreja. Foi uma 
conversa interessante, apresentando as dificuldades para vencer o que falta mas apresentando 
também, as muitas actividades e esforços que têm sido feitos para avançarem.

LAICADO E FAMÍLIA

 Como reunião normal e para acompanhar as actividades que se vão realizando nestes 2 
sectores, reuniram os elementos da Comissão Episcopal do Laicado e Família, em Fátima, na 
passada Segunda-feira, dia 26 de Março. Para além de outras, as actividades mais próximas são: 
Fátima Jovem, Semana da Vida e Encontro Mundial de Famílias, em Milão.

SECRETARIADOS DIOCESANOS DO CENTRO

 Reuniram as Equipas dos Secretariados Diocesanos de Educação Cristã, do sector das 
aulas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), das dioceses do Centro. Desta vez, esta 
reunião efectuou-se em Viseu, no Seminário Maior, na passada Sexta-feira, dia 30 de Março. O 
Bispo passou para cumprimentar os presentes e dirigir breves palavras, a propósito.
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XI ENCONTRO DE SUICIDOLOGIA

 Desta vez em Viseu, decorreu o XI Encontro de suicidologia, nos passados dias 30 e 31 
de Março, no Hotel Grão Vasco da nossa cidade. Com mais de 200 participantes, vindos de todo 
o País, o programa decorreu com muito interesse, dada a actualidade e importância do tema e a 
qualidade das conferências e dos trabalhos apresentados. O Bispo esteve presente na Sessão de 
Abertura, dirigindo algumas palavras, de circunstância e a propósito, a todos os presentes.

COMISSÃO EPISCOPAL LAICADO E FAMÍLIA

 Como estava previsto e antes da Assembleia da CEP, reuniu a Comissão Episcopal do 
Laicado e Família, na manhã de Segunda-feira, dia 16 de Abril, em Fátima. Os assuntos foram 
variados, concentrando-se os elementos, sobretudo, na Semana da Vida (de 13 a 20 de Maio) e 
no Fátima Jovem (em 5 e 6 de Maio). O Bispo de Viseu, membro desta Comissão, esteve pre-
sente.

COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 Num intervalo da Assembleia da CEP, em Fátima, reuniu a Comissão Episcopal das Vo-
cações e Ministérios, da qual faz parte o Bispo de Viseu. Os temas de diálogo e de reflexão 
foram vários, incidindo a maior atenção na próxima Semana das Vocações de Consagração e no 
Simpósio do Clero, a ter lugar nos dias 4-7 de Setembro.

ASSEMBLEIA DA CEP

 A reunião ordinária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) do mês de Abril decor-
reu, no Santuário de Fátima, de 16 a 19 deste mês. Para além de muitos outros assuntos reflec-
tidos, foram publicados 3 Documentos: sobre o Concílio Vaticano II (início do cinquentenário 
em 11 de Outubro), sobre a participação dos cristãos na construção da União Europeia e os 
valores que devem orientar e estar presentes nesta União e um documento sobre as obrigações 
da Igreja e dos bispos em situações de violação de menores por clérigos ou pessoas com respon-
sabilidades directas em instituições da Igreja.

CNE – CIP E CAP

 No segundo fim-de-semana de formação do CIP e no terceiro fim-de-semana de forma-
ção do CAP (cursos de formação para dirigentes do CNE), decorrido no Colégio da Via-Sacra, 
em Viseu, o Bispo presidiu à Eucaristia, na noite de Sábado, 21 de Abril. Os participantes dos 
cursos eram 21 (CIP) e 22 (CAP), acompanhados pelos seus formadores, liderados pelo Pedro 
Cruz e pelo Assistente Regional – Pe. Geraldo Morujão.
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COMISSÃO EPISCOPAL VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 Na tarde de Segunda-feira, dia 30 de Abril, realizou-se, em Fátima, mais uma reunião da 
Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. Teve 2 momentos. No primeiro, a Comissão 
reuniu com os Reitores dos Seminários (Maiores, Menores e Seminários em Família ou Pré-
Seminários). Tratava-se de partilhar a vida destas importantes Instituições de formação dos 
sacerdotes e preparar a próxima Semana dos Seminários. No segundo mo- mento, estiveram os 
elementos do Serviço Nacional das Vocações que preparou o Fórum das Vocações a ter lugar no 
próximo mês de Outubro.

IRMÃS CONCEPCIONISTAS

 No início da tarde de Quinta- feira, dia 3 de Maio, o Bispo esteve com as Irmãs Con-
cepcionistas de Santa Beatriz da Silva que assumiram elaborar os materiais para a Jornada de 
Oração pela Vida Consagrada Contemplativa, a ter lugar no próximo dia 3 de Junho, Solenida-
de da Santíssima Trindade. Foi a resposta a um pedido da Comissão Episcopal das Vocações e 
Ministérios.

FÁTIMA JOVEM

 Delegado da Comissão Episcopal do Laicado e Família para o acompanhamento dos 
jovens e do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, o Bispo esteve em Fátima, no passa-
do Sábado, dia 5 de Maio. Presidiu à Saudação a Nossa Senhora, na Capela das Aparições e à 
oração do terço e Procissão. Esteve na Vigília, realizada no Centro Paulo VI, dirigindo, no final, 
breves palavras aos jovens. Participaram nesta Peregrinação Nacional cerca de 3.000 jovens, 
vindos de todas as dioceses do país. À Eucaristia de Domingo - encerramento do Fátima Jovem 
- presidiu D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima.

ENCONTRO EM BRAGANÇA

 A pedido do Bispo desta Diocese, o Bispo de Viseu deslocou-se a Bragança, na manhã 
do dia 10 de Maio, para uma reflexão sobre a família. Organizado pela “Associação Entre Fa-
mílias”, o Bispo de Viseu falou sobre - “Os Valores da Família na Mundividência Cristã”. O 
Bispo de Bragança, apoiado nesta Associação e com um projecto consistente, procura constituir 
o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar.

LAICADO E FAMÍLIA

 Em mais uma reunião normal, teve lugar o encontro de Maio da Comissão Episcopal do 
Laicado e Família, em Fátima, no passado dia 14 de Maio. Vários temas relacionados com estes 
2 âmbitos da Comissão foram tratados, concretamente a avaliação de algumas actividades, como 
Fátima Jovem, etc. Estiveram presentes os elementos que têm conduzido o Departamento Nacio-
nal da Pastoral Familiar, nestes últimos anos, que fizeram a reflexão sobre o seu trabalho. Esteve 
presente, também, o Casal indigitado para conduzir este Departamento nos próximos anos.
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CONFERÊNCIA SOBRE A FAMÍLIA

 Na Semana da Vida e no Dia Internacional da Família, o Bispo esteve em Seia, diocese da 
Guarda, onde proferiu uma conferência sobre o tema: “Em tempo de mu- danças, que família 
queremos?” O convite foi feito pelos responsáveis da pastoral familiar deste arciprestado. D. 
Manuel Felício, Bispo da Guarda, em Visita Pastoral nesta paróquia, também esteve presente e 
dirigiu algumas palavras, no final, a todos os presentes.

BISPOS DO CENTRO

 Na passada Segunda-feira, dia 21 de Maio, realizou-se um novo encontro dos Bispos das 
6 dioceses do Centro do País. Desta vez - e seguindo a forma habitual - o encontro teve lugar na 
Casa Episcopal de Coimbra. No seguimento do que é habitual, trocaram-se impressões sobre os 
temas da actualidade de interesse para estas dioceses e para a Igreja em Portugal.

DIÁCONOS PERMANENTES

 Dado aproximar-se a ordenação dos primeiros diáconos permanentes na nossa diocese, 
o bispo esteve com os 10 Candidatos, no fim da tarde do passado dia 21 de Maio. Tratou-se 
de um pequeno encontro para programar a Admissão ao Diaconado - que ficou marcada para a 
Eucaristia das 18,30 horas do próximo Domingo, dia 10 de Junho, na Catedral - e para dialogar 
sobre outros pontos importantes. A ordenação será no dia 22 de Julho, às 16,30 - Solenidade da 
Dedicação da Catedral.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA

 Teve lugar, na passada Terça-feira, dia 22 de Maio, um novo encontro da Província Ecle-
siástica de Braga. Desta vez aconteceu em Lamego, nas instalações do Seminário Maior desta 
diocese. Presidida e orientada pelo Metropolita - D. Jorge Ortiga - centrou-se na partilha do que 
as dioceses estão a projectar para viverem o Ano da Fé (de 11 de Outubro de 2012 à Solenidade 
de Cristo-Rei de 2013).

DISTRITO DE RECRUTAMENTO DE VISEU

 A convite do Comandante do Distrito de Recrutamento no 14, de Viseu, com sede na Rua 
Direita desta cidade, o bispo esteve presente nas comemorações dos 101 anos desta Instituição. 
Decorreram no final da manhã de Sexta-feira, dia 25 de Maio.

INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ

 O Instituto Jesus Maria e José está a celebrar o 1.º centenário da morte da sua Fundadora 
- Beata Rita Amada de Jesus - que teve lugar em 6 de Janeiro de 1913. São vários os aconte-
cimentos previstos, em vários lugares e nacionalidades, para celebrar este evento. Na nossa 
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diocese - onde nasceu - estão marcados vários, quer em Viseu quer em Ribafeita, sua freguesia 
natal. Na tarde do passado Sábado, dia 26 de Maio, realizou-se um destes eventos, nas instala-
ções do IPJ, em Viseu. Foi um colóquio com vários palestrantes que desenvolveram a história, 
espiritualidade e acção pastoral com grupos de leigos, para além de ser apresentada a presença 
do Instituto em todo o mundo. O bispo esteve presente e concluiu o colóquio com algumas pa-
lavras de circunstância.

PENTECOSTES NA CATEDRAL

 No passado Domingo, 27 de Maio, dia de Pentecostes, o bispo presidiu à solene Euca-
ristia do Espírito Santo na Catedral. No momento próprio foram crismados 66 cristãos, quase 
todos jovens, vindos das paróquias de Santa Maria e de Órgens. Foram crismados, também, 
um grupo de estudantes do Centro de Viseu da Universidade Católica e um grupo do Instituto 
Politécnico, das suas diversas Escolas. Uma destas estudantes (finalista de enfermagem), da 
Escola Superior de Saúde, celebrou os 3 sacramentos da Iniciação Cristã.

ANIVERSÁRIO DA BEATA RITA

 Presidida pelo bispo da diocese, teve lugar uma celebração eucarística, na Catedral, na 
tarde da passada Segunda-feira, 28 de Maio. Com a presença de muitas Irmãs do Instituto Jesus 
Maria e José e com a solenização da Eucaristia, feita pelas crianças do Jardim do Instituto, em 
Jugueiros, a Sé esteve cheia para celebrar o 6.o aniversário da beatificação de Rita Amada de 
Jesus.

FAMÍLIA: TRABALHO E FESTA

 Versando este tema do VII Encontro Mundial das Famílias, que decorreu em Milão de 
30 de Maio a 3 de Junho, teve lugar uma palestra na Paróquia de S. José, em Coimbra, na qual 
esteve presente o bispo da nossa diocese. Realizou-se no início da noite de Sexta-feira, 1 de 
Junho. Falou, concretamente, sobre o tema - “A Família anima a Sociedade”.

CONSELHO EPISCOPAL

 Com uma agenda preenchida por vários pontos, reuniu o Conselho Episcopal, na tarde 
da passada Quinta-feira, dia 14 de Junho, presidido pelo bispo da diocese. A avaliação do ano 
pastoral e o diálogo sobre vários pontos de interesse preencheram o tempo disponível. Reflec-
tiram-se, também, os temas a estudar e a falar no encontro de Verão do Conselho Presbiteral, 
marcado para os dias 24-27 de Julho, na Casa da Sagrada Família, em Mira.

COLÉGIO DA VIA-SACRA

 Marcando o fim do ano lectivo e com a presença de alunos, professores, funcionários e 
alguns encarregados de educação, o bispo aceitou o convite do Director desta Escola Católica 
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da diocese - Pe. Mário Lopes Dias - para presidir à Eucaristia. Teve lugar no auditório Cón. Bar-
reiros e foi animada e solenizada por um grupo de professores e alunos. No momento próprio, 
o bispo agradeceu o trabalho feito por todos e desejou boas férias.

SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 A convite do Director Diocesano do Apostolado da Oração - Pe. Jorge Carvalhal Pinto - 
o bispo presidiu à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na passada Sexta-feira, dia 15 de 
Junho, no Lar de Santo António. Concelebrou, para além do Director diocesano, o Director do 
Lar - Cón. Arménio Ferreira Lourenço. Os presentes enchiam a Igreja, estando presentes Res-
ponsáveis de vários núcleos do Apostolado da Oração da diocese.

ENCONTRO NACIONAL DE FRANCISCANOS EM VISEU

 O Domingo, dia 17 de junho, trouxe várias centenas de franciscanos a Viseu, membros 
das diversas Fraternidades da Ordem Franciscana Secular de Portugal. O salão magno do Cen-
tro Pastoral Diocesano não comportou todos os presentes, sentando-se muitos nos espaços li-
vres das escadas de acesso. Viveram todo um dia de encontro e de reflexão, tendo o bispo da 
diocese acolhedora desenvolvido um tema pedido pelo Ministro Nacional: “Fidelidade à Igreja 
de Cristo”, dentro do tema geral - “No encontro e no diálogo, fiéis à Regra e à Igreja”.

SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL SOCIAL

 Na tarde de Sexta-feira, dia 22 de Junho, o bispo recebeu os elementos do Secretariado 
Diocesano da Pastoral Social, com os quais reflectiu aspectos importantes do funcionamento 
deste órgão diocesano. Este Secretariado inclui vários Departamentos e organismos que têm a 
ver com as dimensões de justiça social e solidariedade, tão importantes nas circunstâncias ac-
tuais.

JORNADAS PASTORAIS DA CEP

 De 18 a 21 de Junho – e depois de ter participado nas solenes Exéquias do Senhor D. Albi-
no, em Coimbra - o bispo de Viseu participou nas Jornadas Pastorais da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), em Fátima. O tema central - desenvolvido em várias conferências e mesas 
redondas - foi a reflexão sobre os 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano II e a sua Recep-
ção pela Igreja, em Portugal. Reflectiram-se, também, as áreas onde se deve investir mais, no 
momento presente, tendo em conta aspectos que importa realçar e aprofundar, para cumprir o 
Vaticano II e tornar a Igreja mais evangélica, mais evangelizadora e mais missionária.

