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1. NOTAS PASTORAIS

ABERTURA DO ANO DA FÉ

 Em comunhão com o Santo Padre e a Igreja Católica Universal e em unidade com o nosso 
Bispo e a nossa Igreja diocesana, somos convidados, a partir de hoje, a viver um muito especial 
Ano da Fé. Fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Trindade Santíssima que é Fonte 
de vida e de santidade. Fé na Igreja, na qual somos o Povo de Deus, em comunhão com todos os 
baptizados que conhecem e seguem Jesus Cristo, o Bom Pastor. Fé que, desde o Baptismo, nos 
dá a certeza da vida que é marcada pela Ressurreição e pela promessa da vida na Casa do Pai. O 
Ano da Fé convida-nos a entrar na comunhão, abrindo e atravessando a porta que nos faz viver 
uma relação, onde Deus está presente, onde todos os homens e mulheres são nossos próximos 
e onde o a amor se faz vida e alimenta a esperança.
 Neste ano especial, somos convidados a viver a Eucaristia de cada Domingo como a Festa 
que torna Jesus Cristo presente, como Palavra e Alimento, a dar sentido cristão a toda a vida da 
semana. Empenhados na realização do Sínodo, como Projecto de comunhão e de renovação das 
nossas Comunidades, somos chamados a estudar o Documento conciliar que explica o sentido 
cristão da Eucaristia e do Domingo e chamados a compreender, com a verdade e a sabedoria do 
Espírito Santo, todas as afirmações da Fé católica que rezamos no Credo.
 Que neste especial Ano da Fé, a Trindade Divina - que é Pai, Filho e Espírito Santo - nos 
ajude a ouvir e a acolher a Sua Palavra; a sentir e a crescer na alegria da comunhão; a viver e a 
testemunhar a unidade da fraternidade; a anunciar e a construir o Reino de Cristo que é vida e 
graça, verdade e justiça, amor e paz. AMEN.

NOTA PASTORAL

SEMANA DOS SEMINÁRIOS

 De 11 a 18 de Novembro tem lugar a Semana dos Seminários que tem por tema: “Sacer-
dote, irmão na fé e servidor da fé dos irmãos”. Este tema interpela muito e todos: Seminários 
como instituições de formação; Sacerdotes na sua identidade e missão; Comunidades nas quais 
a fé se vive e transmite; Famílias onde tudo começa; todos os membros do Povo de Deus, sujei-
tos e destinatários da vocação e da missão do sacerdote.
 Esta Semana interpela e desafia-nos a todos a olhar a nossa Igreja de Viseu em Sínodo. 
Nela, vemos o nosso presente e a alegria e o entusiasmo como celebramos, vivemos e transmi-
timos a Fé, no encontro com Jesus Cristo e com os irmãos. Nela, vemos os nossos Seminários e 
interrogamo-nos sobre o próximo futuro que precisa de quem seja enviado a anunciar e a cele-
brar a Boa Nova de Jesus. Nela, vemos os nossos Sacerdotes e damos conta da livre e generosa 



Igreja Diocesana8

disponibilidade, vivida com alegria e entrega até ao fim das forças, testemunhando o serviço 
da fé a todos os irmãos. Nela, vemos as nossas Comunidades e damos conta de como precisam 
de pastores que continuem os actuais, sempre ao jeito e segundo o Coração de Jesus Cristo, 
o Bom Pastor. Nela, vemos as nossas Famílias e pedimos que reavivam a alegria da vivência 
da fé e da sua transmissão, deixando que os seus filhos escutem e respondam, com alegria, ao 
chamamento vocacional de Deus que os ama e os quer enviar ao Seu Povo. Nela, vemos os 
nossos Adolescentes e Jovens e pedimos que outros cristãos os acompanhem na adesão alegre e 
confiante a Jesus Cristo - Caminho, Verdade e Vida - e na descoberta da sua fé, em Igreja, para 
uma realização plena e feliz.
 A Semana dos Seminários interpela, desafia e diz-nos que está no Coração de Deus o 
amor a esta Sua e nossa Igreja de Viseu em Sínodo. Diz-nos que, ao nosso mundo e à nossa 
sociedade, em grandes dificuldades e a vacilar na esperança, a Igreja tem uma palavra a dizer 
e uma experiência a comunicar - palavra e experiência de amor que vêm do Coração de Deus, 
da Cruz sinal de vida e do Evangelho. Diz-nos, ainda e também, que estão no nosso coração, 
nas nossas mãos, no testemunho da nossa fé e na sua transmissão, as respostas que Ele pede 
para que as Comunidades tenham pastores e Jesus Cristo tenha, em todas elas, os necessários 
anunciadores e construtores do Seu Reino.

VISEU, 5 de Novembro de 2012
Bispo Ilídio, Viseu

NOTA PASTORAL NO ANO DA FÉ

INDULGÊNCIAS

 O Ano da Fé que estamos a viver chama a nossa atenção para a importância do Concílio 
Ecuménico Vaticano II e para o aprofundamento da vivência da Fé da Igreja. Centra o Sínodo 
Diocesano que estamos a realizar na nossa Diocese na importância da formação, da organiza-
ção e da corresponsabilidade entre todos os membros da Igreja - Povo de Deus - na vivência da 
santidade, na comunhão e na missão de testemunho da Fé na vida de cada dia.
 Para além das propostas que vêm da Santa Sé e procurando concretizá-las melhor, em sin-
tonia com o Sínodo, temos o Plano Pastoral centrado no Domingo, como apelo à sua vivência 
em festa de família. Além disso, e com o auxílio de diversas catequeses e símbolos, propomos 
um esforço de todos para o estudo do Credo da Igreja, aprofundando as verdades e valores 
fundamentais, que acreditamos e queremos viver. Ainda, até 24 de Novembro de 2013 e con-
cretizando o proposto pela Santa Sé através da Penitenciaria Apostólica, informamos o modo, 
os dias e os lugares nos quais se pode receber uma Indulgência plenária:
 - Sempre que se participar em 3 momentos de formação sobre o Vaticano II ou sobre o 
Credo, em qualquer lugar da diocese;
 - Sempre que, nos lugares adiante indicados nos arciprestados, se participar na Eucaristia 
ou noutra celebração litúrgica ou se ali fizer uma reflexão sobre um dos temas de catequese 
indicados pela diocese, terminando com a oração do Pai Nosso e a proclamação da Profissão de 
Fé, ainda que da forma mais simples.
 - Em cada paróquia no dia do Padroeiro.
 - No dia aniversário do Baptismo, fazendo uma peregrinação junto à Pia onde o recebeu, 
renovando as Promessas baptismais, ainda que na forma mais simples.
 - Na Catedral, no Dia da Diocese e no dia de encerramento do Ano da Fé.
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 NOTAS:
 Para poder receber as graças da Indulgência plenária, os cristãos devem estar na graça de 
Deus, em condições de comungar.
 Os doentes impossibilitados de fazer deslocações, podem merecer as mesmas graças se-
guindo as celebrações prescritas por rádio ou televisão.

SANTUÁRIOS PROPOSTOS NA DIOCESE

 Catedral – Viseu; Na. Sra. dos Verdes - Forninhos, Aguiar da Beira; Coração de Maria - 
Castelões, Besteiros; Na. Sra. dos Milagres - Laceiras, Carregal do Sal; Na Sra. dos Milagres 
- Muxagata, Fornos de Algodres; Na. Sra. do Castelo - Mangualde; Na. Sra. dos Milagres - 
Pindelo dos Milagres, Mões; Na. Sra. do Viso - Carvalhal Redondo, Nelas; Na. Sra. Dolorosa 
- Ribeiradio, Oliveira de Frades; Na. Sra. da Lage - S. Miguel de Urrô, Arouca; Na. Sra. da 
Saúde - Penalva do Castelo; Na. Sra. da Ribeira - Pinheiro de Ázere, Santa Comba Dão; Na. 
Sra. da Guia - Baiões, S. Pedro do Sul; Nosso Senhor dos Caminhos - Romãs, Sátão; Na. Sra. 
da Esperança - Mouraz, Tondela; Na. Sra. do Castelo - Vouzela.

Viseu, 30 de outubro de 2012
Bispo Ilídio, Viseu

NOTA PASTORAL

MENSAGEM PARA A QUARESMA

 O Santo Padre escreveu uma Mensagem para a Quaresma que tem como título: “Crer na 
caridade suscita caridade”. No Ano da Fé, “crer na caridade” é essencial, como acto de fé em 
Deus Pai que nos ama como filhos e que nos converte em filhos, participantes da família divina, 
onde “suscitar a caridade” é próprio de quem é “imagem” e é chamado a ser “semelhança” do 
mesmo Deus.
 Importa esclarecer que por ‘caridade’ se entende amor real e verdadeiro ao próximo e que 
a caridade está intrinsecamente ligada à ‘justiça’, reclamando-a e exigindo-a. Esta caridade - a 
única, porque bela, verdadeira e autêntica - fundamenta a esperança e alicerça-se na fé. É a que 
se apresenta como própria para dizer ‘Deus’ (Deus é amor) e aquela que traduz a acção de Jesus 
Cristo que «como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo» (Jo 13, 1) 
e que valida o nosso amor (‘amar como Jesus amou’). Constitui, mesmo, o distintivo do ser 
cristão: «nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros» (Jo 
13, 35). E, para tirar quaisquer dúvidas, temos o apelo ao comportamento consequente: «nisto 
conhecemos o amor: Jesus deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos 
nossos irmãos» (1 Jo 3, 16). E temos o critério a dar coerência ao preceito: «quem possuir bens 
deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode 
estar nele o amor de Deus?» (1 Jo 3, 17).
 Estão aqui as exigências e os critérios para se ultrapassar a crise que hoje constitui o cen-
tro de tantas dificuldades e de tanto sofrimento para tantas pessoas. Cumprida a justiça - que 
não tolera a violação de direitos fundamentais nem atentados à dignidade básica e que não é 
compatível com qualquer tipo de corrupção - viva-se a caridade. Esta cumpre-se pela atenção 
ao outro, começando pelo mais carenciado, pela compaixão de cura e de proximidade, pela par-
tilha generosa e pelo amor personalizante. Esta caridade é cara e custa (também dinheiro), mas 
liberta quem se ama e é libertadora de quem a vive.
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 Somente podemos, depois de praticar a caridade assente na fé no Filho de Deus que é 
Criador e Pai de todos, somente assim podemos fazer apelo à esperança, pois a esperança sem 
caridade e sem fé é mandar aquecer quem tem frio e mandar comer quem tem fome, sem dar a 
necessária e indispensável ajuda.

RENÚNCIA QUARESMAL

 Seguindo a coerência da decisão tomada há 2 anos, o Conselho Presbiteral atribuiu o pro-
duto da Renúncia Quaresmal deste ano 2013 a projectos pastorais de missionários da diocese 
que estão fora e a projectos pastorais da diocese, a critério do Bispo. Assim, 50% serão enviados 
para alguns dos projectos que estão a chegar à Secretaria Episcopal, vindos de Missionários 
que, oriundos da Igreja de Viseu, estão espalhados pelo mundo. Os restantes 50 % serão orienta-
dos para um ou mais projectos que, na diocese, mereçam esta partilha solidária, tendo em conta 
a necessária sobriedade e as urgentes prioridades deste tempo que vivemos.
 Apela-se à generosidade dos cristãos que, como deve acontecer e sempre tem acontecido, 
são convidados a viver o jejum e a abstinência quaresmais como as formas cristãs de se fazerem 
próximos de quem mais precisa.