CONSELHO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 Na manhã de Sábado, dia 23 de Junho, o bispo participou em parte do encontro do CNPJ, 
em Fátima, representando a Comissão Episcopal do Laicado e Família. Num encontro em que 
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teve como tema de formação a Comunicação na Pastoral Juvenil, trataram-se vários aspectos 
formativos e organizativos do DNPJ. O bispo apresentou uma pequena reflexão sobre “Pastoral 
Juvenil, Vaticano II e Ano da Fé”.

SERVIÇO NACIONAL DA PASTORAL DO ENSINO SUPERIOR

 Na manhã de Sábado, dia 23 de Junho, reuniu em Fátima o Serviço Nacional da Pastoral 
do Ensino Superior (SNPES). O bispo de Viseu, delegado da CELF, esteve presente em parte 
dos trabalhos. Concretamente deu as indicações da Comissão Episcopal e do regulamento pre-
visto para a substituição do Assistente Nacional, uma vez que o Pe. Nuno Santos vai estudar 
para Roma. Foi escutada a proposta da Equipa Nacional e dos outros membros do SNPES, 
proposta que o bispo presente levará à CELF para decisão posterior.

GRUPO DE LEIGOS DE SANTO ESTÊVÃO

 Na tarde de Terça-feira, dia 26 de Junho, o bispo recebeu um Grupo de Leigos do Vicaria-
to de Santo Estêvão. Este Grupo tem colaborado, muito de perto, em todas as actividades deste 
Vicariato, desde que ele foi instituído. O seu grande desejo continua a ser a construção de uma 
Igreja para a celebração da Eucaristia naquele lugar, com possibilidade de ali serem realizadas 
outras actividades pastorais. O bispo, em diálogo acolhedor e orientador, sugeriu um outro en-
contro, a realizar brevemente, com o mesmo grupo e outras pessoas que ali estão a trabalhar.

UNIDADE PASTORAL DE ÁGUEDA

 No início da tarde de Quinta-feira, dia 28 de Junho, o bispo recebeu os responsáveis de 
uma Unidade Pastoral da diocese de Aveiro, sediada em Águeda. Esta Equipa de responsáveis é 
constituída por 4 sacerdotes, 1 diácono a caminho da ordenação sacerdotal e 1 diácono perma-
nente, sendo a Unidade Pastoral constituída por 9 paróquias. Um destes sacerdotes é o Pe. João 
Carlos de Almeida Carvalho, da nossa diocese de Viseu e ali a trabalhar desde há um ano. Foi 
uma muito positiva troca de impressões a que se gerou entre todos, partilhando esta experiência 
- a única deste género, em Aveiro.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA

 Os Reitores e os bispos das dioceses que constituem o Instituto Superior de Teologia de 
Viseu (ISTV) reuniram, na tarde da passada Segunda-feira, dia 2 de Julho, para avaliar o pre-
sente ano lectivo que estava a terminar. A seguir, houve, também, uma reunião com os Profes-
sores da mesma Escola Superior de Teologia. Numa e noutra reunião foram reflectidos alguns 
temas que avaliaram o ano presente e planearam o próximo.

COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 Na tarde de Terça-feira, dia 3 de Julho, reuniram, em Fátima, os elementos da Comissão 
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Episcopal das Vocações e Ministérios. Prepararam-se os últimos detalhes do Simpósio do Clero 
(4 a 7 de Setembro) e planearam-se outras actividades do próximo Ano Pastoral.

CRISMAS ARCIPRESTAIS DE VOUZELA

 No início da noite de Quinta-feira, 5 de Julho, o bispo deslocou-se a Vouzela onde, na 
Igreja Matriz, esteve com todos os crismandos do arciprestado que vão celebrar este Sacra-
mento da Iniciação Cristã no próximo dia 15 deste mês de Julho. Com eles estavam alguns dos 
párocos, concretamente o Pe. José Marcelino, pároco da paróquia anfitriã e arcipreste.

RETIRO DO CLERO

 Na Sexta-feira, dia 6 de Julho, o bispo esteve com os sacerdotes que fizeram retiro na 
diocese e que de- correu no Seminário Maior, desde a noite de Segunda-feira, 2 de Julho. O 
Orientador deste retiro foi o Pe. Adelino Filipe Guarda, da diocese de Leiria-Fátima.

DIÁCONOS PERMANENTES

 Ao longo da semana passada (9 a 14 de Julho), o bispo foi-se encontrando com cada um 
dos candidatos ao Diaconado Permanente, dialogando sobre a acção concreta que cada um vai 
assumir. A Diocese, o Arciprestado e a paróquia onde cada um vive ou as paróquias mais próxi-
mas serão o campo pastoral de cada um. Porém, a vida familiar e profissional de cada um serão 
os campos originários e essenciais ao seu testemunho de cristãos, brevemente fortalecidos com 
o Sacramento da Ordem no grau diaconal.

COMISSÃO EPISCOPAL (CELF)

 A Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) reuniu em Fátima, na passada Se-
gunda-feira, dia 16 de Julho. Vários temas foram tratados, sobretudo relacionados com a Pasto-
ral da Família (avaliação do Encontro Mundial em Milão e as próximas Jornadas Nacionais) e 
a Pastoral da Juventude.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

 Depois da novena, orientada pelo Reitor da Igreja do Carmo - Pe. José Francisco Pais 
da Mota - e dos últimos três dias, orientados por um sacerdote carmelita, o bispo presidiu, no 
início da noite do dia 16, à solene Eucaristia - Festa de Nossa Senhora do Carmo. Com a Igreja 
repleta e muita gente no exterior, concelebraram: o Reitor, o Reitor da Igreja dos Terceiros e o 
sacerdote carmelita. Seguidamente houve a procissão por algumas ruas da cidade.

OLIVEIRA DE FRADES

 Na manhã de Terça-feira, dia 17 de Julho, o bispo esteve na Casa Paroquial de Oliveira de 
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Frades, onde se encontrou com os sacerdotes daquele Arciprestado. Houve um encontro onde 
se fez algum balanço da experiência pastoral entre os sacerdotes que fazem parte desta porção 
da nossa diocese.

ENCONTROS COM PARÓQUIAS

 No fim da tarde e início da noite de Terça-feira, 17 de Julho e no início da tarde de Sábado, 
dia 21 do mesmo mês, o bispo encontrou-se com algumas pessoas das paróquias que vão mudar 
de pastor, no próximo Ano Pastoral. Com os sacerdotes que terminam a sua actividade nestas 
paróquias presentes, o bispo explicou a todas as pessoas as razões das mudanças e ouviu os 
sentimentos de todas, sempre de muito apreço e agradecimento aos sacerdotes que vão deixar 
de ter como seus párocos.

EQUIPA PASTORAL DE AGUIAR DA BEIRA

 No início da tarde de Quarta-feira, o bispo deslocou-se a Aguiar da Beira, onde conversou 
com os sacerdotes da Equipa Pastoral que ali vive e trabalha: Pe. Paulo Gouveia (arcipreste), 
Pe. Jorge Miguel e Pe. Ivan Babchuk. A reunião teve como objectivo tratar alguns assuntos que 
dizem respeito aos 3 sacerdotes.

COMISSÃO EPISCOPAL E REITORES

 Em ordem à elaboração de todo o material para a próxima Semana dos Seminários, reu-
niu-se, no Seminário Maior de Viseu, os membros da Comissão Episcopal das Vocações, Semi-
nários e Ministérios.
 Reuniu-se aqui, dado que os Reitores dos nossos Seminários (Pe. António Jorge de 
Almeida - Seminário Menor - e Pe. Mário Lopes Dias - Seminário Menor) são os responsáveis 
desse trabalho. A Comissão Episcopal é constituída pelo Bispo de Coimbra - Presidente e pelos 
bispos de Bragança-Miranda e Viseu - Vogais.
 O Secretário é o Pe. Emanuel, de Portalegre e Castelo Branco e, a partir de Setembro, 
membro da Equipa dos Capelães do Santuário de Fátima.
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CAPÍTULO X

FALECIMENTOS
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FALECEU O P. MANUEL LOPES

 Nascido na freguesia de Pínzio, concelho de Pinhel e diocese da Guarda, a 28 de Outubro 
de 1923, entrou no seminário menor de Santo António de Serém (Macinhata do Vouga - Águe-
da) a 9 de Novembro de 1936. Frequentou o noviciado em Alpendorada (Marco de Canaveses), 
local onde vem a professar, por vez primeira, a 19 de Março de 1942. Cursa filosofia em Serém, 
Termas de São Vicente (Pinheiro, Penafiel) e Águas Santas (Jerez de los Caballeros, Badajoz – 
Espanha), e teologia em Zafra (Badajoz), onde professa perpetuamente a 19 de Março de 1945.
Recebe a ordenação sacerdotal em Zafra, Espanha, a 30 de Maio de 1948. Ao longo da sua vida, 
para além de ilustre pregador, exímio escritor, professor e membro de uma equipa formativa, 
exerceu também o cargo de prefeito provincial de Apostolado, entre 1968 e 1974.
 Tondela recorda-se dele porque fez parte da equipa de missionários que primeiro vieram 
para esta cidade. Foi em 1990, juntamente com os Padres Florentino e Manuel Rocha. À saída 
do Pe. Manuel Rocha, de Tondela, em 1993, exerceu o cargo de Reitor da Igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo e foi o responsável pelo douramento dos altares. E este múnus, que exerceu 
entre 1993 e 2001 foi acumulado com o de Pároco de Tonda, onde também restaurou o templo 
sagrado dando-lhe a beleza que ainda hoje se pode visitar.
 Em Setembro de 2001, vem para a comunidade de Fátima, onde se manteve como supe-
rior até ao final da sua vida.
 Faleceu na manhã do dia 6 de Outubro de 2011, no Hospital de Leiria, depois de vários 
internamentos nos últimos tempos e de luta contra a sua saúde, entretanto bastante debilitada, 
agravada por uma pneumonia que sofrera recentemente. Nas cerimónias fúnebres esteve uma 
bonita representação de Tondela, Tonda e Lobão da Beira. Esteve também o actual Pároco de 
Tonda, Pe. João Pedro, e o Senhor Bispo, D. Ilídio Leandro, fez-se presente através de uma 
mensagem muito sentida e que todos registámos. Paz à sua alma e que junto do Pai reze por 
todos nós. 

FALECEU O PADRE VALDEMIRO

 Com 90 anos de idade, faleceu, no passado dia 21, na sua terra natal, Ribeiradio – Oliveira 
de Frades, o Pe. Valdemiro Pereira Coelho.
 Ordenado sacerdote em 15 de Agosto de 1943, foi prefeito no Seminário Maior de Viseu 
e sucessivamente pároco de Forninhos e Dornelas, no arciprestado de Aguiar da Beira, Oliveira 
do Conde (de 1957 a 1972) e Bodiosa donde saiu há já bastantes anos por motivos de saúde. Foi 
ainda, quando pároco de Bodiosa, arcipreste do I Rural de Viseu até Fevereiro de 1989.
 Teve exéquias solenes, presididas pelo nosso Bispo, na capela de Nossa Senhora Doloro-
sa, em Ribeiradio, na tarde da passada quarta-feira.
 O Presbitério de Viseu está de luto e roga a Deus por este seu membro ilustre.
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FALECEU O PADRE JOSÉ DE ALMEIDA

 Faleceu, no passado dia 29 de Março, com 96 anos de idade, o padre José Rodrigues de 
Almeida, que residia no lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, Algarve, onde era capelão.
 Natural de Pepim, no concelho de Castro Daire, foi ordenado sacerdote no dia 1 de Janei-
ro de 1939 pelo bispo D. José da Cruz Moreira Pinto. Foi prefeito no Seminário de Viseu, nos 
primeiros anos. Depois foi pároco de Reriz e de Vila Maior.
 Perseguido por um reumatismo que o retinha, por longo tempo, de cama e o impedia de 
servir, como era seu desejo, a comunidade de Vila Maior, em Janeiro de 1964 deslocou-se para 
Silves.
 No Algarve, foi pároco de Algoz até Outubro de 1973 e de Alcantarilha até 1977.
 Na celebração das exéquias, presidida pelo bispo do Algarve e concelebrada por vários 
sacerdotes na igreja matriz de Loulé, D. Manuel Quintas agradeceu a Deus “pelo dom do seu 
ministério sacerdotal”, exercido particularmente na Igreja algarvia, e por “todo o bem” que o 
falecido “foi semeando nos muitos anos que viveu entre nós”.
 O corpo do padre José Rodrigues de Almeida seguiu para cemitério de Loulé, onde quis 
ser sepultado.
 Jornal da Beira faz eco desta “Páscoa” de um sacerdote da “nossa terra” que escolheu 
o sul para a sua vida sacerdotal, “conservando até ao fim dos seus dias o zelo e o entusiasmo 
apostólico”, como afirmou o bispo do Algarve.

FALECEU O PADRE COSTA

 Com quase 96 anos, faleceu no passado dia 9 de Maio, no Centro Pastoral Diocesano, 
depois de prolongada doença, o Padre António da Costa. Natural de S. Miguel do Mato, 
concelho de Vouzela, foi ordenado sacerdote a 14 de Julho de 1940, sendo sucessivamente 
pároco de Fataunços e Figueiredo das Donas (8 anos), Oliveira do Conde (8 anos) e de 
Nelas (42 anos).
 Teve exéquias solenes presididas pelo senhor Bispo, na sua terra natal, onde ficou sepul-
tado.
 O presbitério de Viseu perde mais um dos seus membros ilustres. “Descanse dos seus 
trabalhos, porque as suas obras o acompanham” (Apoc 14,13).