Santa Quaresma e Feliz Páscoa!
Viseu, 7 de Fevereiro de 2013

Bispo Ilídio, Viseu

NOTA EPISCOPAL

A IGREJA DE VISEU REZA PELO NOVO PAPA

 Foi com alegria e com muita esperança que a Igreja de Viseu recebeu o novo Papa, eleito 
no Conclave que terminou no fim da tarde do passado dia 13 de Março.
 Vindo da Argentina, um país maioritariamente católico da América do Sul e fortemente 
empenhado na Nova Evangelização - missão fundamental da Igreja nos nossos tempos - o Papa 
Francisco I é aquele que o Espírito Santo suscita para conduzir a Sua Igreja, aberta ao diálogo 
com todos os homens, religiões e culturas do século XXI.
 Em total comunhão de Fé e em oração filial de louvor, de acção de graças e de intercessão, 
a Igreja de Viseu pede pelo Sumo Pontífice e pela sua missão de Pastor da Igreja Una, Santa, 
Católica e Apostólica. Em Sínodo, a nossa diocese de Viseu quer caminhar na escuta atenta da 
Palavra de Deus e no seguimento fiel das orientações que, pelo Magistério do Papa e dos Bispos 
em comunhão com ele, nos são propostas como expressão da vontade de Deus para as circuns-
tâncias concretas deste tempo. A Igreja presente em Viseu promete, em comunhão com o Santo 
Padre Francisco, a total fidelidade ao Evangelho, Boa Nova para a transformação do mundo, 
proclamando, com alegria e entusiasmo, os valores do Reino de Deus.

Viseu, 14 de Março de 2013 
Bispo Ilídio, Viseu
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NOTA PASTORAL

A COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIOCESE

 O Papa Bento XVI deixou-nos uma Mensagem muito interpelante para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais 2013. Desenvolve-se à volta da importância das redes sociais digitais 
que surgem como “uma praça pública e aberta onde as pessoas partilham ideias, informações, 
opiniões e podem ainda ganhar vida novas relações e formas de comunidade”.
 Num tempo marcado por tanta solidão (o distrito de Viseu é aquele que apresenta mais 
pessoas a viver sós), é importante que a Igreja esteja atenta a formas e factores de cultura, co-
municação e diálogo e, portanto, de evangelização, solidariedade e desenvolvimento humano e 
social.
 Como diz o Papa na Mensagem, estas novas linguagens permitem “que a riqueza infinita 
do Evangelho encontre formas de expressão que sejam capazes de alcançar a mente e o coração 
de todos”. Dadas as capacidades deste “ambiente digital”, o Património religioso encontra nele 
expressões e potencialidades variadas que, com a riqueza de imagens e som, consegue transmi-
tir, para além da Palavra, a arte, a beleza e a verdade que são fortes veículos de Evangelização.
O desenvolvimento da utilização das redes sociais no processo da Evangelização requer pes-
soas, preparação e dedicação. Requer abertura a ideias diferentes das nossas, numa diversidade 
cultural que, “não só aceitem a existência da cultura do outro, mas aspirem também a receber 
um enriquecimento da mesma e a dar-lhe aquilo que se possui de bem, de verdade e de bele-
za”. É este diálogo cultural que permite acolher o outro e os outros e formar para os valores na 
pluralidade de culturas e de ideias - única forma de encontro com o mundo e com as pessoas.
 Notoriamente, neste “ambiente digital”, o diálogo acerca da fé e do acreditar está presente 
e “confirma a importância e a relevância da religião no debate público e social”. Isto era verda-
de antes e, muito mais o constatamos desde a eleição do Papa Francisco. Se é verdade, a Igreja 
não pode pecar por falta de comparência, de competência, de preparação ou de dedicação. A 
nossa diocese em Sínodo, na sua vocação de ser Igreja neste tempo e na sua missão de anunciar 
Jesus Cristo e de evangelizar as mentalidades e as culturas actuais, deve estar presente no diá-
logo com as pessoas e os grupos sociais que aqui estão presentes.
 Passam, também por aqui, os desafios da Nova Evangelização e, nestes, as questões de 
iniciação cristã, catequese e vocação, numa Igreja em permanente formação para o contínuo 
envio aos que esperam a resposta para todas as crises, sobretudo, as de sentido e de vida nova.

Viseu, 29 de Abril de 2013 
Bispo Ilídio, Viseu

NOTAS DO PASTOR

 Em férias, o Pastor nunca pode esquecer nem abandonar a sua Diocese nem as suas preo-
cupações pastorais, centradas na vida das pessoas e das comunidades que lhe estão confiadas.
 Assim, neste Verão tão longo e com tão intenso calor, são os fogos e os acidentes das via-
gens de férias, as notícias que, por vezes, constituem os principais destaques e preocupações: 
nas comunidades e nas famílias que têm pessoas em viagem e haveres em perigo.
 Nestes últimos dias, os fogos em diversos lugares da Diocese de Viseu têm sido notícias 
diárias, ao longo de semanas e, por vezes, com trágicas consequências. Estão, nestas últimas, 
os acidentes que vitimaram uma Senhora bombeira que faleceu na Serra do Caramulo e um 
acidente que causou ferimentos graves no Senhor Presidente da Junta de freguesia de Queirã. 
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Alguns outros acidentes e, igualmente, com alguns feridos.
 Como cristão e bispo de Viseu, rezo pela paz e descanso, no Senhor Jesus, da falecida 
bombeira Ana Rita Pereira, de Alcabideche. Rezo, também, pelos seus familiares.
 Igualmente rezo pelas rápidas melhoras do Senhor Presidente da Junta de freguesia de 
Queirã, uma das vítimas do fogo na nossa região e diocese de Viseu e, igualmente, pelas rápidas 
melhoras de todas as outras pessoas feridas.
 Também em férias, muitos dos nossos migrantes vão e vêm, visitando os seus familiares e 
gozando alguns dias de merecido descanso, nas suas terras de origem e junto das suas famílias 
e dos seus amigos.
 A todos aos que regressam aos trabalhos e aos que vêm ou vão para gozar as merecidas, 
justas e necessárias férias quero desejar um bom período de descanso junto dos seus familiares 
e, reiniciando o trabalho, um bom ano.
 Saúde, paz, alegria e trabalho desejo a todos condições para uma sã esperança na constru-
ção de uma vida pessoal e familiar.
 Neste e em qualquer ano quem são os culpados dos fogos? Não, esta (acusação) não é a 
via certa para resolver os problemas tantos e tão graves que eles causam. Há muitos respon-
sáveis e importa apurar essas responsabilidades. Porém, as diversas vias educativa, formati-
va, recreativa e fruitiva vendo as florestas como um bem a preparar, a estimar e a prevenir e 
olhando-as como dons da criação para todos, são as vias que alterarão procedimentos e olhares 
interesseiros e vingativos.

Viseu, 25 de Agosto de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
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2. MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL 2012

 Vivemos o Ano da Fé. Neste tempo, somos convidados a fazer um acto de Fé no Aconte-
cimento que foi o Natal de Jesus. Se acreditamos que Jesus nasceu e que veio de Deus, como 
Seu Filho, não é lenda nem imaginação a Promessa de tempos novos com a certeza da Reden-
ção. Nesta, está a oferta de Paz, de Perdão, de Vida, de Graça, de Verdade, de Justiça... Para 
que haja Fraternidade, Solidariedade, Alegria, Liberdade, Felicidade... Isto é o conteúdo da 
Promessa e o alimento da Esperança cristã.
 Celebrar o Natal em 2012 é aceitar Jesus e a Boa Nova anunciada já presentes e a actuar 
no mundo pela acção dos cristãos que O acolhem. É realizar a força da Sua mensagem, concre-
tizando a Esperança, nos valores que a preenchem e que são direitos de todos. O mundo tem 
prolongado, demasiadamente, o sonho do Advento; tem demorado, para além do desejável, a 
concretização dos efeitos do Natal. Tem-se contentado a sonhar e a esperar o futuro, esquecen-
do-se de concretizar a Promessa. Não adianta desejar, anual e repetidamente, as Boas Festas. É 
preciso realizar o Evento que todos esperam, desejam e merecem viver.
 A Promessa diz que Jesus vem dar a todos as prendas de Deus, libertando a todos das 
diversas crises, injustiças e opressões. O Natal é o Acontecimento iniciado naquele tempo e a 
concretizar-se em cada hoje, dando o justo a cada pessoa. Já não é tempo de sonhos distantes, 
de promessas vagas, de esperanças vazias. É o tempo de cada cristão viver e transmitir a Fé, 
satisfazendo a Esperança, realizando a Justiça equitativa e partilhando o Amor universal.
 Ser cristão e viver o Natal é dar sorriso verdadeiro a quem está triste; dar coração verda-
deiro a quem não tem amor; dar proximidade verdadeira a quem está só; é partilhar pão verda-
deiro a quem tem fome e está desempregado; é dar igualdade verdadeira a quem não tem futuro; 
é ser irmão verdadeiro de quem não tem ninguém que dê Esperança e Amor.
 Neste Natal, mais do que falar de esperança, precisamos de procurar e ir ao encontro 
daqueles que a perderam e partilhar com eles as nossas prendas, as prendas de Deus, con-
cretizando a Esperança de todos.
 Vivemos o Ano da Fé em Jesus, o Filho de Deus. A Fé cristã é a Luz que nos faz ver, no 
Natal, o Acontecimento feliz e redentor de todos para todos.

Santo Natal 2012 e Feliz ano 2013 
Bispo Ilídio, Viseu

FÉ COMPROMETIDA, CIDADANIA ACTIVA

 Nesta Quaresma de 2013 em que a Mensagem do Papa nos faz notar que “crer na Cari-
dade suscita Caridade”, celebramos, neste 3.o Domingo, o Dia Cáritas, subordinado ao tema: 
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“Fé comprometida, cidadania activa”. Então, sem pretendermos forçar sinónimos, facilmente 
concluímos que as duas frases traduzem a mesma verdade fundamental: amor suscita amor e 
a Fé, tornada vida, traduz-se na transformação da cidade terrena, fazendo crescer o amor e a 
esperança.
 Vazio o coração com tantas expectativas defraudadas e anestesiada a confiança em salva-
dores, uns, outros e tantos confirmados nos falhanços dos seus desempenhos, escutamos pala-
vras despretensiosas de quem nos agarra nas mãos e aposta na vontade de acreditar em Quem 
nos garante a esperança. Juntos, unidos na Fé do Senhor que venceu a morte com amor e nos 
deu a vida por amor, ouvimos a certeza de que só o amor gera e comunica amor e só o amor 
constrói e difunde a vida.
 Este é o grande drama das estruturas sociais, políticas, económicas e financeiras que nos 
querem governar: valorizam somente as somas do lucro e as contas do défice. Nunca as pessoas: 
as únicas para as quais tem sentido desejar o lucro; as únicas pelas quais se pode justificar o dé-
fice. Ao contrário e tantas vezes, o lucro, porque limitado, é açambarcado por poucos e o défice, 
porque indesejável, é esquecido e adiado.
 Na Quaresma – tempo certo e real para o balanço das contas que avaliam a vida – olha-se 
ao essencial do “deve” e do “haver”, na simplicidade de quem nada esconde nem quer fugir a 
qualquer imposto. Então, nesta avaliação fontal e frontal, constatamos que só o amar primeiro e 
sem reservas, de qualquer acepção ou diferença, faz crescer o amor. Igualmente, só a Fé tradu-
zida em obras de compromisso com os outros transforma a sociedade, numa cidadania activa, 
consciente e competente, tornando novas, mais belas e melhores todas as coisas.
 Neste Ano da Fé, façamos crescer a Fé comprometida com as pessoas, vivendo a Carida-
de e semeando a Esperança.