FALECEU O P.E QUINTÃO

 No passado domingo, 24 de Junho, faleceu, no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, com 86 
anos, após prolongada doença, o Pe. Carlos Marques Quintão.
 Ordenado sacerdote em 16 de Julho de 1950, foi sucessivamente pároco de Beijós e Lo-
bão da Beira. Acumulou também a paroquialidade de Nandufe, durante dez anos e, por algum 
tempo, de Tonda.
 Foi professor nos Colégios de Santa Maria e Tomás Ribeiro, em Tondela, e na Escola 
Preparatória de Tondela.
 Teve exéquias solenes, em Santiago de Besteiros, presididas pelo Bispo da Diocese, indo 
a sepultar no cemitério local.
 “Terminei a minha carreira, guardei a Fé.”
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FALECEU O PE. JOSÉ ESTEVES

 No passado dia 3 de Agosto, com 78 anos de idade, faleceu no Centro Pastoral Diocesano, 
após muito prolongada doença, o Pe. José Esteves Duarte.
 Ordenado sacerdote em 13 de Julho de 1958, foi sucessivamente pároco de Covelo de 
Paivô e Candal, Povolide, Castelo de Penalva, Vila Cova do Covelo e Mareco, S. Miguel de 
Vila Boa e Luzinde.
 Teve exéquias solenes presididas pelo Bispo da Diocese, em Vildemoinhos, sua terra na-
tal, onde ficou sepultado.
 Para este humilde servo do Senhor lembramos o texto de S. Paulo: “Os sofrimentos do 
tempo presente não têm comparação com a glória que nos está reservada...”

FALECEU O PE. DOMINGOS OLIVEIRA

 Faleceu no Brasil, na madrugada do dia 22, vítima de cancro, com 70 anos, o Padre Do-
mingos Ferreira Oliveira. Ficou sepultado em Nova Venécia.
 Nascido na paróquia da Queiriga, da diocese de Viseu, Padre Domingos foi ordenado em 
Montanha (Brasil), no ano de 1966, pelo primeiro bispo da Diocese de São Mateus, Dom José 
Dalvit.
 Pe. Domingos exerceu o ministério sacerdotal nas paróquias de Mucurici, Águia Branca, 
São Gabriel da Palha, Mantenópolis, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Jaguaré e 
São Mateus. Actualmente era Vigário Paroquial em Montanha e Vinhático. Padre Domingos foi 
também capelão do mosteiro da Virgem de Guadalupe em São Mateus.
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CAPÍTULO XI

APÊNDICES
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1. ANUÁRIO 2012

NOTA DE ABERTURA

 No caminho sinodal que vamos prosseguindo, as pessoas são as mais importantes. Co-
nhecê-las, construir comunhão e caminhar juntas são os desafios que asseguram o êxito pasto-
ral, reconhecendo Aquele que, caminhando connosco, nos vai explicando as Escrituras e nos vai 
ajudando a conhecer os momentos e a interpretar os tempos que vivemos.
 Neste segundo ano da experiência de conversão à Verdade e à Palavra de Jesus Cristo, 
queremos passar “Da Palavra à Acção”. Não porque não devamos escutar, meditar e realizar a 
Palavra em nós; sim porque A devemos tornar Vida e Acontecimento, em nós e na nossa acção 
pastoral. Como lemos e rezamos neste tempo de Advento, a Palavra é Jesus Cristo e Ele é o 
Acontecimento mais real, mais presente e mais actual do que nós próprios. Aliás, Jesus torna-
nos capazes de ser, também nós, acontecimento para cada outro e para o mundo que queremos 
tornar mais justo, mais humano e mais fraterno.
 O Anuário é, sem dúvida, um instrumento de comunhão: referindo-nos, identificando-nos 
e colocando-nos juntos, em relação de proximidade e de igualdade, perante os desafios que são 
comuns e que nos comprometem a todos e nos chamam a todos à acção, na missão da Igreja.
 Mostra-nos, também, a largueza desta missão conjunta, dizendo-nos que somos corres-
ponsáveis para que em todo o lado – Cúria diocesana, Comunidades paroquiais, Estruturas 
centrais e sectoriais de reflexão e de acção, Agentes ordenados, Religiosos e Leigos – todos 
possamos sentir o Amor de Deus que, em cada um de nós, urge um SIM, realizando na Acção a 
Palavra da Missão.
 Como já dizia no Anuário anterior: “Demos à nossa Igreja o rosto do Vaticano II!... Certa-
mente que, connosco, caminharão os leigos, os religiosos e todos os consagrados”. Acrescento: 
agora estamos mais perto. Não deixemos de viver “Em comunhão para a Missão”, para o Natal 
ser o Sinal e o Acontecimento do Emanuel que nos inspire, nos anime e nos guie ao longo de 
todo o ano.

Advento de 2011 
Bispo Ilídio, Viseu

DIOCESE DE VISEU

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 
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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, 
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



335Igreja Diocesana

CÚRIA DIOCESANA

 Endereço: Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 
3500-040 VISEU.
 Telefone: 232467690 
 FAX: 232467691
 Correio Electrónico: secretaria@diocesedeviseu.pt 
 Horário: 2ª 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, secretaria@diocesedeviseu.pt, www.diocesedeviseu.pt; 
Chanceler: Sílvio 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. César Martinho Duarte Catarino 
e Albano Chaves de Andrade. Advogados: Josué Rodrigues Pereira (Dr.), José Luís Henriques 
de Figueiredo (Dr.), João Paulo Cabral Rodrigues Pereira (Dr.), Luís Manuel Cabral Rodrigues 
Pereira (Dr.), Isabel Maria Pestana Gomes Ferreira (Drª.), 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: Nuno Manuel dos 
Santos Almeida; 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: José Marcelino Pereira. * 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 e Mílton Lopes Encarnação.

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 Júlio 
Martins Marques; Pastoral Litúrgica: Pedro Miguel da Assunção Teixeira; Pastoral Social, 
Mobilidade e Saúde: Pe. António Gomes de Matos; Vida Consagrada: (...); Comunicações So-
ciais: Felisberto Henriques G. Figueiredo Marques. REPRESENTANTE DOS ASSISTENTES 
DE MOVIMENTOS E ASSOCIAÇÕES: Pe. Miguel de Abreu. REPRESENTANTES DOS 
GRUPOS, ASSOCIAÇÕES DE FIÉIS E MOVIMENTOS: Ana Maria Bento Queirós de Car-
valho, Carlos Manuel Monteiro Marques e Maria da Conceição Lufinha V. P. Santos. REPRE-
SENTANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira-Alta - Carregal do Sal: Alda 
Maria 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 Dul-
ce Maria Pina Venâncio da Costa; Nelas: Maria Augusta Larcher N. A. Monteiro e Maria das 
Dores P. B. Mendes Marques. * Zona Pastoral de Besteiros - Besteiros: Cristina Marília P. Go-
mes 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, Largo 
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. San-
tos; 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 - Di-
rector: 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: () ; 
Coordenador: Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos e Ir. João Pedro; Assistente: Frei Angelo Eli-
seu 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, António Lima Paiva, João Francisco Ferreira Morais.
 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, joseju-
liomarques@yahoo.com.br - Director: José Júlio Martins Marques, 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: Semi-
nário 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: Ma-
nuel 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; Coordena-
dor: 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; Presi-
dente: Sílvio Duarte Henriques; Membros: José Henrique Correia de Almeida Santos (Cón.), 
Alberto 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: 
Custódio Matos Costa (Doutor); Assistente: Ricardo Cardoso (Pe. Dr.); Membros: Manuel Joa-
quim das Neves Botelho (Doutor), Gaspar da Costa (Dr.), Maria de Fátima dos Prazeres Eusé-
bio (Doutora), Ana da Luz Afonso Campos Ferreira Gomes (Drª.), Filipe José R. Abrantes L. 
Figueiredo (Dr.), Emília Susana A. Gonçalves Figueiredo (Drª.), José Maria Gonçalves Costa, 
Rui Cabral Rodrigues (Eng.), Andreia Isabel Mota Figueiredo (Drª.), José Manuel Henriques 
Mota Faria (Dr.), Isabel Maria R. Almeida Martins (Drª), 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.
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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 Carvalhal 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.diocese-
deviseu.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 Bruno José Pi-
nheiro da Cunha; Vigário Paroquial: Pe. Albertino Gonçalves.
 Ranhados (N. Sra. da Ouvida) – Casa Paroquial, 3500-622 RANHADOS. Tel. 232461530 
– Pe António Gonçalves; Vigário Paroquial: Pe José Pedro da Costa Matos.
 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 – In solidum: Cón. José Henriques Correia de Almeida 
Santos e 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 – In solidum: Pe Nuno Manuel dos Santos Almeida e 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 – In solidum: Pe Armando Esteves Domingues e Pe Nuno Manuel dos 
Santos Almeida.

 1.° RURAL DE VISEU – Arcipreste: Pe Amadeu Dias Ferreira.
 Boaldeia (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-291 BOALDEIA. 
Tel. 232996146 – Pe Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues.
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 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 
Valmor Marcolin.
 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 Ama-
deu Dias Ferreira.
 Pindelo dos Milagres (N. Sra. dos Milagres) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3660-173 
PINDELO DOS MILAGRES. Tel. 232315051 – Pe Valmor Marcolin.
 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.
 Faíl (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 Luís Miguel Figueira da Costa.
 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; Vigário Paroquial: Pe Ivan Babchuk. 
 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; Vigário Paroquial: Pe Ivan Babchuk.
 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; Vigário Paroquial: Pe Ivan Babchuk.
 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; Vigário Paroquial: Pe Ivan Babchuk.
 Souto de Aguiar (S. Sebastião) – Casa Paroquial, 3570-200 SOUTO DE AGIAR DA 
BEIRA. Tel. 232688992 – Pe Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário Paroquial: Pe Ivan Bab-
chuk.
 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; Vigário Paroquial: 
Pe Armando de Matos da Costa.
 Caparrosa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3465-101 CAPARROSA. 
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 – Pe Marco José Pais Cabral.
 Cabanas de Viriato (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3430-630 CABANAS DE VIRIA-
TO. Tel. e Fax 232698008 – Pe Marco José Pais Cabral.
 Currelos (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Currelos, 3430 CARREGAL DO SAL. Tel. 
232891313 – Pe José Fernando Pinto da Silva.
 Ferreirós do Dão (S. Cristóvão) – Casa Paroquial, 3460-101 FERREIRÓS DO DÃO. 
Tel. 232817126 – Pe José Fernando Pinto da Silva.
 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 – Pe José Fernando Pinto da Silva.

 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 
– In solidum: Pe Abel Ferreira Rodrigues e Pe José Carlos dos Santos Bento; Moderador: Pe 
Abel Ferreira Rodrigues.
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 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.
 Fuínhas (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial – 6370-311 FUÍNHAS. 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; Vigário Paroquial: Pe Lino 
Alberto Pereira Loureiro.
 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 António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: 
Pe Lino Alberto Pereira Loureiro.
 Cunha Alta (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3530-040 CUNHA ALTA. Tel. 232622523 – In 
solidum: Pe Gabriel da Paz Ulumdo e Pe Geraldo Kanjala Mário; Moderador: 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 João 
Luís Leão Zuzarte.
 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 – In 
solidum: Pe Gabriel da Paz Ulumdo e Pe Geraldo Kanjala Mário; Moderador: Pe Gabriel da 
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Paz Ulumdo.
 Lobelhe do Mato (S. Paulo) – Casa Paroquial, 3530-090 LOBELHE DO MATO. Tel. 
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 CER-
VÃES. Tel. 232614789, Fax 232614185 – Pe Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
 Quintela de Azurara (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3530-334 QUINTELA DE 
AZURARA. Tel. 232622964 – In solidum: Pe Gabriel da Paz Ulumdo e Pe Geraldo Kanjala 
Mário; Moderador: 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 António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe Lino Alberto Pereira Loureiro.
 Travanca de Tavares (S. Salvador) - Casa Paroquial, 3530-370 TRAVANCA DE TAVA-
RES. Tel. 232651155 – Pe António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe Lino Alberto 
Pereira Loureiro.
 Várzea de Tavares (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3530-380 VÁRZEA DE TAVARES. 
Tel. 232651158 – Pe António Gonçalves da Cunha; Vigário Paroquial: Pe Lino Alberto Pereira 
Loureiro.

 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 – Pe Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. 
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Carlos Miguel Nunes Pereira Monge.
 Nelas (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, Largo de S. Miguel, 3520-072 NELAS. 
Tel. 232945021/232945022; Fax 232945023 - Pe Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. 
Carlos Miguel Nunes Pereira Monge.
 Santar (S. Pedro) – Casa Paroquial – Av. Viscondessa de Taveiro, 31, 3520-147 SAN-
TAR. Tel. 232942388 – Pe Nuno Filipe Sousa Santos.
 Senhorim (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3520-216 SENHORIM. Tel. 
232944305 – Pe Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira 
Monge.
 Vilar Seco (N. Sra. da Esperança) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-225 VILAR 
SECO NLS. Tel. 232942041/232945021 – Pe Delfim Dias Cardoso; Vigário Paroquial: Pe. 
Carlos Miguel Nunes Pereira Monge.