Bispo Ilídio, Viseu
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3. HOMILIAS

PORTA DA FÉ ESTÁ ABERTA PARA TODOS, SEM EXCEPÇÃO

 Projectos “fora da Fé morrem no aquém da vida, sem resolver qualquer um dos anseios 
mais profundos da pessoa humana”. Com esta ideia, reflectindo sobre o Evangelho do Domin-
go, D. Ilídio iniciou a sua homilia do passado sábado, na Abertura Solene do Ano da Fé, na 
Diocese de Viseu, numa celebração vespertina, na Catedral.
 “Hoje, muita gente anda correndo, a procurar soluções para os seus múltiplos e variados 
problemas, para os quais não encontra resposta: desemprego, solidão, tristeza, angústia, de-
pressão e sofrimentos de toda a ordem, originados nas injustiças, intolerâncias e desigualdades, 
causadoras de silêncios e de ausências sufocantes”, dizia D. Ilídio, afirmando, depois, que “a 
Fé católica nos dá nova visão da vida, força para caminhar sem desânimo, luz para encontrar a 
Esperança, graça para dar as mãos a todas as pessoas que encontramos no percurso”. E acres-
centava que “o encontro de Fé que o Evangelho de hoje descreve, é progressivo e supõe relação 
pessoal, iniciada num encontro de amor, num “convite para uma autêntica e renovada conver-
são ao Senhor” (A Porta da Fé, 6).
 Anotando a Abertura do Ano da Fé, D. Ilídio afirmou que “a nossa Igreja Particular de 
Viseu celebra festivamente a passagem na Porta que nos foi aberta e franqueada por Jesus 
Cristo e tornada mais possível e próxima, mais compreensiva e actual pelo Concílio Ecuméni-
co Vaticano II, “a grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX” (A Porta da Fé, 5) e 
a «bússola segura para nos orientar no caminho do século XXI» (João Paulo II). É o Grande 
Acontecimento dos tempos modernos, que apresenta Jesus Cristo como Bom Pastor e Mestre, a 
Boa Notícia da Verdade e do Amor, a Igreja como Povo de Deus que vive e celebra o Mistério 
da Fé”.
 Como lembra o Santo Padre, “atravessar aquela Porta implica embrenhar-se num cami-
nho que dura a vida inteira”, iniciando-se com o Baptismo e concluindo-se “com a passagem 
através da morte para a vida eterna.
 “O Sínodo que estamos a viver na Igreja de Viseu é Escola de comunhão, onde aprende-
mos a escutar os apelos e a desvendar os sinais que Deus nos vai mostrando”, recordava D. Ilí-
dio, na presença dos muitos presbíteros, diáconos, religiosos e leigos, que enchiam a Catedral. 
“Passando a Porta e do lado da Fé, tornamo-nos sensíveis, como ouvintes de todos os gritos de 
dor e crise, de tristeza e angústia, de solidão e vazio que vão saindo de irmãos que precisam de 
justiça, que anseiam por esperança, que pedem amor, que exigem verdade, que reclamam soli-
dariedade. Cabe-nos implementar o Reino de Deus que Jesus veio proclamar com a Boa Nova 
que nos deixou e que nos mostra tão grande seara que importa semear e trabalhar, esperando 
colheitas fecundas e abundantes para todos. A Fé nunca é um acto privado. Ela “implica um 
testemunho e um compromisso públicos”.
 O Bispo concluía que “é importante recuperar o sentido da confissão da Fé, que implica 
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um risco de morte e capacidade de sofrer por aquilo em que se acredita. Este Ano deve suscitar 
em cada crente o anseio de confessar a Fé plenamente, intensificar a sua celebração na Euca-
ristia, fazer crescer o testemunho de vida, descobrir os seus conteúdos enquanto Fé professada, 
celebrada, vivida e rezada (cf A Porta da Fé, 9). “E, fazendo eco de Bento XVI, lembrava que 
“também hoje é necessário um empenho eclesial mais convicto a favor duma nova evangeli-
zação, para descobrir de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar a Fé” 
(A Porta da Fé, 7). E também há lugar para aqueles “que ainda não franquearam o limiar, nem 
sequer chegaram à Porta. Também são convidados, a Casa tem lugar para todas e o Pai quer que 
todas recebam o Seu amor. É nossa missão” disse D. Ilídio, a terminar.

GI

EUCARISTIA DA NOITE DE NATAL

 O povo que andava nas trevas viu uma grande Luz. O Natal é um permanente jogo entre 
a Luz e as trevas. Depois de, ao longo de muitos tempos, ele ser pro- metido, o Natal chegou na 
noite, de forma imprevista e sem grandes alaridos, continuando muitos envolvidos nas trevas.
As 3 leituras mostram-nos este contraste, ainda hoje actual: o lado sombrio do mundo, da socie-
dade e das pessoas e a Luz que tudo ilumina, esclarece e faz brilhar.
 É interessante a diferença nas palavras utilizadas nas leituras para distinguir o antes e o 
depois do Natal. Antes, havia trevas, sombras, morte, jugo, opressão, sangue e guerra, impiedade 
e desejos mundanos, iniquidade, falta de abrigo, medo... Palavras que podem actualizar-se sem 
perderem o sentido, falando de violência, desigualdades, terrorismos; crise de esperança e de 
amor; medo, sofrimento e injustiça; solidão, desemprego e mentira... Todas estas, palavras e 
realidades de antes do Natal, ainda que no século XXI...
 Em contraste, o Natal oferece a concretização da promessa de Deus Pai - tempos novos 
e felizes para todos, com luz e alegria, contentamento e júbilo, paz sem fim, direito e justiça 
para todos, graça de Deus e salvação, temperança e piedade, esperança e glória... A causa das 
diferenças e da grande mudança é um Menino que nasceu. Quem é Ele? É o Filho de Deus que 
nos vem por Maria, por acção do Espírito Santo; é “Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eter-
no, Príncipe da paz”. É o Salvador; é Cristo Senhor. Os sinais para O encontrar são: “Menino 
recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura”. Sinais confirmados pelo louvor 
dos Anjos que cantam: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados”. 
Neste Ano da Fé e nesta noite de Natal, como sabem bem dizer, em adoração, as palavras do 
Credo que narram este momento: “E encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria e Se fez 
homem”.
 A missão da Igreja - através de todos os cristãos: leigos, religiosos, diáconos, sacerdotes 
e bispos - é a de anunciar que este Menino está vivo, é mostrá-lo pre- sente e possível de ser 
encontrado. A missão da Igreja é dizer que este Menino é o Deus Connosco e que, sem Ele e 
sem a Sua Mensagem, o Natal continua uma miragem. Os valores prometidos com o Natal e 
anunciados na Boa Nova de Jesus continuam à espera de ser concretizados. O Natal é a vinda 
do Senhor do Céu que vem mostrar-nos o Pai e a Família e que vem ensinar-nos como se deve 
viver na terra para termos acesso ao Céu.
 A fraternidade - a construir pela partilha, pela verdade e pela justiça, vivendo a igualdade 
que assenta na dignidade, no amor e na paz - é o fundamental valor do Natal. Sem este e sem 
os outros valores, não há o Natal de Jesus e sem o Natal de Jesus, tudo é imaginação, sonho, 
promessa adiada, mera data histórica, Antigo Testamento.
 E o pior: rejeitamos e desiludimos Deus que continua a não ser aceite e a não ter lugar no 
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mundo que Ele criou e muito ama e esquecemos tantos irmãos que continuam a ser excluídos 
da comunhão universal.
 Infelizmente - também nos nossos dias - sabemos que muitos rejeitam o Natal e a Luz que 
nos vem do Presépio porque se querem aproveitar das sombras e das trevas para continuarem a 
proceder no erro, na injustiça, na imoralidade, mantendo os privilégios e aumentando as desi-
gualdades e as injustiças.
 Jesus nasceu! É a grande verdade que celebramos nesta noite santa. Um Santo Natal para 
todos! Acolhamos as prendas de Deus - vida, alegria, amor e paz - e partilhemo-las com os nos-
sos irmãos, não esquecendo os mais pobres, os mais doentes, os mais idosos, os mais excluídos, 
os mais pequenos e todos aqueles a quem Jesus quer anunciar o Seu Natal.

Meia noite do Natal de 2012 – Catedral de Viseu
Bispo Ilídio, Viseu

DOMINGO DE RAMOS

 Iniciamos, com esta celebração, a Semana Santa, chamada a Maior, a Semana da Páscoa. 
Celebramos a Páscoa de Jesus: passagem da vida terrena à morte e da morte terrena à vida nova 
e ressuscitada, na Casa e na Glória do Pai. Na Fé cristã, professamos que esta será, também, a 
nossa Páscoa - “espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há-de vir”. Passa-
remos pela morte para a vida nova se amarmos os irmãos, pois o passaporte, o bilhete e o meio 
de transporte da Páscoa é o amor.
 Jesus vive a Sua Páscoa, expiando as consequências da maldade dos homens que, em 
nosso nome, assumiu. Fê-lo quando encarnou (2.ª leitura): “não Se valeu da Sua igualdade com 
Deus, mas aniquilou- se a Si próprio (...) e humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz”. Continuou a assumir a maldade que pendia sobre nós no baptismo que recebeu, 
no rio Jordão: integrou-se na multidão pecadora para assumir todo o peso e consequências do 
nosso pecado. A experiência das tentações, mostra à saciedade até onde Jesus estava disposto a 
ir: até experimentar a tentação do demónio e ser convidado e pressionado por ele a abdicar da 
Sua divindade.
 Confirmou a anulação do castigo que merecíamos quando, em toda a Sua vida e mensa-
gem, mostrou o Seu plano alternativo ao nosso e ao do mundo. Em 1.º lugar, trouxe-nos um 
belo, novo e diferente rosto de Deus. Deus é sempre Criador da vida e nunca da morte; é sempre 
Pai e Libertador; é sempre cheio de misericórdia e de amor. Em 2.º lugar, apresenta-nos um 
belo, novo e diferente rosto da pessoa humana, imagem e filha de Deus. Cada pessoa é amada 
por Deus e a condição para amar Deus é servir as causas das pessoas, a começar pelas mais 
pobres, pelas mais frágeis, pelas mais doentes, pelas mais pequenas. Em 3.º lugar, faz-nos a pro-
posta de uma nova religião - religião com ética e com valores; não farisaica e legalista. Praticar 
a religião é viver a vocação à santidade: amar a vida, cumprir a justiça, viver a fraternidade, 
procurar a verdade, servir o bem e promover a beleza e a harmonia entre todas as criaturas. Em 
4o lugar, Jesus define uma nova sociedade, a viver a dignidade, a justiça, a solidariedade e a 
defesa dos mais pobres. Gerir, desenvolver e promover a nova sociedade é defender o direito e 
a justiça, salvaguardando os mais pobres e marginalizados. Faltam líderes na sociedade actual 
que pratiquem estas tão grandes e nobres causas!
 Concluindo, tendo vencido todas as provações e tendo mostrado que o bem vence o mal, 
Jesus indica o verdadeiro caminho a seguir pelas pessoas regeneradas na Páscoa e libertas do 
poder do mal.
 Com o Domingo de Ramos inicia-se a celebração da Semana da Páscoa. Começa por 
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cantar hossanas ao Filho de Deus, àquele que vem em nome do Senhor. Como os contemporâ-
neos de Jesus, em Jerusalém, também nós entramos, facilmente, no entusiasmo por algo ou por 
alguém, pressionados e inflamados pelo calor das multidões! Porém, depressa viramos a agulha 
para a crítica, para os gritos à queda e eliminação de quem nos incomoda ou faz frente ao nosso 
egoísmo e aos nossos sonhos de grandeza e de privilégios. É a triste sina de uma sociedade que 
não quer a igualdade e não encontra a paz e a estabilidade, mas que se deixa dominar por falsos 
valores e falsas promessas, sem critérios de verdade, de bondade, de amor e de justiça. É a triste 
sina de quem não encontra o sentido da vida, da esperança e do futuro e vive olhando apenas a 
satisfação fugaz e material dos pequenos sonhos e dos pequenos e fugazes entusiasmos, deixan-
do destruir tantas esperanças e tantos sonhos de quem vai ficando à margem do falso progresso.
O Papa Francisco vem propor-nos a verdadeira Páscoa de Jesus Cristo, convidando-nos ao 
amor dos pobres e a imitarmos S. Francisco de Assis no respeito e na estima pelas criaturas, 
pela natureza e por todos os bens da criação. Nos seus gestos e palavras, simples e verdadeiros, 
divisámos este novo rosto de Deus, da pessoa, da sociedade e, também, o belo rosto da Igreja 
de Jesus Cristo - aquela que desejamos e queremos construir com o Sínodo. A cada um de nós é 
proposto viver a autenticidade desta semana e a unir-nos à revelação do Deus do amor e da vida 
que, em Jesus Cristo, ama até ao fim, libertando do poder da morte. A comunhão com o Papa, 
na Igreja, chama-nos a seguir a sua opção frontal pelos valores da simplicidade e da verdade. O 
Sínodo Diocesano que nós estamos a viver pede-nos esta comunhão com a Igreja, no assumir 
a mesma missão que está presente no Evangelho e que Jesus assumiu até ao extremo do Seu 
amor.
 Para todos vós e para todas as pessoas do mundo, uma Santa Semana e uma Feliz Páscoa! 
AMEN! 