 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.
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 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.
 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 Ermelindo Cardoso Ra-
mos. 
 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 Ermelindo Cardoso Ramos.
 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 
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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.
 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 – In solidum: Pe António Manuel Sobral e Pe Ricardo 
Alexandre de Albuquerque Oliveira.
 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 Lindoval José da 
Silva.
 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 António Lopes Leitão.
 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 
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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 
Fax 232665129 – Pe Nuno da Gama Osório Amador; Vigário Paroquial: Pe António Lopes 
Leitão.
 Forles (Sta. Luzia) – Casa Paroquial, 3560-070 FORLES. Tel. e Fax 232607028 – Pe 
António Lopes Leitão.
 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 
Augusto 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.
 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 – 
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Pe João Pedro Ferreira Cardoso.
 Tondela (Santa Maria) – Casa Paroquial – Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, 145, 
3460-534 TONDELA. Tel. 232822240/232822981 – Pe Manuel António da Rocha Fontes San-
tos.
 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 José Marcelino Pereira.
 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 – In solidum: Pe. Francisco Alexandre Domingos e Pe. Raimundo Jacinto Mundin-
da; Moderador: Pe. Francisco Alexandre Domingos.
 Figueiredo das Donas (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3670-102 FIGUEIREDO 
DAS DONAS. Tel. 232771240 – In solidum: Pe. Francisco Alexandre Domingos e Pe. Raimun-
do Jacinto Mundinda; Moderador: Pe. Francisco Alexandre Domingos.
 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 – In 
solidum: Pe. Francisco Alexandre Domingos e Pe. Raimundo Jacinto Mundinda; Moderador: 
Pe. Francisco Alexandre Domingos.
 S. Miguel do Mato (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Moçâmedes, 3670-193 S. 
MIGUEL DO MATO. Tel. 232774163 – In solidum: Pe. Francisco Alexandre Domingos e Pe. 
Raimundo Jacinto Mundinda; Moderador: Pe. Francisco Alexandre Domingos.
 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 DA DIOCESE 

PRESBÍTEROS

 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.rodri-
gues@sapo.pt – Pároco “in solidum” das paróquias: Algodres, 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 



351Igreja Diocesana

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 Viscondessa de S. Caetano.
 Albertino Gonçalves - 18-01-1956 — 27-07-1980 — Casa S. Vicente de Paulo, Monte 
Salvado - Orgens, 3510-673  VISEU. Tel. 232414690/939323265, padrealbertino@sapo.pt — 
Vigário paroquial de Orgens.
 Alcides Fernandes Tavares Vilarinho - 15-09-1971 – 28-07-1996 – Casa Paroquial de 
Barreiro de Besteiros, 3465-012  BARREIRO DE BESTEIROS. Tel. 232861276 / 965061441, 
alcidesvilarinho@sapo.pt – Pároco de Castelões, Barreiro de Besteiros e Tourigo.
 Alfredo de Almeida Melo - 15-11-1937 – 26-06-1960 – Centro Sócio-Pastoral da Dioce-
se de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 231467690/232931299/23
2931364/963054432, alfredomelo49@gmail.com – Pároco de Povolide; Vigário Geral; Mem-
bro 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.are-
de@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 (Igre-
ja)/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 Mole-
los, Rua do Fidalgo, n.º 532, 3460-256  MOLELOS - TDL. Tel. 232822166/968531697, Fax 
232813748, americocunhaduarte@gmail.com – Pároco de Molelos e Nandufe; Pároco Consul-
tor; 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 Es-
piritual do Seminário Menor e Assistente do Secretariado Regional da CIRP. Franciscano Con-
ventual.
 Aníbal de Almeida Nunes - 04-05-1932 – 31-07-1955 – Bairro das Mesuras, Bloco 7 - 1º 
Esq. Retag. 3500-001 VISEU. Tel. 232088583/917836207 
 António Ângelo Marques Loureiro - 12-02-1923 – 19-05-1946 – Prova, 3680-179  PI-
NHEIRO 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 – Centro Sócio-Pasto-
ral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 231467690 / 
963611700, acsilva1@sapo.pt – Pároco de Bodiosa, Couto de Baixo e Couto de Cima.
 António da Costa - 26-06-1916 – 14-07-1940 – R. Eng. Lino Moreira Rodrigues, Lt 9, 
1º - Post D, 3510-084  VISEU. Tel. 232432410.
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 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 – 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 Mon-
te 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 Bes-
teiros, 3465-190  VILAR DE BESTEIROS. Tel. 232890420/ 962629178, Fax 232890420 – Pá-
roco 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; As-
sistente Diocesano da Acção Católica Rural e do Movimento 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, Fax 
232651158, cspabrunhosaavelha@sapo.pt – Pároco de Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, S. 
João da Fresta, Travanca de Tavares 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.antoniohenri-
que@gmail.com – Membro da Direcção da Fraternidade Sacerdotal.
 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 Dio-
cese 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 Ro-
mãs, 3560-114  ROMÃS. Tel. 232546775/919912916, padretoze@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, ajsrb2@
gmail.com – Pároco de Rio de Moinhos e de Mioma; Arcipreste do Sátão; Membro do Conse-
lho Presbiteral.
 António José de Figueiredo Marques - 05-04-1944 – 13-07-1969 – Casa Paroquial de 
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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 – Abadia de Espinho 3530-
061 ESPINHO MGL, 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 PAIVA. Tel. 232981163/917502525.
 António Lopes Leitão - 07-12-1944 – 13-07-1969 – Casa Paroquial de Ferreira de Aves 
3560-010 FERREIRA DE AVES - Tel. 232665129; p.aleitao@sapo.pt - Pároco de Forles e 
Águas Boas; Vigário Paroquial de Ferreira de Aves.
 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 Missio-
nários Claretianos.
 António Manuel Sobral - 13-06-1978 – 09-01-2005 – Casa Paroquial de Mamouros, 
3600 - 398  MAMOUROS. Tel. 232315051/968920752 – Pároco de Mões e Ribolhos. 
 António Marques Alexandre - 09-01-1947 – 25-01-1970 – Rua da Lufinha, n.º 35 - 
Gumiei, 3515-789  RIBAFEITA. Tel. 232971076 (resid.)/938090575, antoniomarques.alexan-
dre@gmail.com, www.padrealexandre.web.pt – Pároco de Pinho, S. Félix 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 Portuguesa 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 BESTEIROS. 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 – 
Vicentinos Lazaristas, Província Portuguesa 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 Pas-
sal, 300 - Campo de Besteiros, 3465-058  CAMPO DE BESTEIROS. 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, armes-
teves@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 – Lar-Escola de Santo António, 
3500-160  VISEU. Tel. 232480360/232424850 (Igreja)/ 967053462 – Presidente do Secretaria-
do 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 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.
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 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 – Pároco de Orgens. Vicentinos Lazaristas, 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 Se-
cretariado 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 Dioce-
se 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 Mosteiro, 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, mongecar-
los786@gmail.com - Vigário paroquial de Carvalhal Redondo, Nelas, Senhorim e Vilar Seco.
 Celestino Correia Rodrigues Ferreira - 20-10-1938 – 09-07-1961 – Casa Pa-
roquial de Santiago de Cassurrães, 3530-349  SANTIAGO DE CASSURRÃES. Tel. 
232614224/917621614, Fax 232614185, pcassurraes@sapo.pt – Pároco de Santiago de Cas-
surrães e de Póvoa de Cervães.
 César Martinho Duarte Catarino - 12-09-1980 – 04-09-2005 – Casa Paroquial de Pin-
do, 3550-248  PINDO. Tel. 232641114/964869851, cesarmartinho@sapo.pt – Pároco de Pindo, 
Germil, Luzinde e Mareco; Notário do Tribunal Eclesiástico.
 Cláudio Correia Ferreira - 23-08-1952 – 07-11-1976 – 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, pedelfimcardoso@sapo.pt – Pároco de Nelas, Car-
valhal Redondo, Senhorim e Vilar Seco.
 Ermelindo Cardoso Ramos - 02-07-1954 – 22-01-1989 – Casa Paroquial de Sezures 
3550-310 SEZURES Tel. 232641517/933325638, permelindo@gmail.com – Pároco de Sezu-
res e Matela; 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.
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 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; Arcipreste de Oliveira de Frades; Membro 
do Conselho Presbiteral; Professor de EMRC.
 Fernando Correia Marques - 13-10-1926 – 02-04-1949 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690/917598171.
 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.° - 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 Queirã 
3670-174 QUEIRÃ. Tel. 966233894, alfradomingos@sapo.pt – Pároco in solidum de Queirã, 
S. Miguel do Mato, Fataúnços e de Figueiredo das Donas.
 Francisco da Cunha Marques - 26-10-1930 – 05-07-1953 – Casa Paroquial de Fataún-
ços, 3670-095  FATAÚNÇOS. Tel. 232771240/966107472 
 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  QUINTELA DE AZURARA. Tel. 964983011 
– Pároco in solidum de Cunha Alta, Freixiosa e Quintela de Azurara.
 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 Teologia.
 Geraldo Kanjala Mário - 22-07-1973 – 06-08-2000 – Casa Paroquial de Quintela de 
Azurara, Rua Pe. Arlindo Tavares, n.º 2 3530-334  QUINTELA DE AZURARA., geralmario@
sapo.pt – Pároco in solidum de Cunha Alta, Freixiosa e Quintela de Azurara.
 Giovanni Sartori - 02-05-1947 – 22-05-1993 – Igreja dos Terceiros - Praça da Repúbli-
ca, 3510-105  VISEU. Tel. 232431985/966007356, sargiovanni@gmail.com – Igreja dos Ter-
ceiros. 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, assistente 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, jeronimocout@gmail.com – Cónego Peniten-
ciário.
 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 
 João de Figueiredo Rodrigues - 06-03-1944 – 23-07-1967 – Quinta Forneiras, 33 Póvoa 
de Abraveses 3515-127 VISEU. Tel. 936404199 – Pároco de Figueiredo de Alva; colaborador 
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.º77, 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.
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 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, Espinho 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 – Rua D. António Monteiro, Lote 
13 - 3.º O, 3500-040 VISEU. Tel. 965404699, jomarmar@netcabo.pt – Vigário Paroquial de 
Mundão; Vigário Judicial; Director 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; Arci-
preste de Tondela; Membro do Conselho Presbiteral.
 João Rodrigues dos Santos - 16-04-1926 – 16-07-1950 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese 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.
 Joaquim Carvalho Alves - 16-10-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial de Mamouros, 
Termas do Carvalhal, 3600-398  MAMOUROS. Tel. 232304109/ 934618241 – Pároco de Ma-
mouros, Moledo e Pindelo dos Milagres; Arcipreste de Mões; Membro do Conselho Presbiteral.
 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 Música Litúrgica; Professor do Instituto Superior de Teolo-
gia; 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. Se-
cretariado 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 Apos-
tolado 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; Assisten-
te dos Convívios Fraternos.
 Jorge Miguel Tavares Gomes - 27-01-1980 - 27-06-2010 - Casa Paroquial, 3570-047 
AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122; Fax 232688122, jmtgomes@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, pa-
drejama@gmail.com – Pároco de Esmolfe, Ínsua e Trancoselos; Membro do Conselho Presbi-
teral; Director Espiritual dos Cursilhos de Cristandade.
José Cardoso de Almeida - 25-08-1961 – 18-05-1986 – Casa Paroquial de Vilar de Besteiros, 
Lgo. da Igreja, 3465-190  VILAR DE BESTEIROS. 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 Dio-
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cese 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 – Quinta da Ramalhosa, 49 - Rio 
de Loba, 3500-820 VISEU. Tel. 232461810/232437626 (Igreja), jopimatos@netvisao.pt – Pá-
roco “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- 4º 
C, 3510-096  VISEU. Tel. 969947107, jose_vieira@netvisao.pt 
 José Fernando Pinto da Silva - 26-08-1970 – 09-07-2000 – Av. Nova, Casa da Torre 
- Currelos 3430-201 CARREGAL DO SAL. Tel. 927738662, josefernandops7@gmail.com - 
Pároco de Currelos - Carregal do Sal, Ferreirós do Dão e Sobral.
 José Francisco Cardoso Caldeira - 09-09-1965 – 11-07-1993 – Casa Paroquial de Ca-
vernães, 3500-376  CAVERNÃES. Tel. 232921257/966065224, caldeirajose@gmail.com – Pá-
roco de Cavernães, Cepões e Mundão; Professor de EMRC; Membro do Secretariado Diocesa-
no 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, jhca-
santos@gmail.com – Pároco “in solidum” de Rio de Loba; Professor do Instituto Superior de 
Teologia; 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 Ribeiradio; 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, 
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josejuliomarques@yahoo.com.br – Seminário das Missões. Presidente do Secretariado Dioce-
sano da Animação Missionária.
 José Marcelino Pereira - 15-07-1964 – 30-07-1989 – Casa Paroquial de Cambra, 3670-
046  CAMBRA. Tel. 232778014/964485255, marcelino-pereira@sapo.pt – Pároco de Cambra, 
Carvalhal de Vermilhas e Vouzela; Arcipreste de Vouzela; Membro do Conselho Presbiteral; 
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; Professor 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 Dioce-
se 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 Dio-
cese 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.
 Lindoval José da Silva - 01-05-1971 — 25-03-2006 — Casa Paroquial de Sul 3660-645 
SUL. Tel. 934948867; lindovalsilva2010@hotmail.com; Pároco de Sul.
 Lino Alberto Pereira Loureiro - 11-10-1983 — 26-06-2011 — Casa Paroquial de Chãs 
de Tavares 3530-031 CHÃS DE TAVARES. Tel. 232651155/964784765 - Vigário paroquial de 
Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, S. João da Fresta, Travanca de Tavares e de Várzea de 
Tavares.
 Lúcio Manuel Oliveira da Cunha Marques - 26-05-1966 – 24-07-1994 
 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 Valadares.
 Luís Miguel Figueira da Costa - 02-07-1975 – 26-03-2000 – Casa Paroquial de S. João 
de Lourosa 3500-899 VISEU. Tel. 232461685/965825858; pluisdacosta@gmail.com — Pároco 
de S. João de Lourosa; Prof. do Instituto Superior de Teologia de Viseu.
 Manuel Alberto Henriques de Figueiredo - 13-02-1957 – 11-07-1982 – Casa Paro-
quial 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. 232822981/232822240(Igreja) 
916060125 mrochasantoscmf@hotmail.com – Pároco de Tondela. Missionários Filhos do Ima-
culado 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 Episcopal; Membro do Conselho 
Episcopal, do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano.
 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 Maceira Dão; Prof. do Instituto Superior 
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de Teologia; Arcipreste de Mangualde; Membro do Conselho Presbiteral e Presidente 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 Dioce-
se 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 Frades, 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 Portuguesa 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, cspvc-
covelo1@sapo.pt – Pároco de Castelo de Penalva, Vila Cova do Covelo, Real e Antas; Arci-
preste de Penalva do Castelo; Membro do Conselho Presbiteral.
 Manuel Moreira de Matos - 15-06-1963 – 24-07-1988 – Rua Dr. Hilário Almeida Perei-
ra, s/n - 2º Dto., 3560-172  SÁTÃO. Tel. 232981146/917540023, mm-matos@clix.pt – Pároco 
do Sátão; Vigário Episcopal para a Pastoral; Professor 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. Secretariado do Sínodo.
 Marco José Pais Cabral - 28-12-1977 - 27-06-2010 - Casa Paroquial, 3430-630 CABA-
NAS DE VIRIATO, Tel. 232691123/963081404; Fax 232691123, marcojpcabral@gmail.com 
- Pároco de Beijós e Cabanas de Viriato. Membro do Secretariado das Vovações, Juventude e 
Ensino Superior (Juventude); Assistente Regional Adjunto do CNE.
 Mário Lopes Dias - 18-09-1962 – 10-04-1988 – Seminário Maior, Lgo. de Santa Cris-
tina, 3504-517  VISEU. Tel. 232467360/936969390, Fax 232467369, mldias@iol.pt – Reitor 
do Seminário Maior; Professor do Instituto Superior de Teologia; Membro do Cabido, do Con-
selho 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 Dio-
cese 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 VISEU. Tel. 232467690/968313929, Fax 
232467691, miguelabreu@netvisao.pt – Pároco do Campo de Madalena; Presidente da Direc-
ção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu; Membro do Cabido, do Conselho Presbite-
ral 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, 
1º 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 Je-
sus, Av. Nossa Senhora de Fátima - Viseu, 3510-094  VISEU. Tel. 232437799/917822782, Fax 