VISEU, 23 de Março de 2013
Bispo Ilídio, Viseu

DOMINGO DE PÁSCOA

 «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». Esta era a verdade 
visível dos factos e que, facilmente, se tornou a verdade das mulheres. «Na verdade, ainda não 
tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos».
 Já depois de conhecerem a verdade real dos factos acontecidos, Pedro diz, na 1a leitura: 
«Vós sabeis o que aconteceu...». Estamos no Ano da Fé. Está aqui o centro da Fé cristã. Creio 
que todos responderíamos a S. Pedro: Sim, nós todos sabemos o que aconteceu... Creio que 
todos faríamos coro com ele e com todos os cristãos que nos antecederam na história, com o 
Papa Francisco, com todos os cristãos da Igreja de Viseu e com todos os cristãos que professam 
a mesma Fé em Cristo Ressuscitado. Todos diríamos: Sim, «Nós somos testemunhas de tudo o 
que Ele fez»; «Deus ressuscitou-O ao terceiro dia»; «Jesus mandou-nos pregar ao povo e tes-
temunhar que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos»; «Quem acredita n’Ele 
recebe, pelo Seu nome, a remissão dos pecados». Esta é a síntese da novidade que despertou os 
Discípulos de Jesus, que os fez saltar do seu medo e desilusão e que os levou a iniciar a Missão 
que Jesus lhes tinha confiado. Não fora o Sacramento do Espírito Santo – que os ajudou a com-
preender tudo o que Jesus lhes tinha ensinado – e a Páscoa tinha ficado em Jerusalém e tinha 
terminado com a descoberta do Sepulcro vazio, como lamentou Maria Madalena, triste e amar-
gurada por não ter encontrado o corpo morto de Jesus... Porém, como disseram os Anjos às mu-
lheres, no Evangelho da Vigília Pascal: «Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo? 
Não está aqui, ressuscitou». Com a vinda do Espírito Santo, tudo muda: abrem-se as portas do 
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Cenáculo e os Apóstolos vão anunciar a todos a Páscoa do Senhor. Entendem as Escrituras e 
percebem que Jesus tinha anunciado a Sua própria ressurreição, ao terceiro dia. Apresentam-se, 
sem medo e cheios de alegria, a testemunhar a ressurreição de Jesus, dizendo que Ele está vivo. 
Não têm dúvidas: Ele ́ o único nome pelo qual se pode obter a salvação e quem acredita, recebe 
a remissão dos pecados...
 Tudo isto, há 2000 anos... Aí começou a missão da Igreja... Não arranca de um projecto de 
homens desiludidos, ainda que determinados. Começa na Páscoa e anuncia a Palavra de Deus, 
viva e eficaz; anuncia Jesus Cristo, presente como a Cabeça da própria Igreja. Palavra e Jesus 
Cristo presentes, sobretudo na Eucaristia, a Páscoa realizada cada semana. Vive o amor fraterno 
como o mandato e o distintivo que confirmam a verdade de tudo o que Jesus viveu e ensinou. 
Nós somos a Igreja, hoje.
 A missão que Jesus Cristo trouxe do Pai é a mesma Missão da Igreja e dos Cristãos, nos 
dias de hoje, pois não há outro Caminho, outro Nome, outra Salvação... Somente mais ninguém 
tem que morrer para realizar o Plano de Deus. Cristo morreu de uma vez por todas, em nosso 
nome e realizou, para sempre, a remissão de todos os pecados.
 Cada Cristão – Papa, Bispo, Sacerdote, Diácono – é isto que é chamado a anunciar, onde 
quer que esteja e qualquer que seja a sua tarefa na Igreja... Cada Cristão – Leigo, Religioso ou 
vivendo qualquer Caminho vocacional na Igreja – é isto que é chamado a viver e, pelo seu tes-
temunho, a proclamar e a apresentar-se como exemplo...
 É a todos nós que S. Paulo diz: “Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do Alto». 
«Afeiçoai-vos às coisas do Alto e não às da terra».
 É esta a vocação de cada cristão que, baptizado, se uniu a Jesus e chama a Deus – Pai. A 
nossa Missão é levar esta Boa Nova a todos os nossos irmãos, de modo a que a nossa vida seja 
um Catecismo para todos e encontrem em nós, verdadeiras testemunhas da Ressurreição de Je-
sus Cristo. A nossa missão é ajudar a que a Ressurreição de Jesus transforme todos os corações, 
renove todas as pessoas e o mundo deixe de ser palco de guerras, de ódios, de vinganças, de 
sofrimentos, de injustiças, de desigualdades e passe a ser a Casa comum de todos os que Deus 
ama e pelos quais entregou o Seu Filho como libertação de todos.
 Cristo ressuscitou verdadeiramente, Aleluia! Aleluia!
 Santa e Feliz Páscoa para todos! 

31 de Março de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
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4. VISITAS PASTORAIS

VISITA PASTORAL EM VARZIELAS

 Na semana que terminou neste Domingo, dia 7 de Outubro, realizou-se a Visita Pastoral 
em Varzielas, comunidade paroquial do Arciprestado de Besteiros, onde é Pároco o Pe. António 
Ferreira Duarte. Sempre acompanhado pelo Pároco e ao longo dos diversos dias da semana, 
o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz, em Monteteso e em Bezerreira, 2 lugares des-
ta freguesia. Nos diversos lugares visitou os doentes e passou pela Escola do 1o ciclo e pelo 
Jardim-de-Infância, em Varzielas. Esteve com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que 
acompanhou o Pároco e o Bispo em alguns momentos da Visita Pastoral, concretamente na pas-
sagem pelo Conselho de Exploração das Águas do Caramulo - Empresa que emprega algumas 
pessoas da freguesia e tem uma produção muito significativa, com alguma venda no Estrangei-
ro. Ainda durante a semana, o Bispo reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade da paróquia, 
onde estiveram representantes de alguns Movimentos com actividade, concretamente, a ACR e 
a Mensagem de Fátima e reuniu, também, com os 10 crismandos - todos jovens - preparando a 
celebração. 
 Na manhã do Domingo, teve lugar a celebração da Eucaristia, numa Igreja totalmente 
cheia, na qual administrou o Sacramento da Confirmação a 10 jovens. Para além do Pároco, 
oficiou na concelebração o Diácono Permanente Joaquim Cardoso, natural de Vilar de Besteiros 
e com colaboração pastoral neste Arciprestado. Foi uma bela Festa, iniciando este Ano da Fé, 
em que o Plano Pastoral traduz a importância da Eucaristia, o Mistério da Fé: “É Domingo! 
Juntos na FÉsta”. Parabéns ao Pároco - Pe. António Ferreira Duarte - e a toda a Comunidade de 
Varzielas.

VISITA PASTORAL EM SILVARES

 Decorreu, entre 1 e 7 de Outubro, a Visita Pastoral em Silvares, paróquia do Arciprestado 
de Besteiros. Aqui, é Pároco o recém-nomeado Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho, tendo ini-
ciado, no passado dia 16 de Setembro, o seu ministério paroquial em Silvares, em Mosteiro de 
Fráguas e em Vilar de Besteiros. Sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou a Visita 
com a Eucaristia, celebrada na Igreja Matriz, que venera Nossa Senhora da Natividade como 
Padroeira. Nos diversos dias, visitou a Junta de Freguesia e uma Associação que ali tem a sua 
sede, passou pelo Olheiro onde esteve com os 9 moradores daquele lugar e visitou Carvalhal da 
Mulher, onde celebrou a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora da Saúde. Visitou um grande es-
paço, da paróquia, para arrumos e apoios à Igreja e visitou, também, a Associação que funciona 
na antiga Escola. Visitou, ainda, alguns doentes e reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade 
e com as crianças e jovens da paróquia. Na tarde do Domingo, dia de Nossa Senhora do Ro-
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sário, na Igreja cheia de fiais, o Bispo presidiu à Eucaristia na qual concelebrou o Pároco e o 
Mons. Sílvio Duarte Henriques, com ligações familiares naquela aldeia. Também oficiou, como 
Diácono, Joaquim Cardoso, de Vilar de Besteiros e que acompanhou o Bispo durante todo o 
dia. Foi uma bela Visita e uma bela celebração. Estão de parabéns o Pároco - pela 1a vez em 
actividades pastorais desta natureza - e toda a paróquia.

VISITA PASTORAL EM MOSTEIRINHO

 Na manhã de Domingo, dia 14 de Outubro e início do Ano da Fé, o Bispo encerrou a 
Visita Pastoral, realizada em Mosteirinho, no Arciprestado de Besteiros, durante esta última 
semana. Começou por celebrar a Eucaristia em Malhapão de Cima, onde se juntaram, também, 
as pessoas de Malhapão de Baixo, onde esteve alguns momentos conversando com as pessoas 
presentes. No mesmo dia, celebrou na Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora da Natividade, 
onde se juntaram as pessoas de Mosteirinho e de Frágua. Cumprimentou o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia e conviveu com a Equipa da Autarquia na refeição da noite. Sempre acom-
panhado pelo Pároco - Pe. António José de Figueiredo Marques, aqui há 43 anos - celebrou a 
Eucaristia noutras aldeias, concretamente em Freimoninho e Corte. Praticamente na celebração 
em cada aldeia se encontravam todas as pessoas ali residentes, com as quais o Bispo e o Pá-
roco conversavam e conviviam familiarmente. Visitaram-se alguns doentes e, ainda durante a 
semana, houve um encontro com os Grupos de Corresponsabilidade da paróquia e outro com 
os 5 jovens crismandos. No início da manhã de Domingo, o Bispo presidiu à Eucaristia, conce-
lebrada pelo Pároco e com o serviço diaconal de Joaquim Cardoso, de Vilar de Besteiros. Foi 
administrado o Sacramento da Confirmação a estes 5 jovens. Com a Igreja repleta de pessoas 
muito felizes, fizeram- se votos de um bom Ano da Fé, na continuação da vivência do Sínodo 
Diocesano. Parabéns, Paróquia de Mosteirinho e parabéns, Pe. António José.

VISITA PASTORAL EM PARANHO DE ARCA

 De 9 a 14 de Outubro, decorreu a Visita Pastoral em Espírito Santo de Arca, do Arciprestado 
de Besteiros, onde é Pároco, desde há 8 anos, o Pe. António José de Figueiredo Marques. Sem-
pre acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou por celebrar na Igreja Matriz, depois de, du-
rante a tarde de Terça-feira, ter visitado a Escola do 1.º ciclo, o Jardim-de-Infância, a Junta de 
Freguesia e alguns doentes em suas casas. Na Escola, na aldeia de Paranho, estudam 8 crianças 
e no Jardim, apenas 3. Houve uma conversa muito amiga e familiar com as crianças, Professora, 
Animadora e Auxiliares. Ainda durante essa tarde, o Pároco acompanhou o Bispo na visita à 
Capela de Nossa Senhora da Paz, na aldeia de Paranho, de onde se avista quase toda a paróquia, 
nomeadamente, as pequenas aldeias de Gândara e de Póvoa de Arca e à Anta, em bom estado 
de conservação. Noutra tarde, foi celebrada a Eucaristia em Areal - mesmo a confinar com a vi-
zinha paróquia de Campia, do Arciprestado de Oliveira de Frades - e em Covelo. Houve, ainda, 
um encontro com os Grupos de Corresponsabilidade, no salão paroquial e um outro com os 15 
jovens crismandos. 
 Na 2.ª parte da manhã de Domingo, celebrando-se a Abertura do Ano da Fé, foi encerrada 
a Visita Pastoral, com solene Eucaristia, concelebrando o Pároco e participando no serviço dia-
conal o Joaquim Cardoso. Nesta Eucaristia, o Bispo administrou o Sacramento da Confirmação 
aos 15 jovens da paróquia de Espírito Santo de Arca e a 3 outros, vindos de Campia. Parabéns 
a esta Paróquia e ao seu Pároco. 
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VISITA PASTORAL EM BARREIRO DE BESTEIROS

 Desde Segunda a Quinta-feira (15-18 de Outubro), decorreu a Visita Pastoral à paróquia 
de Barreiro de Besteiros, do arciprestado de Besteiros. Sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. 
Alcides Fernandes Tavares Vilarinho - o Bispo visitou as diversas aldeias que constituem a 
paróquia. Para além da sede situada no Barreiro, visitou Tojosa, Corveira, Vale, Vale do Porco, 
Arnosa, Borralhal e Marruge. Das aldeias habitadas, somente não esteve em Amieira. Presidiu 
à Eucaristia em várias destas aldeias, fazendo-se uma pequena celebração da Palavra nas res-
tantes. Na sede, visitou a Casa do Povo e conversou com os dirigentes, a Junta de Freguesia e 
falou com os autarcas e o Jardim-de-infância, conversando aqui com a Educadora, Auxiliar e as 
crianças presentes. Durante uma tarde visitou o Aterro Sanitário, no Planalto Beirão, onde es-
teve com a Direcção constituída por 5 Presidentes das 19 Câmaras Municipais que constituem 
esta unidade, com os muitos trabalhadores, informando- se sobre os trabalhos ali realizados. 
Visitou, ainda, algumas empresas e oficinas implantadas na freguesia e passou por todas As-
sociações, algumas dotadas de grandes e bem apetrechados espaços, espalhadas por todas as 
aldeias. Visitaram-se, também, alguns doentes e pessoas idosas, em suas casas. Durante estes 
dias, o Bispo reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade e com os jovens e crismandos.
 No início da tarde de Domingo, dia 21, teve lugar a Eucaristia de encerramento na Igreja 
Matriz, tendo o Alexandre - elemento da comunidade paroquial e membro do Conselho Pastoral 
Diocesano - saudado o Bispo e apresentado a paróquia. Concelebrou o Pároco e o Pe. Arman-
do Matos da Costa, de Tourigo, tendo oficiado, como Diácono, o Hélio Domingues - Diácono 
Permanente natural desta comunidade cristã. Durante a celebração, muito bem solenizada por 
todos os participantes que enchiam completamente a grande Igreja, foram crismados 21 cris-
tãos, quase todos jovens. A paróquia foi incentivada, pelo Bispo, à participação nas actividades 
do Sínodo Diocesano, bem como à constituição de um grupo sócio-caritativo, assumindo a 
Pastoral Social na comunidade. Foi uma bela Visita Pastoral e o Pároco e toda a paróquia estão 
de parabéns.

VISITA PASTORAL EM TOURIGO

 Nos dias 17, 18 e 21 de Outubro, o Bispo visitou a paróquia de Tourigo, no arciprestado 
de Besteiros. A anterior Visita Pastoral tinha tido lugar no dia 19 de Novembro de 1995, presi-
dida pelo Senhor D. António Monteiro. Começou por presidir à Eucaristia na Igreja Matriz, de-
dicada a Santo Amaro, concelebrada pelo Pároco - Pe. Alcides Vilarinho - e pelo Pe. Armando 
que, desde Setembro último, vive nesta sua terra, depois de, por motivos de saúde, ter deixado a 
paroquialidade de Campo de Besteiros. Neste dia, o Bispo - sempre acompanhado pelo Pároco 
- visitou, também, a Junta de Freguesia, saudando e conversando com os Autarcas.
 Nos 2 dias anteriores ao Domingo, o Bispo visitou o lugar de Pousadas, onde presidiu à 
Eucaristia, esteve no Centro Social - Centro de Dia e base de Apoio Domiciliário - almoçando 
com todos os utentes e conversando com a direcção, directora técnica e funcionárias desta IPSS. 
Passou, também, por 2 Associações de carácter cultural e recreativo e visitou, acompanhado pelo 
Pároco e pelo Pe. Armando, cerca de 10 doentes e idosos em suas casas. Ainda visitou algumas 
empresas existentes nesta freguesia, sendo 2 de panificação, algumas na área da construção 
civil, sendo outras oficinas, etc. De ressaltar que esta freguesia apresenta um índice de ocupação 
das pessoas muito grande, quer em empresas locais e no concelho, quer na agricultura. Uma das 
visitas feitas foi à Escola do 1.º ciclo (2 salas) e ao Jardim-de-Infância, onde se conversou com 
as crianças e com suas professoras, educadoras e auxiliares.
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Os encontros com os Grupos de Corresponsabilidade e com os jovens e crismandos foram, 
também, muito proveitosos e manifestaram boa vitalidade nesta comunidade cristã. O Bispo 
incentivou uns e outros a colaborarem nas actividades do Sínodo Diocesano e a crescerem nas 
convicções e no testemunho de Fé, tornando-se referências de pessoas felizes e colaboradoras 
numa sociedade justa e solidária. No Domingo, dia 21, celebrou-se o encerramento da Visita. 
Concelebraram os 2 sacerdotes mencionados e oficiou o Diácono Permanente - Hélio Domin-
gues. Foram crismados 16 cristãos, quase todos jovens. Foi uma bela Visita Pastoral. Parabéns 
ao Pároco e a toda a paróquia.

VISITA PASTORAL EM CAMPO DE BESTEIROS

 Entre os dias 7 e 11 de Novembro, teve lugar a Visita Pastoral em Campo de Besteiros, 
de que é Pároco o Pe. António Pereira Felisberto e que faz parte do Arciprestado de Besteiros. 
Sempre acompanhado pelo Pároco, o Bispo começou por visitar a Escola EB 2,3, o Centro Es-
colar do 1.º ciclo e o Jardim-de-Infância. Em todos os lugares houve excelente acolhimento da 
Direcção, dos Professores e dos Auxiliares e houve, em todos os casos, oportunidade de alguma 
troca de impressões com professores e alunos. Esteve, também, no Convívio Jovem - instituição 
de rapazes até aos 18 anos e confiada à Santa Casa da Misericórdia - onde falou com os 23 rapa-
zes, com a Directora, a Mesa da Misericórdia e os Responsáveis. Visitou ainda a Autarquia, na 
sede da Junta de Freguesia, os Bombeiros Voluntários e o posto da GNR local. Também visitou 
a Associação “Andorinhas”, constituída por pessoas com mais de 18 anos e dirigida por Dr. 
João Almiro. No fim da tarde deste primeiro dia, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz, 
dedicada a Santa Eulália. À noite deste dia e com a orientação do Casal Presidente do Secreta-
riado Diocesano da Família (Pureza e Joaquim Cardoso) e do Assistente Diocesano (Pe. José 
Mota), houve um encontro de casais, nos quais estiveram vários, alguns de outras paróquias 
deste Arciprestado. Também estiveram alguns Párocos.
 Nos restantes dias, na sede da freguesia e na aldeia de Ribeira, houve visitas a alguns 
doentes, a algumas Empresas e a algumas Associações. Presidiu à Eucaristia, sucessivamente 
na Igreja de Nossa Senhora do Campo - sede da Misericórdia - e na Ribeira, na Igreja local 
e dedicada a S. Brás. Reuniu, numa das noites, com os Grupos de Corresponsabilidade, re-
flectindo na Igreja, enquanto Instituição que vive a comunhão, que exige a participação em 
corresponsabilidade e que envia para a missão.
 Na tarde de Sábado, houve a reunião com os jovens e crismandos, orientada pelo Presi-
dente do Secretariado das Vocações, Juventude e Ensino Superior (Pe. António Jorge). Neste 
encontro, a Sandra, do grupo de jovens do Espírito Santo, de Mioma e o seminarista do 3.º ano 
de Teologia do Seminário Maior - Paulo Vicente - deram importantes testemunhos.
 No Domingo, dia 11 de Novembro, houve o encerramento da Visita. Na Eucaristia, bem 
participada e numa Igreja repleta, foram crismados 28 cristãos, 24 jovens e 4 adultos. Concele-
brou, além do Pároco, o Pe. Armando Matos da Costa, saído este ano para sua casa, em Tourigo, 
depois de ter estado aqui durante 47 anos, tendo oficiado o Diácono Joaquim Cardoso.
 Estão de parabéns a Comunidade cristã de Santa Eulália do Campo de Besteiros e o seu 
Pároco - Pe. António Pereira Felisberto.

VISITA PASTORAL EM CAPARROSA

 De 23 a 28 de Outubro, realizou-se a Visita Pastoral em Caparrosa, Arciprestado de Bes-
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teiros, 21 anos depois da anterior (15 de Dezembro de 1991), presidida por D. António Mon-
teiro. Sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. António Pereira Felisberto - o Bispo começou a 
Visita pela Associação Social de Solidariedade de Caparrosa, falando com os idosos ali presen-
tes em Centro de Dia, com alguns elementos da Direcção e com as pessoas auxiliares que ali 
trabalham. Ainda no 1.º dia, visitou alguns doentes, esteve na Junta de Freguesia onde saudou 
o Presidente e os restantes elementos da Autarquia e presidiu à Eucaristia na Igreja Matriz, 
dedicada a S. Miguel Arcanjo. Nos restantes dias, celebrou na Igreja de S. Frutuoso, em Souto 
Bom, na de S. Brás, em Paranho e na de Nossa Senhora da Conceição, em Caparrosinha. Entre- 
tanto, visitou os doentes nas diversas aldeias e as 2 Escolas da freguesia - Jardim-de-Infância, 
em Caparrosinha e 1o ciclo, em Caparrosa. Passou por várias Empresas em Caparrosa, Paranho 
e Caparrosinha, conversando com os seus proprietários e Responsáveis e com alguns dos traba-
lhadores presentes. Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade da Paróquia e, já no Sábado, 
reuniu com os Crismandos. Orientou este encontro o Presidente do Secretariado das Vocações, 
Juventude e Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida. 
 No Domingo, dia 28 de Outubro, foi o encerramento desta Visita Pastoral, com a solene 
Eucaristia, na qual concelebraram, e nos respectivos ministérios, o Pároco e os Diáconos Per-
manentes - Felisberto Henriques de Figueiredo e Joaquim Cardoso. Foram crismados 18 jovens 
e um adulto, todos residentes na Paróquia. A Eucaristia foi muito bem animada e muito bem 
participada por cristãos que enchiam completamente a Igreja Matriz. Foi uma bela Visita Pas-
toral, estando de parabéns o Pe. Felisberto, seu Pároco, e toda esta Paróquia.