360Igreja Diocesana

232424389, milton.le@sapo.pt – Pároco do Coração de Jesus; Prof. do Instituto Superior de 
Teologia de Viseu e do Instituto PIAGET; Membro do Conselho 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 Bom-
beiros 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; Defensor do Vínculo e Promotor de 
Justiça da Diocese; Prof. do Instituto Superior de Teologia de Viseu.
 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, nunomsal-
meida@gmail.com – Pároco “in solidum” do Viso e de S. Salvador; Membro do Colégio dos 
Consultores; Professor do Instituto Superior de Teologia. - Secretariado do Sínodo.
 Nuno Miguel Henriques Azevedo - 07-02-1977 – 26-08-2001 – Casa Paroquial de Fra-
gosela, 3500-472  VISEU. Tel. 232479695/925248006, nunmigaz@sapo.pt – Pároco de Frago-
sela, 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; Assistente Diocesano do MLC; Prof. do Instituto 
Superior de Teologia; Representante da Diocese na UCP-Centro das Beiras; Membro do Con-
selho 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, Dornelas, Forninhos, Matança, Pena-
verde e Queiriz; Arcipreste de Aguiar da Beira; Membro do Conselho Presbiteral e do Secreta-
riado 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.
 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 – Prega-
ção; Membro do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude 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, lei-
taoalves@gmail.com – Pároco “in solidum” de Couto do Mosteiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro 
de Ázere, S. Joaninho, S. João de Areias, Santa Comba Dão, Treixedo e Vimieiro; Departamen-
to 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, Santa 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 Queirã 
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3670-174 QUEIRÃ — jacintomundinda@sapo.pt – Pároco in solidum de Queirã, S. Miguel do 
Mato, Fataúnços e Figueiredo das Donas.
 Ramiro Dias Ribeiro - 02-09-1936 – 29-07-1962 – Largo Dr. José Cabral, n.º 5, 3430-
701  PAPÍZIOS. Tel. 232968266/965672896, ramiro.ribeiro@mail.telepac.pt – Pároco de Papí-
zios e de Parada.
 Ricardo Alexandre de Albuquerque Oliveira - 15-07-1981 – 29-07-2007 – Casa Pa-
roquial de Mamouros, Termas do Carvalhal, 3600-398  MAMOUROS. Tel. 232315051/ 
964686558, raaoliveira@gmail.com – Pároco de Reriz, Pepim e 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; Secretariado 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 – Direc-
tor 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 – Pároco de Carapito, Cortiçada, Eirado e Val-
verde; 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. 232423338/232467690/2328
41179/917530338 – Chanceler e Moderador da Cúria; Capelão do Colégio da Imaculada Con-
ceição; Membro da Comissão de Arte Sacra.
 Valmor Marcolin - 12-05-1968 – 13-12-1997 – Casa Paroquial - Póvoa de Calde 3515-
745 CALDE - VISEU. Tel. 232911122; mvalmor@yahoo.fr — Pároco de Calde e de Pindelo 
dos Milagres.
 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, Santa Comba Dão, Treixedo e Vimiei-
ro; Presidente do Secretariado Diocesano da Educação Cristã; Professor do Instituto Superior 
de Teologia.

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 
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Monteiro, 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 Paro-
quial 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.º23, 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.º84, 2º - Apart. 95, 3460-519  TONDELA. Tel. 232822981. 
 Missionários Combonianos – M.C.C.J. - Viseu - Superior: Pe. José Júlio Martins Mar-
ques; Membros: Pe. José Júlio Martins Marques, Pe. Antonio Ino, Ir. António Martins 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-
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 - Bairro de S. Estêvão - Superiora: Manuela Del-
gado Pérez; Membros: Manuela Delgado Pérez, Rosa Maria Ajuriagogeascoa, Glória Pacheco 
de Sousa, Maria Elbana da Costa Mesquita. - Rua de S. Estêvão, n.º 10, 3515-146 ABRAVE-
SES - VISEU. Tel. 961094174. 
 Congregação da Divina Providência e Sagrada Família – DPSF - Seminário Maior 
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- Superiora: Alexandrina da Silva Rodrigues; Membros: Alexandrina da Silva Rodrigues, 
Rosa Silva, Isaura Maria Alves Lopes; Eduarda Maria Balazeiro Gomes Martins. - 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 Maria 
- Superiora: Rosa Maria Coutinho - Membros: Rosa Maria Coutinho, Soledad Frago, Gabriela 
Luciana, Shirley. - Centro Paroquial de Canas de Santa Maria, 3460-012  TONDELA. 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, viseucomunidad@hotmail.com 
 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. 
 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 



364Igreja Diocesana

- 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, 1º 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, Armandina Lopes Fonseca, 
Irene Duarte. - Rua Daniel Comboni, n.º122 - Bairro de Santa Eugénia, 3500-031  VISEU. Tel. 
232424502. 
 Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus – M.R. - Viseu - Superiora: 
Maria Arminda Teixeira Faustino - Membros: Arminda Rosa Mourão, Rosa Fernandes Rodri-
gues, Maria Arminda Teixeira Faustino. - Rua Alexandre Herculano, 475, 2º Dto. T, 3510-
039  VISEU. Tel. 232425146. 

INSTITUTOS SECULARES 

 Caritas Christi – C.C. - Viseu - Responsável: Maria Suzete Marques da Costa Lopes - 
Centro Sócio-Pastoral 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.º19, 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 Perei-
ra dos Santos - Assistente: Pe António Gomes de Matos / Pe João Luís Leão Zuzarte - Centro 
Sócio-Pastoral 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-
sistente: Pe 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 Proficionais de Saúde - Aceps - Presidente: Ma-
ria de Deus Queijo Barroco Correia - Assistente: Pe José Seixas Nery - Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 
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232467691, www.cebtropastoral.web.pt 
 Associação das Guias de Portugal - Presidente: Maria Faustino Marques Luzerna Pais 
- Assistente: Pe 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.
centropastoral.web.pt 
 Associação dos Médicos Católicos - Presidente: Ovídio da Cruz Loureiro (Dr.) - Assis-
tente: Pe José Seixas Nery - 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 
 Cáritas Diocesana de Viseu - Presidente: José Fernando Pereira Borges - Assistente: Pe 
Miguel Rodrigues Pereira - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 1º Dto., 3510-039   VISEU. Tel. 
232420340, Fax 232420349, viseu@caritas.pt 
 Centro de Preparação para o Matrimónio - Presidente: Carlos Manuel Montei-
ro Marques e Ema Monteiro Marques - Assistente: Cón. 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: Pe Antó-
nio Ribeiro Teixeira - Casa São Vicente de Paulo, Monte Salvado - Orgens, 3510-673   VISEU. 
Tel. 232414690. 
 Congresso Eucarístico Internacional - Presidente: Pe Geraldo de Fátima Morujão - Pa-
róquia de S. José, Casa Paroquial, 3500-198   VISEU. Tel. 232423325. 
 Convívios Fraternos - Presidente: Pe António da Rocha Freirinha - Assistente: Pe 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 - Assistentes: Pe Geral-
do de Fátima Morujão, Pe Marco José Pais Cabral - Apartado 347, 3501-903   VISEU. Tel. 
232426225, www.viseu.cne-escutismo.pt 
 Cursos de Cristandade - Presidente: Augusto dos Santos Antunes - Assistente: Pe José 
António Marques de 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 
 Equipas de Casais de Nossa Senhora - Presidente: Joaquim Cardoso - Teresa Cardoso 
- Assistente: Pe 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: Pe 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: Cón. José Fernandes Vieira - Rádio Renascença, Quinta do Seminário, 3500-
181   VISEU. 
 Legião de Maria - Presidente: Orlando Lopes Vieira Leite - Assistente: Cón. José de Al-
buquerque 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 
 Liga Operária Católica - Presidente: Maria Luísa Fernandes Alves - Assistente: Pe An-
tónio 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.
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pt 
 Movimento da Mensagem de Fátima - Presidente: Ana Maria Carvalho - Assistente: 
Cón. Carlos Martins Casal - 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
 Movimento de Dinamização Bíblica - Presidente: Palmira Henriqueta Fraga Frutuoso 
Vaz - Assistente: Pe 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: Cón. 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: Pe António Ino - 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 
 Movimento por um Lar Cristão - Presidente: Laurinda do Espírito Santo Costa - As-
sistente: Cón. 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 - As-
sistente: Pe José de Seixas Néry - Praça Miguel Ponces, 6 A - 2º, 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: Mons. 
Agostinho 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: Pe 
Geraldo de Fátima Morujão - 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 

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.
 Cáritas da Paróquia de Queiriga - Director: Pe 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: Pe Marco José Pais Cabral - Propriedade: Pa-
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róquia de Beijós - Rua Abade Pais Pinto, 145, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232672047/969800653, 
Fax 232673262, caritasparoquialbeijos@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia.
 Cáritas Paroquial de Mioma - Director: Pe 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: Pe 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: Pe Ramiro Dias Ribeiro - Propriedade: Pa-
róquia 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: Cón. José de Albuquerque Lei-
tão - 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: Pe 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: Pe Pedro Manuel Leitão Al-
ves - 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: Pe Miguel Rodrigues Pereira - 
Propriedade: 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: Pe César Martinho Duar-
te Catarino - Propriedade: Paróquia de Pindo - Pindo, 3550-248  PINDO. Tel. 232641114, 
centropsocialpindo@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Alcafache - Director: Pe Nuno Miguel Henriques Azevedo - Pro-
priedade: Paróquia de Alcafache - Alcafache, 3530-020 ALCAFACHE. Tel. 232478305. VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Canas de Santa Maria - Director: Pe João Dinis Lopes de Figuei-
redo - 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@hot-
mail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Centro 
de Dia.
 Centro Paroquial de Cunha Baixa - Director: Pe 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; Cen-
tro de Dia. 
 Centro Paroquial de Nelas - Director: Pe 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. 
 Centro Paroquial de Povolide - Director: Mons. Alfredo Almeida Melo - Propriedade: 
Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja - Povolide, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, cen-
tro.p.povolide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Centro de Dia; Lar para 
Idosos; Serviço Apoio Domiciliário.
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 Centro Paroquial de S. João do Monte - Director: Pe 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: Pe Delfim Dias Cardoso - Propriedade: Pa-
róquia 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: Cón. Jorge Alberto da 
Silva Seixas - Propriedade: Paróquia de Mangualde - Largo da Misericórdia, 3530-131 MAN-
GUALDE. Tel. 23261440/232612389, Fax 232619449, paroquiademangualde@netvisao.pt 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Intervenção Precoce; Serviço Apoio Do-
miciliário; 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: Pe Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - 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: Pe António Manuel Sobral - Proprie-
dade: Paróquia de Mões - Rua da Torre, 3600-430 MÕES. Tel. 232304039, Fax 232304039, 
centrosocialmoes@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social da Paróquia de Mundão - Director: Pe José Francisco Cardoso Caldeira - 
Propriedade: Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUNDÃO. 
Tel. 232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Esco-
lar; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de Reriz - Director: Pe Ricardo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - Propriedade: Paróquia de Reriz - Largo da Igreja, 3600-598 CASTRO DAIRE. cs-
preriz@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de S. Martinho das Moitas - Director: Pe Carlos Alberto 
Ramos 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: Pe 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: Pe Paulo Diamantino Estêvão 
Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEI-
TA VIS. Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro 
Atend. Acomp. Social.
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director: Pe 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-
priedade: Congregação - Jugueiros, 3500-606 RANHADOS VIS. Tel. 232461134. VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL. 
 Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs - Director: Pe António José Almeida 
Rodrigues - Propriedade: Paróquia de Romãs - Largo da Igreja, 7 - Romãs, 3560-114 ROMÃS. 
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Tel. 232546775, csp.romas@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director: Pe António Gonçalves 
Cunha - Propriedade: Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Q.ta do Viso, 9, 3530-010 ABRU-
NHOSA-A-VELHA MG, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Escolar; 
Serviço Apoio Domiciliário. 
 Centro Social Paroquial de Águas Boas - Director: Pe António Lopes Leitão - 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: Pe Manuel José de Matos Clemente - 
Propriedade: 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: Cón. Miguel de Abreu - Propriedade: 
Paróquia 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: Pe Nuno Filipe Sousa San-
tos - Propriedade: Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 
CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; 
Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Carapito - Director: Pe Silvério Cardoso - Propriedade: 
Paróquia da Carapito - Cortiçada, 3570-100 CARAPITO. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domi-
ciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva - Director: Pe Manuel José de Matos 
Clemente - Propriedade: Paróquia de Castelo de Penalva - Castelo de Penalva 3550-039 CAS-
TELO DE PENALVA PCT. VALÊNCIAS: Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares - Director: Pe Geraldo Kanjala Mário - 
Propriedade: Paróquia de Chãs de Tavares - Chãs de Tavares, 3530-031 CHÃS DE TAVARES. 
Tel. 232651995, Fax 232651995, centrochastavares@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio 
Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Cortiçada - Director: Pe Silvério Cardoso - Propriedade: 
Paróquia da Cortiçada - Cortiçada, 3570-110 CORTIÇADA. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Do-
miciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Couto de Mosteiro - Director: Cón. Carlos Martins Casal 
- Propriedade: Paróquia de Couto do Mosteiro - Av. Santa Columba, 3440-126 COUTO DO 
MOSTEIRO. Tel. 232881600, censoc-mosteiro@clix.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domici-
liário; Centro de Dia; Apoio Domiciliário Integrado.
 Centro Social Paroquial de Dornelas - Director: Pe 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: Pe Paulo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - 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: Pe Manuel Chaves de 
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: Pe Joaquim Carvalho Alves - Pro-
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priedade: Paróquia de Mamouros - Mamouros, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232315819, cen-
trospm@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Molelos - Director: Pe 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: Pe Paulo Alexandre Albuquerque 
Gouveia - Propriedade: Paróquia de Penaverde - Penaverde, 3570-170 PENAVERDE. VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Aguiar - Director: Pe Paulo Alexandre Albu-
querque 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: Francisco Alexandre Domingos - Pro-
priedade: Paróquia de Queirã - Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163, centrosocialparo-
quialqueira@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director: Pe José Carlos Pinto de Matos - 
Propriedade: 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: Pe António José da Silva Ra-
mos 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: Pe 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: Pe 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: Pe José de Fátima Oliveira Morujão - 
Propriedade: 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: Pe 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. VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director: Pe 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: Pe Ermelindo Cardoso Ramos - Proprie-
dade: Paróquia de Sezures - R. N. Sª. da Graça - Sezures, 3550-312 SEZURES. Tel. 232641517, 
centro.sezures@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Director: Pe José dos Santos Quinteiro Lo-
pes - Propriedade: Paróquia de Silvã de Cima - Rua da Torre - Silvã de Cima, 3560-217 SILVÃ 
DE CIMA. Tel. 232546231. VALÊNCIAS: Centro Convívio.
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 Centro Social Paroquial de Treixedo - Director: Pe 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: Pe 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: Pe 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: Pe José Car-
doso de Almeida - Propriedade: Paróquia de Vilar de Besteiros - Vilar de Besteiros, 3465-190 
CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232841213. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial P.e Filinto Elísio S. Ramalho - Director: Francisco Alexan-
dre Domingos - Propriedade: Paróquia de Fataunços - Fataunços, 3670-095 VOUZELA. Tel. 
232771240, Fax 232771240. VALÊNCIAS: Centro Convívio. 
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director: Pe Paulo Alexandre Albuquer-
que 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: Cón. Miguel de Abreu - Proprie-
dade: 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: Con-
fraria - Lg. Mouzinho Albuquerque 3500-160 VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368, lesavi-
seu@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@tug-
mail.com VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Apoio Domiciliário; Centro Juvenil.
 Obra de Santa Zita - Director: Maria Conceição Rodrigues Brites - Propriedade: Obra 
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 - 
Propriedade: Santa Casa - Quinta da Alagoa 3430-134 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, 
Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
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 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 - Proprie-
dade: Santa Casa - Rua Ribeiro Cardoso, 47, 3670-257 VOUZELA. Tel. 232704400/405/407, 
Fax 232704406, scmvouzela@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; 
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 Misericordias Portuguesas - Director: Lucílio Fernando Assunção Teixei-
ra - Propriedade: União - Apartado 4040 - Abraveses 3515-101 VISEU. Tel. 232410580, Fax 
232410588, csestevao@ump.pt VALÊNCIAS: Lar Residencial; Centro Actividades Ocupacio-
nais.
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OUTROS CENTROS SOCIAIS PAROQUIAIS 