VISITA PASTORAL EM S. JOÃO DO MONTE

 Entre 29 de Outubro e 4 de Novembro, decorreu a Visita Pastoral em S. João do Monte, 
no Arciprestado de Besteiros, 17 anos depois da anterior (17 de Dezembro de 1995), feita pelo 
Senhor D. António Monteiro. No primeiro dia, acompanhado pelo Pároco - Pe. António José 
de Figueiredo Marques, também Arcipreste - e do Presidente da Junta de Freguesia, o Bispo 
visitou a Igreja Matriz, a sede da Junta de Freguesia, a Associação Recreativa e Cultural, a 
Escola do 1.º ciclo e o Jardim de Infância e a Associação dos Bombeiros Voluntários (extensão 
de Campo de Besteiros). Ainda neste primeiro dia, presidiu à Eucaristia no Braçal - terra ori-
ginária de D. Custódio Alvim Pereira, falecido em Roma em Novembro de 2007 - e na Igreja 
Matriz. Nos dias seguintes, sempre acompanhado pelo Pároco e celebrando em alguns destes 
lugares, passou por Valdasna, Mançores, Almofala, Castêlo, Souto, Dornas, Teixo, Valeiroso, 
Daires e Abóbada. Aqui, na pequena Igreja dedicada a Nossa Senhora da Visitação, juntaram-
se, também, algumas pessoas de Caselho. Na Igreja de Nossa Senhora do Livramento - um san-
tuário onde vem muita gente das redondezas no dia 8 de Setembro - juntaram- se pessoas vin-
das de Vale do Lobo, Belazeima, Matadegas e Ramalhal. Também se visitou o Centro Social 
Paroquial que desenvolve a valência de Apoio Domiciliário e uma empresa que faz exploração 
de uma pedreira. Nas diversas aldeias da freguesia, visitaram-se alguns doentes que, em algu-
mas delas, se juntavam numa das casas vizinhas. Houve um encontro com algumas pessoas que 
assumem algumas tarefas na comunidade, concretamente catequistas, membros do grupo coral 
e direcção do Centro Social Paroquial. 
 No Sábado, o Bispo e o Pároco reuniram com os crismandos - 20 jovens - em encontro 
orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Supe-
rior, com o testemunho de um jovem do Movimento do Espírito Santo, da paróquia de Mioma. 
No Domingo, a meio da manhã, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, na 
Igreja Matriz, dedicada a S. João Batista, que estava completamente cheia. Para além do Pá-
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roco, esteve o Diácono Joaquim Cardoso. No momento próprio, o Bispo crismou os 20 jovens 
que foram desafiados a viver o Domingo como o dia da Festa dos cristãos e a constituírem um 
grupo, continuando a sua formação cristã. Parabéns ao Pároco e a toda a paróquia de S. João 
do Monte. 

VISITA PASTORAL EM CASTELÕES

 Ao longo da passada semana, decorreu a Visita Pastoral em Castelões, paróquia do 
arciprestado de Besteiros. Durante os vários dias, o Bispo, visitou os diversos lugares desta 
Comunidade cristã, começando por estar no centro (Eiras, Rocio, Ribeiro, Casal, Costa e Co-
ração de Maria), passando pelo Santuário do Coração de Maria e presidindo à Eucaristia na 
Igreja Matriz. Nos dias seguintes, sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Alcides Fernandes 
Tavares Vilarinho - passou por Figueiral, Vila de Rei, Fontainhas, Ladeira, Múceres, Coelhoso 
e Cortiçada. Nestes 3 últimos lugares, os mais populosos, presidiu à Eucaristia nos sucessivos 
dias da semana. Visitou a IPSS da Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros, com sede 
no Campo. Ali esteve, falando com a Direcção da Santa Casa, com a Directora Técnica, com 
as pessoas auxiliares da Instituição e com as pessoas em Centro de Dia e em Lar. Visitou os 
doentes em suas casas, nas diversas povoações e alguns centros de convívio existentes nos 
diversos lugares (clubes e associações). Passou pela Junta de Freguesia, onde conversou com 
o Presidente e a restante equipa sobre as obras que estão a decorrer na sede e que, também, 
quer abranger o Passal e o Adro da Igreja. Esteve com as Crianças, a Educadora e a Auxiliar, 
no Jardim de Infância, estando as crianças do 1o ciclo no Centro Escolar do Campo. Reuniu 
com os Grupos de Corresponsabilidade da Comunidade, dando conta de alguns Movimentos ali 
existentes - Carismáticos, Apostolado da Oração, Conferência de S. Vicente de Paulo e Acção 
Católica - para além de muito bom empenhamento na Catequese e na Liturgia. O Conselho 
Paroquial para os Assuntos Económicos e o Conselho Pastoral Paroquial também se apresen-
taram e falaram do seu empenho na paróquia. Com a orientação do Presidente do Secretariado 
Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino Superior - Pe. António Jorge - fez-se um encontro 
com os jovens e crismandos.
 A Visita Pastoral teve o seu encerramento no Domingo, dia 2 de Dezembro, início do 
Advento. Na Eucaristia, concelebrada pelo Pároco, pelo Cón. Fernando Marques Dias, natural 
desta Comunidade e pelo Cón. José Ribeiro dos Santos, natural do Campo e colaborador do 
Pároco de Castelões, celebraram o Sacramento da Confirmação 30 cristãos, quase todos jovens. 
Foi uma Visita Pastoral muito positiva, estando de parabéns o Pároco e toda a paróquia de Cas-
telões.

VISITA PASTORAL EM VILAR DE BESTEIROS E MOSTEIRO DE FRÁGUAS

 Durante a semana passada, entre os dias 7 e 13 de Janeiro, decorreu a Visita Pastoral às 
paróquias de Vilar de Besteiros e de Mosteiro de Fráguas, das quais é Pároco o Pe. Sérgio Mi-
guel Tavares de Pinho. Acompanhou o Pároco e o Bispo, nas 2 paróquias, o Diácono Joaquim 
Cardoso, natural de Vilar de Besteiros. Ao longo destes dias, celebrou-se a Eucaristia nas 2 Igre-
jas Matrizes e, também, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Aldeia) e na Igreja do Senhor 
dos Aflitos, respectivamente de Vilar de Besteiros e de Mosteiro de Fráguas. Visitaram-se os 
doentes em suas casas, conversando-se com os familiares e visitou-se, também, a Autarquia e a 
Associação Cultural e Recreativa de cada uma das freguesias.
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 Em Mosteiro de Fráguas visitou-se o Jardim-de-infância e, em Vilar de Besteiros visitou-
se o Jardim-de-infância e a Escola do 1.º ciclo. Também aqui se visitou a sede do Centro Social 
Paroquial e o terreno deste Centro para possíveis futuras construções. Numa e noutra paróquia 
houve um encontro com a catequese, numa reunião, muito bem conseguida e animada, com 
crianças e adolescentes, pais e catequistas e um encontro com os órgãos de corresponsabilidade. 
Ao longo da semana e ora em Vilar ora em Mosteiro, realizaram-se 3 encontros para pessoas 
das 2 paróquias: Casais, empresários e gestores, jovens e crismandos. A reunião dos casais 
foi orientada pelo Secretariado Diocesano da Família (de que é Presidente o diácono Joaquim 
Cardoso e esposa), a dos empresários e gestores foi orientada pelo Presidente Diocesano - Se-
nhor José Coelho - e pelo seu Assistente (Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo) e a dos 
jovens e crismandos foi orientada pelo Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, 
Juventude e Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida.
 No Domingo, encerrou-se a Visita Pastoral com a Eucaristia, concelebrada pelo Pároco 
- Pe. Sérgio Pinho - e pelo Diácono (Joaquim Cardoso). Concelebrou, também, em Vilar de 
Besteiros, Mons. Sílvio Duarte Henriques, dali natural e, em Mosteiro de Fráguas, Pe. Eurico 
José Pereira Teixeira de Sousa, pároco de Arões e de Junqueira, acompanhando um jovem que 
ali se crismou. Crismaram-se 12 jovens em Vilar e 10 em Mosteiro de Fráguas. O Bispo dá os 
parabéns ao Pároco e às 2 paróquias, concretamente aos mais empenhados na programação e 
preparação das visitas, pois foram muito bem conseguidas.

VISITA PASTORAL EM GUARDÃO

 Decorreu, de 14 a 20 de Janeiro, a Visita Pastoral na paróquia de Guardão, no Caramu-
lo. A anterior tinha sido realizada por D. António Monteiro, com o encerramento no dia 10 de 
Novembro de 1996. Acompanhado pelo Pároco - Pe. António Ferreira Duarte - ali há 4 anos, o 
Bispo, depois de ter celebrado na Igreja Matriz, percorreu todas as aldeias que constituem a Pa-
róquia. Assim, num dia de grande ventania e muita chuva, passou por Jueus, Laceiras, Cadraço, 
Carvalhinho, Janardo, Guardão de Baixo e Guardão de Cima, Caramulo e Caselho.
 Num dia em que foi celebrada a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora da Esperança, na 
vila de Caramulo, o Bispo e o Pároco visitámos os 4 Lares de idosos que acolhem perto de 300 
pessoas, algumas vindas de vários pontos de Portugal. São eles: Lar de 3a idade do Caramulo, 
Lar do Sameiro, Lar Boa Esperança e Lar das Pedras Soltas. Em todos, fomos recebidos com 
muita estima pela respectiva direcção e auxiliares e com muita alegria pelas pessoas idosas ali 
residentes.
 Noutro dia, foram visitadas as crianças, adolescentes e jovens estudantes nas diversas 
escolas: 2 Jardins de Infância, a Escola de 1.º Ciclo e a Escola EB 2,3. Em todas, o Bispo falou 
com a direcção, professores e pessoas auxiliares, estabelecendo com os alunos uma conversa 
animada e muito participativa. Houve um encontro importante e muito participado com os cris-
tãos que constituem e fazem parte dos diversos sectores da pastoral paroquial.
 No Sábado, por impossibilidade do temporal que reteve o Bispo na estrada, vindo de 
Fátima, foi o Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior 
- Pe. António Jorge dos Santos Almeida - que orientou o encontro com os jovens e crismandos.
 No Domingo, dia 20 de Janeiro, foi o encerramento da Visita Pastoral. Na Igreja Matriz, 
às 11,00 horas, o Bispo presidiu à Eucaristia, concelebrada pelo Pároco e pelo Diácono Joaquim 
Cardoso que exerceu o ministério diaconal. Na celebração e apresentados pelo Pároco, foram 
crismados 33 cristãos, quase todos jovens, desafiados pelo Bispo a vi- verem os carismas pro-
venientes do Espírito Santo, na diversidade das necessidades da Comunidade e da Sociedade 
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onde se insiram.
 O Bispo dá os parabéns ao Pároco e a toda a paróquia do Guardão, agradecendo todo o 
bom acolhimento e a colaboração demonstrados.

VISITA PASTORAL EM SANTIAGO DE BESTEIROS

 De 22 a 27 de Janeiro, decorreu a Visita Pastoral em Santiago de Besteiros, sendo a última 
paróquia visitada neste Arciprestado de Besteiros. A anterior tinha tido encerramento no dia 7 
de Janeiro de 1996, sendo Bispo D. António Monteiro. Durante os diversos dias da semana - 
quase sempre com bastante chuva - o Bispo, acompanhado pelo Pároco - Pe. Eugénio Duarte 
Henriques de Sousa - e por 2 elementos da Comunidade, desenvolveu todos os momentos da 
visita. Passou pelos diversos lugares da paróquia, iniciando pela sede, onde celebrou a Euca-
ristia na Igreja Matriz. Também, no 1o dia, visitou o Presidente da Junta da Freguesia e a uma 
Associação existente no mesmo edifício, como, também, fez uma visita ao Rancho, com sede 
junto à Igreja Matriz.
 Nos dias sucessivos, passou por Lourosa, celebrando na Igreja de Santa Bárbara, por 
Muna, com celebração na Igreja de Nossa Senhora da Penha e por Pedronhe, celebrando na 
Igreja de Santo António. Ainda esteve na Igreja de Santa Eufémia, que serve Barrô e Litrela, 
onde rezou um pouco com as pessoas e, porque era 25 de Janeiro, reflectiu a conversão de São 
Paulo e a missão deste grande Apóstolo nos primeiros tempos da Igreja. Na Portela, visitou a 
Ponte Romana e uma empresa local, numa freguesia rica de elementos culturais e históricos: 
fontes diversas com interesse e uma Quinta com diversos vestígios de vida, religião e activida-
des judaicas. Houve toda uma tarde para visitar as diversas empresas e indústrias ali implan-
tadas, algumas com muitas dezenas de trabalhadores e com grande porção dos seus produtos 
destinados à exportação. Esteve nos 2 jardins-de-infância existentes na freguesia e na Escola 
do 1o ciclo. Passou pelo Centro Social Paroquial, aberto há menos de 1 ano, onde funciona a 
base do Apoio Domiciliário, o Centro de Dia e uma creche. Visitou alguns doentes em diversas 
aldeias da freguesia (alguns em Litrela, onde visitou, também, uma Associação local).
 Durante a semana houve um encontro com as pessoas que colaboram nos diversos ser-
viços paroquiais e, com a orientação do Presidente do Secretariado Diocesano das Vocações, 
Juventude e Ensino Superior, houve um encontro com jovens e crismandos. No Domingo, dia 
27 de Janeiro, foi o encerramento desta Visita Pastoral, tendo concelebrado, para além do Páro-
co, o Pe. António Martins e Manuel Henriques - Padres da Congregação de S. Vicente de Paulo 
e naturais de Campia, paróquia do Pe. Eugénio. Esteve, também, o Diácono Joaquim Cardoso, 
de Vilar de Besteiros e Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. Estão de 
parabéns o Pároco e a Comunidade cristã que souberam receber e colaborar muito bem e com 
muito entusiasmo e alegria.

VISITA PASTORAL EM SABUGOSA

 Iniciando as Visitas Pastorais no Arciprestado de Tondela, depois de terminado o de Bes-
teiros, o Bispo esteve nesta semana nas Paróquias de Sabugosa e de S. Miguel de Outeiro. Em 
Sabugosa, visitou a Junta de freguesia, tendo uma conversa de muito interesse com os Autarcas 
e esteve na Associação local com actividade nas instalações da Autarquia. Acompanhado por 
um dos Sacerdotes que aqui fazem serviço - Pe. José Carlos da Silva Maia - visitou os cerca de 
20 doentes que, acamados ou idosos, já não saem de casa. A todos, bem como aos seus fami-
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liares, o Bispo dirigiu palavras de simpatia e de amizade. Esteve no Jardim-de-Infância, onde 
conversou com a Educadora, com a Coordenadora de Agrupamento, com as Auxiliares e com 
as 9 crianças ali presentes. Tendo celebrado na Igreja Matriz, teve um encontro com todos os 
órgãos de Corresponsabilidade, onde veio à conversa a necessidade urgente de obras na Igreja 
Matriz. No fim do dia de Quarta-feira, houve um convívio muito familiar, com uma refeição 
partilhada, nas instalações da Junta de Freguesia, chamadas de “salão multiusos” e que reuniu 
largas dezenas de pessoas. No início da manhã de Domingo, dia 3 de Fevereiro, encerrou-se 
esta Visita Pastoral com a Eucaristia, concelebrada pelo Pe. Maia e Diácono António Monteiro, 
daqui natural e aqui cooperador pastoral. O Bispo agradeceu a todos o entusiasmo e o bom e 
amigo acolhimento durante a semana.

VISITA PASTORAL EM S. MIGUEL DE OUTEIRO

 De 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro, simultaneamente com a Visita a Sabugosa, decorreu a 
Visita Pastoral a S. Miguel de Outeiro, paróquia onde trabalha a mesma Equipa Pastoral da qual 
o Pe. José Carlos da Silva Maia é o mais directamente presente. Depois de celebrar na Igreja 
Matriz, o Bispo, acompanhado sempre pelo Pe. Maia, esteve na sede da Junta de Freguesia, 
onde houve uma interessante e amiga conversa com o Senhor Presidente da Junta e a Equipa 
dos Autarcas locais. Durante os diversos dias, o Bispo celebrou nas 2 aldeias que fazem parte 
da paróquia - Fial (Igreja de Santo António) e Póvoa da Catarina (Igreja de Nossa Senhora das 
Candeias). Durante uma tarde, fez-se uma visita às empresas das 2 paróquias, incentivando à 
esperança, com a presença e palavras amigas, para ultrapassar as dificuldades presentes. Houve 
um encontro com as crianças mais pequenas, no Jardim-de-Infância e com as do 1.º ciclo. A 
Educadora, os Professores e as Auxiliares receberam muito bem, tinham muitas surpresas pre-
paradas e umas e outras crianças foram muito cooperantes, participando com alegria, criativi-
dade e espírito de festa nestes diálogos e momentos ali passados. Visitaram-se muitos doentes, 
em todos estes lugares da freguesia, havendo sempre oportuna e carinhosa troca de impressões. 
Fez-se uma reunião com os Grupos de Corresponsabilidade da Comunidade cristã e o Bispo 
incentivou a que participassem na vida da paróquia e nos trabalhos do Sínodo Diocesano. Com 
a orientação de 2 jovens do Grupo JES de Mioma - Sandra e Fernando - houve um animado e in-
teressante encontro com os jovens e crismandos, tendo o Bispo animado a que seguissem estes 
testemunhos, iniciando, também ali, um grupo de jovens, começando no pós-crisma, pedindo 
colaboração a alguns catequistas presentes. No Domingo, dia 3 de Fevereiro, fez-se o encerra-
mento com a celebração da Eucaristia, muito bem participada e na qual se crismaram 11 jovens, 
tendo, também, sido crismadas uma jovem e uma adulta da vizinha paróquia de Sabugosa. O 
Bispo agradeceu ao Pe. Maia e a todos os paroquianos o acolhimento e a colaboração alegre e 
entusiasta durante a semana.

VISITA PASTORAL EM CANAS DE SANTA MARIA

 De 25 de Fevereiro a 3 de Março decorreu a Visita Pastoral na Paróquia de Canas de 
Santa Maria, Arciprestado de Tondela, onde é Pároco, desde há 39 anos, o Pe. João Dinis de 
Figueiredo. Sempre acompanhado pelo Pároco e pelo Diácono Felisberto Henriques Gomes de 
Figueiredo, o Bispo visitou, no 1.º dia, o Presidente da Junta de Freguesia e a Autarquia. Ali 
houve uma acolhedora recepção, troca de impressões e uma familiar refeição.
 Nos restantes dias, passou-se em todos os lugares da paróquia, tendo-se visitado os doen-
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tes, em suas casas e celebrou-se a Eucaristia. Aconteceu, sucessivamente, em Santa Ovaia de 
Cima, em Póvoa do Arcediago, em Canas, em Santa Ovaia de Baixo e em Valverde. Visitou-se 
o Jardim de Infância e a Escola do 1.º Ciclo. Num e noutro lugar, houve uma muito anima-
da recepção, festa muito participada e conversa com as Educadoras, Professores, Auxiliares e 
Crianças. Num outro dia visitaram-se as diversas empresas, havendo uma saudação a todos os 
Empresários e Empregadores, com palavras de incentivo à confiança e à vivência serena, ainda 
que lutadora, das dificuldades actuais. Passou-se nas 2 Instituições sociais - o Centro Paroquial 
(Creche, Jardim, Centro de Dia e Apoio Domiciliário) e na Residência Casa de Santa Maria 
(Lar de Idosos).
 O Bispo, o Pároco e os Diáconos - Felisberto e Hélio Domingues - tiveram alguns en-
contros temáticos: Grupo Sinodal, Famílias (orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral 
Familiar), Associações da freguesia, Grupos de Corresponsabilidade e Jovens e Crismandos 
(orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Supe-
rior). Todos estes encontros foram muito participados e muito enriquecedores, dando ao Bispo 
a visão de uma paróquia muito viva, ainda que com inquietações e ânsias de mais e melhor. No 
Domingo, dia 3 de Março, realizou-se o encerramento desta semana de Visita Pastoral (a ante-
rior tinha terminado em 30 de Abril de 1995). A Eucaristia, muito bem participada, teve a ad-
ministração do Sacramento da Confirmação a 22 cristãos, sendo 3 de Parada de Gonta e sendo 
alguns deles adultos. Foi uma bela Visita Pastoral.
 O Bispo agradece ao Pároco e a todos os paroquianos o bom acolhimento e a boa partici-
pação e dá os parabéns a todos os que colaboraram na sua organização.