 Centro Paroquial de Espinho - Director: Pe João Luís Leão Zuzarte - Propriedade: 
Paróquia de Espinho - Espinho, 3530-062 ESPINHO. Tel. 232610760. 
 Centro Paroquial de Tondela - Director: Pe 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: Pe Luís Carlos Correia de Almeida - 
Propriedade: Paróquia de Manhouce - 3660-144 MANHOUCE SPS.
 Centro Social da Paróquia de S. Martinho das Moitas - Director: Pe Carlos Alberto 
Ramos 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: Pe Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 
- Propriedade: Paróquia de Arões - Arões, 3730-001 ARÕES. 
 Centro Social Paroquial de Mouraz - Director: Pe António Soares Flor - Propriedade: 
Paróquia de Mouraz - Mouraz, 3460-330 TONDELA. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira do Conde - Director: Pe Álvaro Dias Arede - 
Propriedade: Paróquia de Oliveira do Conde - Oliveira do Conde, 3430-341 CARREGAL DO 
SAL. 
 Centro Social Paroquial de Óvoa - Director: Pe Carlos Martins Casal - Propriedade: 
Paróquia de Óvoa - Óvoa, 3440-012 ÓVOA. 
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Ázere - Director: Pe Carlos Martins Casal - 
Propriedade: Paróquia de Pinheiro de Ázere - Pinheiro de Ázere, 3440-202 PINHEIRO DE 
ÁZERE. 
 Centro Social Paroquial de Santa Cruz da Trapa - Director: Pe 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: Pe. Luís Miguel Figueira 
Costa - Propriedade: Paróquia de S. João de Lourosa - 3500 S. JOÃO DE LOUROSA VIS.
 Centro Social Paroquial de S. Julião - Director: Pe João Pedro Ferreira Cardoso - Pro-
priedade: Paróquia de Lobão da Beira - Lobão da Beira 3460-203 LOBÃO DA BEIRA TND.
 Centro Social Paroquial de S. Pedro do Sul - Director: Pe 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: Pe João Pedro Ferreira 
Cardoso - Propriedade: Paróquia de Tonda - Rua de S. Salvador 3460-472 TONDA TND.
 Centro Social Paroquial de Senhorim - Director: Pe Delfim Dias Cardoso - Proprieda-
de: Paróquia de Senhorim - Senhorim, 3520-216 SENHORIM. 
 Centro Social Paroquial de Santa Maria de Silgueiros - Director: Pe Manuel Antunes 
dos Santos Barranha - Propriedade: Paróquia de Silgueiros - Loureiro de Silgueiros, 3500-538 
SILGUEIROS. 
 Centro Social Paroquial de Cavernães - Director: Pe José Francisco Cardoso Caldeira 
- Propriedade: Paróquia de Cavernães - Cavernães, 3500-367 CAVERNÃES. 
 Centro Social Paroquial de Currelos - Director: Pe José Fernando Pinto da Silva - Pro-
priedade: Paróquia de Currelos - Currelos, 3430- CARREGAL DO SAL. 
 Centro Social Paroquial de Fragosela - Director: Pe Nuno Miguel Henriques Azevedo 
- Propriedade: Paróquia de Fragosela - Fragosela , 3500-475 VISEU. 
 Centro Social Paroquial de Várzea de Lafões - Director: Pe Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha - Propriedade: Paróquia de Várzea de Lafões - Várzea, 3660-694 VÁRZEA SPS. 
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 Centro Social Paroquial de Beijós - Director: Pe Marco José Pais Cabral - Propriedade: 
Paróquia de Beijós - Beijós, 3430-501 BEIJÓS. 
 Centro Social Paroquial de Oliveira de Frades - Director: Pe Manuel Gonçalves Fer-
nandes - Propriedade: Paróquia de Oliveira de Frades - Oliveira de Frades, 3680-000 OLIVEI-
RA DE FRADES. 
 Centro Social Paroquial de S. João da Fresta - Director: Pe Geraldo Kanjala Mário - 
Propriedade: 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: Pe Manuel Gonçalves Fernan-
des - 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 Principe 
Santos - Propriedade: Congregação de Santa Doroteia - Rua Nossa Senhora de Fátima, 88, 
3510-094 VISEU. Tel. 232480320. 
 Colégio da Via-Sacra - Responsável/Director: Cón. Mário Lopes Dias - Propriedade: 
Seminário Maior de Viseu - Rua Cón. Barreiros, 3500-093 VISEU. Tel. 232421981/232422991, 
Fax 232432855. 
 Instituto Misionário Marista - Responsável/Director: Ir. João Pedro dos Santos Perei-
ra - Propriedade: Maristas - Rua Sidónio Pais, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, Fax 
232772441. 
 Instituto Superior de Teologia - Responsável/Director: Pe. Joaquim Cardoso Pinheiro 
- Propriedade: 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: Cón. Arménio Ferreira Lourenço - 
Propriedade: 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. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL
 
 Arauto de Beijós – Boletim – Director: Pe Marco José Pais Cabral – Periocidade: Men-
sal – Beijós, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232671170. 
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 Carregal do Sal – Boletim – Director: Pe José Fernando Pinto da Silva – Periocidade: 
Mensal – Currelos, 3430 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961419. 
 Centenário de Silgueiros – Boletim – Director: Pe Manuel Antunes dos Santos Barranha 
– Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros, 3500-538 SILGUEIROS. Tel. 
232958558. 
 Comunidade Cristã de Carvalhais – Boletim – Director: Pe Miguel Rodrigues Pereira – 
Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, 3660-055  CARVALHAIS. Tel. 232425529/967788303, 
Fax 232799150. 
 Correio de Papízios – Boletim – Director: Pe Ramiro Dias Ribeiro – Periocidade: Men-
sal – Casa Paroquial, 3430-701  PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, op202716@mail.
telepac.pt 
 Correio de Parada – Boletim – Director: Pe Ramiro Dias Ribeiro – Periocidade: Mensal 
– Parada, 3430-745 PARADA. Tel. 232968230. 
 Ecos de Besteiros – Boletim – Director: – Periocidade: –   Tel. 
 Ecos de Bodiosa – Jornal – Director: Pe António Carlos Carvalho da Silva – Periocida-
de: Bimestral – Casa Paroquial, 3515-539 BODIOSA. Tel. 232971252 / 965414809. 
 Ecos do Mundão – Boletim – Director: Pe José Francisco Cardoso Caldeira – Periocida-
de: Mensal – Mundão, 3500-564   MUNDÃO. Tel. 232440482, Fax 232922167. 
 Família Paroquial de Cunha Baixa – Boletim – Director: Pe João Luís Leão Zuzarte – 
Periocidade: Mensal – Cunha Baixa, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232614340. 
 Família Paroquial de Santiago de Cassurrães – Boletim – Director: Pe Celestino Cor-
reia Rodrigues Ferreira – Periocidade: Mensal – Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIA-
GO DE CASSURRÃES. Tel. 232614224, Fax 232614185. 
 Igreja Diocesana – Boletim – Director: Pe 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: Pe 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: Pe João Martins Marques – 
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: Dr. Josué Rodrigues Pereira – Periocidade: 
Quinzenal – Complexo Paroquial, Largo da Misericórdia, 3530-131   MANGUALDE. Tel. 
232085463/232619440. 
 O Alcofrense – Boletim – Director: Pe Cláudio Correia Ferreira – Periocidade: Mensal 
– Casa Paroquial, 3670-015 ALCOFRA. Tel. 232751270. 
 O Caminho – Jornal – Director: Cón. Manuel Moreira Matos – Periocidade: Mensal – 
Casa Paroquial, 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146. 
 O Penalvense – Jornal – Director: Pe José António Marques de Almeida – Periocidade: 
Mensal – Casa Paroquial, Rua Alexandre Herculano, 3550-173   PENALVA DO CASTELO. 
Tel. 232641517. 
 Oliveira do Conde – Boletim – Director: Pe Álvaro Dias Arede – Periocidade: Mensal 
– Oliveira do Conde, 3430-351 CARREGAL DO SAL. Tel. 232968272, Fax 232968272. 
 Planalto – Jornal – Director: Pe Delfim Dias Cardoso – Periocidade: Mensal – Casa Pa-
roquial, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021/232945022, Fax 232945023. 
 Rádio Renascença – Rádio – Director: – Periocidade: Diário – Largo de Santa Cristina, 
3504-517 VISEU. Tel. 232422506. 
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 Sentinela da Serra – Boletim – Director: Pe Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Pe-
riocidade: Bimestral – Junqueira, 3730-170 JUNQUEIRA VLC. Tel. 256402432.
 Varandim do Couto - Boletim - Director: Cón. Carlos Martins Casal - Periodicidade: 
mensal - Couto do Mosteiro - 3440-126 COUTO DO MOSTEIRO. Tel. 232881600/232881240; 
Fax 232881240.
 Voz da Esperança – Revista – Director: Cón. Mário Lopes Dias – Periocidade: Trimes-
tral – Lgº Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360, Fax 232467369. 
 Voz da Montanha – Boletim – Director: Pe Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Perio-
cidade: Mensal – Casa Paroquial, 3730-001  ARÕES. Tel. 256402856. 
 Voz de Ferreira de Aves – Boletim – Director: Pe Nuno da Gama Osório Amador – Pe-
riocidade: Mensal – Casa Paroquial, 3560-044 FERREIRA DE AVES. Tel. 232665129, Fax 
232665129. 
 Voz de Mouraz – Boletim – Director: Pe António Soares Flor – Periocidade: Mensal – 
Casa Paroquial, 3460-330 MOURAZ. Tel. 232816369. 
 Voz de Povolide – Boletim – Director: Mons. Alfredo Almeida Melo – Periocidade: 
Mensal – Casa Paroquial, 3500-587 POVOLIDE. Tel. 232931299, Fax 232931364. 
 Voz de S. Joaninho – Boletim – Director:Cón. Carlos Martins Casal – Periocidade: 
Mensal – Casa Paroquial, 3440-073 S. JOANINHO. Tel. 232890420. 
 Voz de S. João de Areias – Boletim – Director: Pe Pedro Manuel Leitão Alves – Perioci-
dade: 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: Pe Luís Miguel Figueira Costa – Perioci-
dade: Mensal – Casa Paroquial, 3500-899 S. JOÃO DE LOUROSA. Tel. 232461685/966233894. 
 Voz de Torredeita e Boaldeia – Boletim – Director: Pe Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues – Periocidade: Mensal – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510-854  TORREDEITA. 
Tel. 232996146/963840569.

ANEXO

CARTA PASTORAL 2011-2012

 Estimados Padres, Religiosos, Consagrados em geral e Leigos
 Vamos ajudando-nos e entusiasmando-nos a caminhar juntos, como Igreja e Povo de 
Deus, “Em Comunhão para a Missão”!...
 Vivemos o primeiro ano, preparando o Sínodo, procurando fazer caminho em experiência 
sinodal. Queremos que este Sínodo seja uma ajuda concreta para renovarmos a nossa Igreja 
diocesana, assumindo viver em Comunhão para realizarmos a Missão que, nesta hora, nos é 
confiada. Neste primeiro ano – e tendo em conta as linhas fundamentais do Concílio Ecuménico 
Vaticano II que, 50 anos depois, inspira a nossa acção – estudámos a Constituição dogmática 
Lumen Gentium, sob o lema: ”Para uma Igreja Comunhão, da Lumen Gentium aos nossos 
dias”. A partir de uma reflexão preparada por uma Equipa, o Secretariado-Geral orientou todo 
o trabalho que foi já conseguindo criar grupos em 126 paróquias.
 Depois da experiência vivida neste primeiro ano, devemos dar graças a Deus pelo traba-
lho realizado e pela motivação e entusiasmo de tantos – Padres, Religiosos, outros Consagrados 
e Leigos. Sabemos que muito mais há a fazer e, sobretudo, todos somos chamados a fazer mui-
tíssimo melhor. Porém, como é bom reconhecer o bem e o muito que já se fez!...
 Neste momento, terminado o primeiro ano e já a pensar no próximo, quero reflectir, com 
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os meus caríssimos Irmãos Padres e com todos os Cristãos da Diocese, alguns pontos que con-
sidero muito importantes. Proponho que estes pontos sejam o programa e conteúdo da Assem-
bleia do Clero, a ter lugar no próximo dia 5 de Outubro e para a qual convido, pessoalmente, 
cada Sacerdote. Também sugiro que seja a base para a agenda da próxima reunião do Conselho 
Pastoral Diocesano.

PRESBITÉRIO
 
 Os seus membros “estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental”, diz-nos 
o Concílio, no decreto Presbyterorum Ordinis, nº 8. Cada Sacerdote não existe sozinho nem 
para si próprio e “nenhum pode realizar suficientemente a sua missão isoladamente” (PO 7). 
Cada um existe e exerce o ministério enquanto membro de um Presbitério e para a Igreja, dado 
que “cada membro do colégio presbiteral está unido aos outros por laços especiais de caridade 
apostólica, de ministério e de fraternidade” (PO 8). A palavra que melhor pode traduzir a rela-
ção que deve existir, crescer e melhorar entre todos nós – a partir da Lumen Gentium, como o 
Documento que reflecte a natureza da Igreja – é a palavra «comunhão».
 - Como está esta comunhão entre nós – bispo com os padres e vice-versa e uns com os 
outros? Como melhorar e promover uma mais forte e perfeita comunhão?
 Esta comunhão de que fala o Concílio deve ser verdadeira, visível e concretizada em 
gestos, atitudes e sinais claros. A amizade, a lealdade, a proximidade e a oração, bem como os 
encontros para estudar, reflectir e partilhar vida, preocupações, projectos e experiências são 
modos e formas de realizar e tornar visível e concreta a comunhão entre todos nós. A vontade 
e a capacidade de nos aceitarmos e ajudarmos todos, independentemente da idade e de todas as 
outras diferenças, são esforços a viver e a fazer crescer diariamente.
 - Como se têm vivido, na Diocese, estes importantes valores e como podemos ajudar a 
pô-los, mais e mais, como objectivos e práticas de todos? Qual a ajuda específica que pode vir 
de cada elemento do Presbitério? 
 Temos diversas estruturas que são chamadas a ajudar a construir esta comunhão: Presbi-
tério, Zona Pastoral, Arciprestado. Uma das principais tarefas do Arcipreste (de acordo com o 
Direito Canónico, cân. 555) é, fundamentalmente, a atenção aos Padres. As reuniões arcipres-
tais – talvez com nova organização dos Arciprestados – continuam a ser insubstituíveis e indis-
pensáveis para a vida e a missão dos sacerdotes e a organização pastoral. Temos organismos 
que devem ajudar nos diversos âmbitos: Secretariado Diocesano do Clero, Fundo Diocesano 
do Clero, Fraternidade Sacerdotal. Talvez possa estudar-se uma mais perfeita comunhão entre 
eles. Temos oportunidades e encontros, já consagrados, para criar a conveniente e necessária 
relação e comunhão entre todos. Ainda que com objectivos específicos, todos são igualmente 
necessários: Quinta-feira Santa, Retiro Espiritual, Formação Permanente. Temos, também, os 
Encontros de Advento e de Quaresma…
 - Como são aproveitados todos estes meios, como reestruturá-los e como valorizá-los 
mais? Que outros possíveis organismos e/ou outras oportunidades de diversos encontros podem 
instituir-se?
 

SÍNODO DIOCESANO

 Este é um Projecto que constitui o grande desafio para a nossa Diocese para os próximos 
anos e para todo o seu próximo futuro. Projecto de fazermos da nossa Igreja uma Casa e uma 
Escola de Comunhão, cumprindo o desejo de S. Paulo: «Como recebestes o Senhor Jesus Cris-
to, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o 
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coração a transbordar de gratidão!». Foi este o desafio que Bento XVI fez aos jovens e a todos 
os cristãos, nesta experiência mundial de festa da juventude que foi a JMJ2011, realizada em 
Madrid.
 Sim, é enraizados e revestidos em Cristo, pelo Baptismo e é edificados e alimentados 
n’Ele, pela Eucaristia que, todos unidos, faremos com que cada Comunidade se torne espaço, 
casa e escola de acolhimento a todos, para vivermos a comunhão com todos, anunciando a Boa 
Nova e construindo o Reino de Deus. Cristo é a “pedra angular” do edifício que todos somos 
chamados a edificar, firmes na fé e disponíveis para a missão. 
 Procurando inspirar-nos no Concílio e lendo as linhas fundamentais dos seus grandes do-
cumentos – estruturantes da vida e da missão da Igreja – nós queremos renovar e reestruturar a 
nossa Diocese, tornando-a capaz de realizar a vontade de Deus, nos tempos e nas circunstâncias 
actuais. Inspirando-nos aí, mas lendo as directrizes da Igreja ao longo destes quase 50 anos, 
concretamente a sua Mensagem social, deveremos ser ousados e criativos no apontar metas e 
no propor desafios. Os tempos são difíceis – é um mundo novo que surge, com características 
e marcas ainda não identificadas e menos ainda assumidas, a questionar a verdade e a ética nos 
âmbitos mais diversos e fundamentais: familiar, cultural, social, político, económico e religio-
so. A capacidade de, como cristãos, entendermos estas mudanças e sermos, nelas e apesar delas, 
agentes de reflexão, de formação, de diálogo e de crítica construtiva para operar a necessária 
transformação – originando um mundo novo enraizado na fé – é muito difícil na hora actual.
 Precisamos de apostar fortemente numa formação – séria, profunda, alargada e estrutura-
da – que não fique nas generalidades da fé, da doutrina e das práticas, mas que seja luz para, não 
só interpretar mas intervir e agir no mundo, nos mais diversos âmbitos da vida social e cultural. 
A família e a escola são espaços decisivos e estruturantes, onde os cristãos devem estar e actuar. 
Mas os direitos humanos fundamentais, a justiça social, a paz, o uso e a distribuição dos bens 
(…), numa palavra, a realização do Reino de Deus é obra dos cristãos leigos e é urgente que aí 
intervenham com lucidez, criatividade, ousadia e muita determinação.
 O Sínodo é a convocatória de todos – bispo, padres, religiosos, outros consagrados e 
leigos – e é o kairós de Deus para chamar a todos a conhecer a realidade, a estudá-la à luz da 
Palavra de Deus e dos sinais dos tempos, a fazer propostas, a estabelecer planos e estratégias 
de acção e a sugerir caminhos de missão. São alguns milhares as pessoas que se reuniram para 
estudar o opúsculo “Para uma Igreja Comunhão”. Precisamos que sejam muitas mais a dar o 
seu contributo para que a Palavra de Deus se torne acção e missão, inspiradas pela Dei Verbum 
e pela Gaudium et Spes – base do conteúdo dos trabalhos para este próximo Ano Pastoral 2011-
2012. 
 Ninguém deve ficar parado, indiferente ou a assistir passivamente ao desenvolvimento 
deste Projecto. Muito mais dispensamos os que só fazem crítica negativa, não dando qualquer 
contributo à sua melhoria e realização. Cabe aos Sacerdotes, aos Religiosos, aos Leigos cris-
tãos – membros dos Grupos de Corresponsabilidade – serem os primeiros agentes, os naturais 
animadores e motivadores para o entusiasmo e compromisso, alegre e generoso de todos. Passa 
pelo Sínodo a nossa participação activa e qualificada no “Repensar juntos a Pastoral da Igreja 
em Portugal” – iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa para todas as dioceses do país. 
Passa pelo nosso Sínodo o caminho da Nova Evangelização, essencial para recomeçarmos a 
partir de Cristo e, com propostas de Iniciação Cristã e outros meios, fazermos um novo anúncio 
do Evangelho. Assim, daremos um bom contributo para que a realização do Reino de Deus e a 
implementação dos seus valores seja o “hoje” da missão da Igreja. 
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GRUPOS SINODAIS 

 Quem são as pessoas que constituem os cerca de 500 grupos que foram formados no 1º 
ano do projecto sinodal e deram já o seu alegre e entusiasmado contributo? 
 São, certamente, cristãos das comunidades e pessoas de boa vontade que, com abertura 
aos apelos feitos, sentiram ser esta uma hora propícia para a participação e, com o sentido de 
corresponsabilidade, responderam “sim” ao interessante desafio.
 Importa dizer que todos são chamados a participar. Tem-se perguntado – como? Quais os 
critérios para haver um grupo sinodal e qual o seu perfil? Vou apresentar 4 critérios fundamen-
tais, partindo e supondo sempre, como adquiridas, a liberdade e a vontade da pessoa concreta 
e sem quaisquer outros condicionalismos que impeçam ou dificultem. Assim, os critérios aqui 
apontados têm a ver com a constituição, organização e funcionamento de cada grupo:
 a) Cada grupo deverá ter entre 5 e 15 pessoas. Menos ou mais do que estes máximos 
condiciona bastante e empobrece o diálogo e a participação de todos e de cada um dos seus 
elementos. Um grupo com mais de 15 elementos deverá subdividir-se em 2 ou mais, consoante 
o número.
 b) Fundamentalmente – onde, se e quando possível – cada grupo de trabalho deverá ser o 
grupo-base que constitui o grupo eleitoral para a constituição do Conselho Pastoral Paroquial. 
Porquê? Porque é um sector da pastoral da paróquia com afinidade, organização, programação 
e formação próprias. Exemplos: evangelização (catequistas, grupos bíblicos, grupos de lectio 
divina, etc.); liturgia (ministros extraordinários da comunhão, grupos corais, acólitos, leitores, 
organistas, salmistas, etc.); acção social (centro social – direcção e funcionários, visitadores de 
doentes, grupo Cáritas, Conferência de S. Vicente de Paulo ou outro, etc.); movimentos (ac-
ção católica, CNE, apostolado da oração, mensagem de Fátima, etc.); jovens (grupo paroquial, 
membros de Movimentos de jovens e outros); Conselho Paroquial para os assuntos económi-
cos, com as Comissões de Culto das aldeias e, possivelmente, as mordomias…
 - Tendo em conta as paróquias com várias aldeias, pode facilitar que esta metodologia 
funcione em cada uma delas, facilitando a proximidade. Sendo uma aldeia (ou paróquia) pe-
quena, pode(m) formar-se somente o(s) grupo(s), tendo em conta o número das pessoas e não 
os sectores pastorais.
 - O Conselho Pastoral Paroquial não é um grupo de base mas é o grupo coordenador da 
pastoral de toda a Comunidade paroquial, formado com representantes de todos os grupos de 
base existentes. Se, porém, não é possível organizar outro tipo de grupos, é preferível trabalhar 
com o Conselho Pastoral a não trabalhar. 
 c) Cada grupo deverá reunir periodicamente – mais frequentemente por causa do Sínodo 
– para se preparar em ordem às actividades principais que assume na paróquia. As reuniões ha-
bituais (15 em 15 dias, por exemplo) devem ter algum tempo de reflexão e de formação cristã e 
específica, tendo em conta as suas responsabilidades na Igreja e na paróquia. Durante o Sínodo, 
será bom que este tempo de formação se prolongue pelo mínimo de 60 minutos. Haverá 1 Ani-
mador que, tanto quanto possível, deverá ser o Animador habitual do grupo de trabalho pastoral 
e paroquial, sem prejuízo de poder ser outro.
 d) O Sínodo convoca a todos e será bom ouvir outras pessoas, nos mais diversos temas, 
mesmo as que têm pouca ou nenhuma relação com a Igreja e Comunidade, concretamente aque-
las pessoas que se classificam de “não-praticantes”. Pode acontecer que, em cada paróquia, e 
eventualmente (pode não ser possível uma continuidade regular) haja um grupo assim consti-
tuído.
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NOTAS

 Seria bom – e onde fosse possível deveria ser o normal – que o Conselho Pastoral Paro-
quial fizesse a síntese dos trabalhos de todos os grupos da paróquia e, depois, a síntese paro-
quial fosse apresentada e reflectida na Assembleia Arciprestal. Esta faria a síntese e, através dos 
membros do Conselho Pastoral Diocesano, enviá-la-iam para o Secretariado-geral do Sínodo. 
As mesmas sínteses, vindas dos Arciprestados, seriam partilhadas e estudadas no Conselho 
Pastoral Diocesano. 
 Nunca se devem considerar fechados os grupos de trabalho. Em qualquer altura dos pró-
ximos 4 anos devem poder criar-se novos grupos para as pessoas interessadas que chegam nas 
diferentes “horas” do trabalho. Em qualquer mês e ano podem integrar-se, nos grupos existen-
tes, as pessoas que se sentirem chamadas e que adiram ao Projecto sinodal que, como é próprio 
da atitude e do procedimento pastoral da Igreja, está sempre aberto ao acolhimento e integração 
de novos membros. 

2011-2012 – EM COMUNHÃO PARA A MISSÃO: DA PALAVRA À ACÇÃO

 O próximo ano terá em conta 2 Documentos importantes das 4 Constituições Conciliares 
que nos propusemos estudar, como base programática e de conteúdo para o nosso Sínodo. São 
eles a Dei Verbum – que tem por tema a Revelação Divina e fundamentalmente a Palavra de 
Deus – e a Gaudium et Spes, documento que estabelece os critérios e dá as linhas essenciais 
para a relação entre a Igreja e a Sociedade, nos diversos âmbitos da vida humana.
 Começaremos pela Dei Verbum, a Palavra de Deus, lida, reflectida, interpretada e con-
cretizada por tantos outros documentos importantes, que tem na Exortação Pastoral do último 
Sínodo – Verbum Domini – uma referência imprescindível. Terá como tempo central de refle-
xão o próximo Advento. Porém, será bom que se comece a ler e a estudar no início do mês de 
Outubro, podendo fazer-se as reuniões de síntese – Conselho Pastoral Paroquial, Assembleia 
Arciprestal e Conselho Pastoral Diocesano – durante o mês de Janeiro de 2012. O guião para o 
estudo da Dei Verbum ajudará, sem prejuízo de se usarem outras referências, nomeadamente e 
em primeiro lugar, os próprios documentos (Dei Verbum, Verbum Domini, etc.).
 Iremos, de seguida, ao estudo da Gaudium et Spes. Está previsto que se faça no período 
Quaresma-Páscoa de 2012. Serão os meses de Março, Abril e Maio. O mês de Junho será para 
as reuniões de síntese – Conselho Pastoral, Assembleia Arciprestal e Conselho Pastoral Dioce-
sano 
 “Da Palavra à Acção” – diz-nos o Plano Pastoral para este segundo ano do Sínodo, acres-
centando-se ao lema geral, básico e comum para todo o Projecto sinodal – “Da Comunhão para 
a Missão”. Na verdade, à semelhança da missão dos Apóstolos que Jesus enviou 2 a 2, com o 
mandato de concretizarem a Palavra, anunciando o Reino de Deus, também a Gaudium et Spes 
nos pede que vamos aos problemas e sectores concretos da vida das pessoas e da sociedade. 
Percorrendo o índice da Gaudium et Spes, somos alertados para a importância e a actualidade 
dos temas que desenvolve. Depois de uma Introdução sobre a Condição do homem no mundo 
actual, trata os seguintes 9 capítulos: A dignidade da pessoa humana; A comunidade humana; A 
actividade humana no mundo; A função da Igreja no Mundo actual; A promoção da dignidade 
do matrimónio e da família; A conveniente promoção do progresso cultural; A vida económico-
social; A vida da comunidade política; A promoção da paz e a comunidade internacional.
 O Reino de Deus passa, certamente, pela pessoa e pela comunidade humana, nos seus 
diversos âmbitos e sectores. A urgência destes temas é pedida pelas diversas crises actuais 
nos diversos sectores da vida humana (algumas destas crises são muito fracturantes). Desde o 
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respeito pela dignidade da vida humana, os valores no matrimónio e na família, a promoção e 
defesa da solidariedade e da justiça social nas relações humanas, as consequências da globali-
zação, a nobreza da vocação e da missão política e de serviço ao bem comum, a organização da 
vida económica e a distribuição dos bens… Todos estes são temas para os quais a Igreja deve 
olhar com a sua vocação materna, acrescentando a mais valia que lhe é específica: anúncio de 
Jesus Cristo e da Sua Palavra, procurando realizar a missão libertadora e evangelizadora que 
constituem os fundamentos para a sua identidade, a sua vocação e a sua missão.
 Tudo isto a Igreja é chamada a viver na realização atenta e crítica aos sinais dos tempos e 
às circunstâncias actuais e concretas para a realização da sua missão. Esta passa pelo anúncio e 
pela denúncia, sempre de acordo com o bem integral das pessoas, nunca se apresentando como 
solução alternativa ou nova via, mas inspirando-se e iluminando a sua acção com os critérios 
que procedem da verdade, do bem, da rectidão e da justiça, numa atenção fiel à vontade de Deus 
que quer a implementação do Seu Reino para a salvação de todos.
 A inspiração na Gaudium et Spes pode ajudar-nos a sentir a necessidade e a conveniência 
de criarmos um Departamento que tenha em atenção o estudo da Doutrina Social da Igreja, com 
a preparação de Leigos para os diversos ministérios e serviços da vida e acção concreta nesta 
Igreja Particular que é a nossa Diocese de Viseu. A Comunicação Social na Diocese; a Acção 
Social Cristã, com maior atenção a idosos e doentes, a casais e famílias em situações difíceis, 
aos desempregados e aos jovens; o Património religioso e a sua recuperação, conservação, 
classificação e valorização; a gestão e a administração dos bens da Comunidade; a promoção da 
cultura e a ocupação dos tempos livres ao serviço dos valores e da formação integral, etc., são 
alguns destes serviços que devem criar-se ou melhorar-se, de imediato, na nossa Igreja. 

NA/DA PALAVRA À ACÇÃO

 Este item da Carta Pastoral pretende chamar a atenção para 2 pontos importantes: a neces-
sidade da formação para a qualificação da vida e da acção dos cristãos e a necessidade da passa-
gem à acção para que todos se sintam empenhados na realização e concretização do Projecto de 
Deus na instauração do Seu Reino. Exige estarmos enraizados e edificados “Na Palavra” para 
aprofundarmos a formação e partirmos da Sua força. Supõe que “Da Palavra” partamos para 
a acção, para que a vida seja consequente e transformada pela Sua força. A Sociedade actual 
enfrenta mudanças rápidas e rupturas profundas nas instituições mais fundamentais à pessoa, 
à família e à vida em geral; é marcada por alterações radicais e estruturantes e por crises de 
valores que se julgavam perenes e consistentes; passa por uma perda do sentido da vida e por 
uma desvalorização de culturas e de tradições que davam segurança e estabilidade às pessoas; 
vive experiências de laicismo e de relativismo que põem em questão a própria fé e a própria 
esperança dos crentes…
 Face a tudo isto, torna-se decisivo preparar os cristãos actuais e as futuras gerações para 
viverem os valores da Boa Nova de Jesus com alegria e convicção e para saberem dar razões 
da sua fé e da sua esperança, sem medo nem hesitações, a todos os seus contemporâneos. Pre-
cisamos de passar das palavras à vida e à acção, sendo testemunhas felizes dos valores em que 
acreditamos. Para que se torne possível uma renovação coerente e sustentada da nossa Igreja 
diocesana, precisamos de exercitar algumas práticas e de ter em conta algumas estratégias. As-
sim, apenas como sugestões a equacionar e para que toda a nossa acção tenha a coerência que 
nos vem da vivência da Palavra:
 - Ter um horário semanal de acolhimento e de atendimento em toda e qualquer Comuni-
dade cristã, mesmo a mais pequena; 
 - Acolher bem – tendo em conta o amor cristão e abertos a um são, inteligente e lúcido 
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pluralismo – toda e qualquer pessoa que venha bater à porta da Igreja a pedir algum bem ou 
serviço, mesmo que sem condições para o receber;
 - Preparar algumas propostas de Iniciação Cristã, de Evangelização e de Catequese para 
as diversas situações em que se encontrem as pessoas que nos visitam e solicitam, de acordo 
com os pedidos e as circunstâncias;
 - Ter informação clara, acessível e esclarecedora sobre os diversos serviços da Paróquia e 
as opções de vida cristã, bem como orientações e impressos simples e claros para os pedidos e 
solicitações mais frequentes;
 - Utilizar, na medida do possível e da conveniência, as capacidades técnicas e informáti-
cas, tornando mais prática, fácil e acessível aos mais jovens, todas as possibilidades de infor-
mação e de formação;
 - Pedir colaboração, para todos estes e outros diversos serviços, a leigos mais capazes, 
mais disponíveis e mais generosos, sabendo que esta colaboração pode ser oportunidade de 
aproximação e de formação, nomeadamente de jovens; 
 - Pensar que estes serviços de apoio pastoral podem e devem ser oportunidades para aju-
dar pessoas em situação de desemprego.

2011-2012: AS ACÇÕES E AS DATAS

 Cada Secretariado Diocesano, Movimento Apostólico, Comunidade Religiosa ou Insti-
tuição concreta deverá preparar o seu plano anual e o seu programa. A base e a referência 
devem ser o plano, as acções e as datas da Diocese. É importante, também, que uns respeitem 
todos os outros, para que a comunhão não seja palavra vã mas um princípio posto em prática na 
organização da vida e da acção de todos. Sobretudo, importa que todos acolham, se integrem e 
participem nas acções da Diocese, de acordo com o específico e o particular de cada um.
 As acções que a Diocese se propõe realizar, mobilizando todas as forças, meios e pessoas 
e pedindo o empenho e a dedicação de todos são:
 - Estudar os documentos propostos: Dei Verbum e Gaudium et Spes;
 - Promover o estudo sócio-religioso da Diocese;
 - Continuar a dinamização e preparação dos grupos pré-sinodais; 
 - Realizar o recenseamento da prática dominical.
 As datas para as acções de carácter geral e para as quais se convida toda a Diocese são:
 - 17 / 09 / 2011 – Jubileu dos 500 anos da aprovação da Regra de Santa Beatriz da Silva;
 - 05 / 10 / 2011 – Assembleia do Clero;
 - 09 / 10 / 2011 – 3ª Assembleia pré-sinodal;
 - 14-16/10/2011 – Congresso Internacional do Jubileu dos 500 anos da aprovação da Re-
gra de Santa Beatriz da Silva, em Fátima;
 - 12 / 11 / 2011 – Formação de Animadores dos Grupos Sinodais;
 - 05 / 02 / 2012 – Recenseamento diocesano da prática dominical;
 - 18 / 02 / 2012 – Solenidade jubilar de S. Teotónio (900 anos da vinda para Viseu e 850 
anos da morte);
 - 25 / 02 / 2012 – Formação de Animadores dos Grupos Sinodais;
 - 01 / 07 / 2012 – Dia da Diocese e Assembleia de Animadores.
 

CONCLUSÃO

 Porque a vida – ainda que se tente prever, se deva preparar e se procure programar – não 
se controla nem corresponde totalmente aos nossos sonhos e desejos, é importante que a viva-
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mos intensa e dedicadamente, sempre abertos às novidades e acolhendo e integrando as surpre-
sas.
 O próximo ano pastoral será uma boa experiência sinodal e uma bela e nova surpresa 
eclesial se o vivermos “em comunhão para a missão” e passemos “da Palavra à Acção”. Como 
a Lumen Gentium nos pediu, importa que sejamos uma Igreja em comunhão, bem organizada, 
trabalhando em corresponsabilidade e em interessada participação, dando a nossa pessoal e 
possível colaboração.
 Como guias de vida, de plano, de estudo e de acção, teremos a Dei Verbum que nos convi-
da a estar atentos e acolhedores à Palavra e a todos os sinais pelos quais Deus Se vai revelando 
e a Gaudium et Spes que nos vai desafiando a olhar o mundo e a sociedade como espaços de 
vida e de salvação. O Reino de Deus é tarefa possível, necessária e urgente para todos nós, de-
pendendo da nossa participação a vivência da paz, da justiça, da verdade e do amor.
 Lembramos a reflexão de S. Tiago: «A fé, se não tiver obras, está morta em si mesma» (Tg 
2, 17). Pode servir de inspiração e de motivação para a nossa aplicação empenhada, entusiasta e 
dedicada deste ano. Se o tema nos diz – “Em Comunhão para a Missão… da Palavra à Acção” 
e se “Na/Da Palavra à Acção”, é mesmo isso: nada de palavras ocas e vazias… Não podemos 
ficar nas palavras. Só com palavras não transformamos o mundo e o mundo precisa de ser trans-
formado pela vida, pela acção e pelo amor. É a grande Missão da Igreja e de todos os crentes. O 
amor não se pratica com palavras ocas e vazias, embora não dispense a acção e a participação 
da Palavra que, em Jesus Cristo, é o Verbo Divino e a mais fecunda Acção que transforma toda 
a realidade em Reino de Deus.
 Para todos os cristãos da Diocese e todas as pessoas de boa vontade que nela vivem e 
trabalham, um feliz Ano Pastoral 2011-2012!

dia de Santa Maria Maior / 2011
Bispo Ilídio, Viseu
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2.  ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2011

 Superfície do território – 3.400 Km2 
 População total residente – 260.356 
 Católicos – 239.906

 Paróquias
 a) ao cuidado do clero diocesano – 203 
 b) ao cuidado de sacerdotes religiosos – 6 
 Total de paróquias – 209

 Sacerdotes diocesanos
 a) incardinados na diocese – residentes na diocese – 129 
 b) residentes fora da diocese – 5 
 c) residentes no estrangeiro – 4 
 Total – 138

 Sacerdotes membros de Institutos
 de direito pontifício – 15

 Sacerdotes ordenados
 a) durante o ano e incardinados na diocese – 1 
 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 – 1

 Candidatos ao sacerdócio
 a) para o clero diocesano – em filosofia – 4 
 b) em Teologia – 4 
 Total – 8
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 Baptizados durante o ano
 a) até 1 ano – 2.116 
 b) de 1 aos 7 anos – 566 
 c) depois dos 7 anos – 60 
 Total dos baptismos – 2.742

	 Confirmações	durante	o	ano: 1.640

	 Primeiras	Comunhões	durante	o	ano:	1.932

 Matrimónios
 a) entre católicos – 851 
 b) entre um católico e um não católico - 4 
 Total de matrimónios – 855

	 Centros	de	educação
 a) primárias ou elementares – 3; número de alunos – 482 
 b) escolas secundárias – 1; número de alunos - 237 

 Centros sociais
 a) para pessoas idosas – 87; número de utentes – 2.744 
 b) para infância – 4; número de utentes 130
 c) creches – 21; número de utentes – 544 
 d) outros centros para a defesa da vida e da família – 1; número de utentes – 170

 Tribunal Diocesano
 Causas de declaração de nulidade dos matrimónios 
 Movimento das causas no ano 
 - Processo ordinário 
 a) pendentes – 9 
 b) introduzidas no ano – 9
 c) concluídas – 8; - a favor da nulidade – 7 
         - contra a nulidade - 1
 d) pendentes no fim do ano - 10