VISITA PASTORAL EM LOBÃO DA BEIRA

 Decorreu entre os dias 4 e 10 de Março, a Visita Pastoral na paróquia de Lobão da Beira, 
do arciprestado de Tondela, depois de a anterior ter tido o encerramento no dia 12 de Feverei-
ro de 1995, presidida por D. António Monteiro. Acompanhado sempre pelo Pároco - Pe. João 
Pedro Ferreira Cardoso - o Bispo foi visitando os doentes, nas suas casas, as diversas Associa-
ções locais e as diversas pequenas empresas e lugares de trabalho, muitos deles como pequenas 
explorações familiares.
 Visitou a sede da Junta de Freguesia, tendo conversado com a equipa dos autarcas sobre 
o momento daquela autarquia. Celebrou a Eucaristia na Igreja Matriz e, ainda, nos dias sucessi-
vos, na Igrejas de Nossa Senhora do Crasto e na Igreja de S. Simão. Passou, também, pela Igreja 
de S. João Baptista, onde falou aos presentes e fez uma pequena oração. Esteve no Jardim- de-
-Infância e na Escola do 1.º ciclo, onde conversou com Educadora, Professores e Auxiliares, 
mantendo animada conversa com todas as crianças. Durante a semana, reuniu com os grupos de 
corresponsabilidade e com os jovens e crismandos. Neste encontro estiveram 3 elementos do 
Secretariado Diocesano da Juventude, Vocações e Ensino Superior. O Bispo teve, também, um 
encontro com toda a catequese: crianças, adolescentes, pais e catequistas.
 No Domingo, dia 10 de Março, foi o encerramento desta semana de Visita Pastoral, com 
a celebração da Eucaristia, muito bem participada, na qual foi administrado o Crisma a 14 cris-
tãos, quase todos jovens. Para além do Pároco, estiveram os Diáconos Permanentes Felisberto 
Henriques e Hélio Domingues, os 2 da paróquia vizinha de Canas de Santa Maria.
 Foi uma bela Visita Pastoral e estão de parabéns o Pároco e todos os paroquianos.
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VISITA PASTORAL EM PARADA DE GONTA

 Terminou, no último Domingo, dia 17 de Março, a Visita Pastoral em Parada de Gonta, 
do Arciprestado de Tondela. A anterior tinha sido encerrada em 30 de Abril de 1995, presidida 
pelo Senhor D. António Monteiro. Sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. João Dinis Lopes de 
Figueiredo - e pelo Diácono Felisberto, o Bispo começou por visitar a Escola do 1.º ciclo, onde 
se juntaram, também, as crianças do Jardim-de-Infância. Ali falou com as Crianças, as Profes-
soras e Auxiliares e, também, com Pais e Avós que ali estavam presentes. De seguida, visitou 
os Autarcas, na Junta de Freguesia, onde conversou com todos e falou sobre esta freguesia que 
se orgulha de um dos seus expoentes literários - o poeta Tomás Ribeiro. Passou, depois, pelas 
casas de todos os doentes, onde falou com estes e com seus familiares, visitando, também, algu-
mas pequenas Empresas da freguesia. À noite deste 1.º dia, jantou com o Pároco, o Diácono e 
com os representantes das Associações da freguesia na ASSODREC, uma das Associações que 
faz o Apoio Domiciliário aos que dele precisam. De seguida, o Bispo e todos se dirigiram para 
a sede da Associação “Os Amigos de Parada de Gonta”, onde todas se apresentaram e convive-
ram. Aqui e para todos, actuou o Grupo de Cantares de Parada de Gonta que a todos deliciou. 
O Rancho Folclórico, pertencente, também, a uma Associação local, actuou no Domingo, no 
final da Eucaristia, no Adro da Igreja. O Bispo esteve, noutro dia, com toda a catequese: crian-
ças, catequistas e familiares. Foi oportunidade para falar dos responsáveis da formação e da 
transmissão da Fé: pais, comunidade e Igreja (pároco com a ajuda dos catequistas). À noite, 
reuniu com todos os órgãos de corresponsabilidade e com as pessoas mais directamente ligadas 
à acção da Igreja nesta paróquia. A Visita Pastoral teve, também, um encontro com alguns jo-
vens, orientado este pelo Diácono Hélio e pelo Fernando, do Grupo JES de Mioma, um e outro 
membros do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior. No fim da 
manhã de Domingo, dia 17 de Março, foi celebrada a Eucaristia, concelebrada pelo Pároco e 
pelos 2 Diáconos (Felisberto e Hélio), de Canas de Santa Maria. Parabéns ao Pároco, a todos os 
organizadores da Visita e a toda esta Comunidade cristã de Parada de Gonta.

VISITA PASTORAL EM TONDA

 Decorreu de 16 a 21 de Abril a Visita Pastoral na paróquia de Tonda, do arciprestado de 
Tondela. O Bispo, sempre acompanhado pelo pároco - Pe. João Pedro Ferreira Cardoso - ini-
ciou a Visita com os cumprimentos ao Presidente da Junta da Freguesia e restantes autarcas 
e pela celebração da eucaristia na Igreja Matriz. Nos restantes dias, celebrou a Eucaristia nas 
Igrejas de Póvoa de Rodrigo Alves e de Vila Nova e teve um momento de oração na igreja de 
Santo Amaro. Todas as Igrejas estiveram repletas nestes diversos momentos de oração. Passou 
por estas aldeias e por outros lugares da paróquia, visitando os doentes, vários estabelecimentos 
comerciais, a Associação Cultural e Recreativa da Póvoa de Rodrigo Alves e a Casa do Povo, 
junto à igreja Matriz. Esteve na Escola do 1.º ciclo da freguesia e no Jardim-de-Infância. Num e 
noutro lugar, o Bispo e o Pároco foram recebidos com muita alegria e amizade pelas Professo-
ras, Educadora e Auxiliares, com as crianças muito felizes. Também os Pais de muitas crianças 
ali estiveram, mostrando grande sentido de responsabilidade no acompanhamento da educação 
dos seus filhos. O Bispo, durante a semana, reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade da 
Comunidade paroquial e, numa noite, reuniu com toda a Comunidade da catequese: Crianças 
e Adolescentes, Pais, Pároco e Catequistas. A Igreja estava cheia de pessoas e foi um encontro 
muito bem participado por todos. Também os jovens e crismandos tiveram um encontro no 
Sábado, dia 20 de Abril, orientado pelo Diácono Hélio Domingues. No domingo, dia 21 de 
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Abril, teve lugar o encerramento desta Visita Pastoral. A anterior tinha encerrado no dia 17 de 
Novembro de 1996, sendo Bispo D. António Monteiro e Pároco Pe. Manuel Lopes, dos Padres 
Claretianos. A Eucaristia, encerrando esta Visita de 21 de Abril de 2013, foi muito festiva e 
participada, numa Igreja totalmente repleta. Foram crismados 11 cristãos da paróquia: 8 jovens 
e 3 adultos. Foi uma bela Visita Pastoral. Parabéns ao Pe. João Pedro e a todas as pessoas que 
colaboraram na sua preparação e realização.
 O Bispo, o Pároco e os Diáconos - Felisberto e Hélio Domingues - tiveram alguns en-
contros temáticos: Grupo Sinodal, Famílias (orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral 
Familiar), Associações da freguesia, Grupos de Corresponsabilidade e Jovens e Crismandos 
(orientado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Supe-
rior). Todos estes encontros foram muito participados e muito enriquecedores, dando ao Bispo 
a visão de uma paróquia muito viva, ainda que com inquietações e ânsias de mais e melhor. No 
Domingo, dia 3 de Março, realizou-se o encerramento desta semana de Visita Pastoral (a ante-
rior tinha terminado em 30 de Abril de 1995). A Eucaristia, muito bem participada, teve a ad-
ministração do Sacramento da Confirmação a 22 cristãos, sendo 3 de Parada de Gonta e sendo 
alguns deles adultos. Foi uma bela Visita Pastoral.
 O Bispo agradece ao Pároco e a todos os paroquianos o bom acolhimento e a boa partici-
pação e dá os parabéns a todos os que colaboraram na sua organização.

VISITA PASTORAL EM DARDAVAZ

 De 29 de Abril a 5 de Maio, decorreu a Visita Pastoral na paróquia de Dardavaz, 
arciprestado de Tondela, da qual é Pároco o Pe. António Soares Flor. Sempre acompanhado 
pelo Pároco e o 1.º dia, o Bispo esteve na Junta de Freguesia, saudando os Autarcas locais e 
celebrou na Igreja Matriz, dedicada a Santa Maria de Dardavaz.
 Nos sucessivos dias, o Bispo passou pelos diversos lugares da paróquia, visitando os 
doentes e celebrando a Eucaristia ou tendo um tempo de diálogo e de oração com todos os que 
acorriam ao lugar de culto. Assim, passou por Póvoa da Sardinha, Várzea de Homem, Darda-
vaz, Póvoa do Lobo, Alvarim, Outeiro de Cima e Outeiro de Baixo.
 Esteve no Jardim-de-Infância e na Escola do 1.º Ciclo, onde se encontrou com a Educa-
dora, Professoras e respectivas auxiliares. Na Escola do 1.º Ciclo, houve um encontro muito 
interessante com um grande grupo de Pais e de Avós que vieram confraternizar com o Bispo, o 
Pároco, os seus Filhos e Professoras. Numa das tardes, visitaram-se diversas Empresas, algu-
mas com centenas de trabalhadores, que estão implantadas na zona industrial. Também se visi-
taram algumas pequenas Empresas na freguesia e, concretamente, 3 Associações bastante acti-
vas. Houve um encontro com as pessoas mais directamente ligadas às actividades da paróquia, 
incentivando-se a criação do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos e o Conselho 
Pastoral Paroquial. Também houve um encontro com os jovens e crismandos, orientado por um 
jovem do Movimento Jovens do Espírito Santo, de Mioma e ligado ao Secretariado Diocesano 
da Pastoral da Juventude, Vocações e Ensino Superior. No Domingo foi celebrada a Eucaristia 
a que presidiu o Bispo da diocese, concelebrada pelo Pároco e pelo Diácono Permanente Felis-
berto. No momento próprio foram crismados 13 cristãos, sendo 9 jovens e 4 adultos.
 Foi uma bela Visita pastoral. O Bispo agradece ao Pároco e aos que mais directamente 
estiveram na preparação e organização, dando, a todos, sinceros parabéns.
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VISITA PASTORAL EM MOLELOS

 De 7 a 12 de Maio – 18 anos depois do encerramento da anterior, presidida por D. António 
Monteiro, que teve a celebração final precisamente em 7 de Maio de 1995 - decorreu a Visita 
Pastoral na paróquia de Molelos, no arciprestado de Tondela.
 O Bispo, sempre acompanha- do pelo Pároco - Pe. Américo da Cunha Duarte, ali pároco 
desde 8 de Maio de 1977 - começou por visitar a Junta de Freguesia e por celebrar a Eucaris-
tia na Igreja Matriz, dedicada a S. Pedro. Nos dias seguintes, visitou as Escolas sedeadas na 
freguesia - Secundária e 3.º ciclo, 1.º ciclo e 2 jardins-de-infância - e diversas Olarias que são 
típicas neste lugar, com trabalhos diversos em barro preto. Nos outros lugares da paróquia - Mo-
lelinhos e Botulho - celebrou, também, a Eucaristia, visitando, em toda a Comunidade, cerca 
de 70 pessoas doentes, nas suas casas. No salão da Junta de Freguesia, reuniu com as muitas 
Associações existentes, quase todas com muito dinamismo e actividade.
 Esteve no Centro Social Paroquial, onde conviveu e almoçou, falando com todos os uten-
tes do Centro de Dia e com os elementos da Direcção, a Directora Técnica e as Auxiliares. 
Reuniu com os Grupos de Corresponsabilidade da paróquia e com a Catequese, onde estiveram 
as crianças e adolescentes, os catequistas e os pais. Com a orientação do Secretariado Dioce-
sano das Vocações, Juventude e Ensino Superior, houve um encontro com os crismandos e os 
jovens.
 No Domingo, dia 12 de Maio, celebrou-se a Eucaristia de encerramento desta Visita Pas-
toral. Coincidindo com a Solenidade da Ascensão e início da Semana da Vida e numa Igreja 
repleta, a Eucaristia foi muito bem participada. Tendo concelebrado o Pároco e exercido o 
Diaconado o Felisberto Henriques, o Bispo administrou o Sacramento da Confirmação a 18 
cristãos, quase todos jovens que terminavam o 10.º ano de catequese.
 Um sincero obrigado ao Pároco e a todos quantos com ele colaboraram na preparação e 
realização da Visita e parabéns a toda a Comunidade cristã de Molelos. 

VISITA PASTORAL EM VILA NOVA DA RAINHA

 Na semana de 20 a 26 de Maio, decorreu a Visita Pastoral em Vila Nova da Rainha, do 
arciprestado de Tondela, sendo Pároco, Pe. António Soares Flor. Sempre acompanhado pelo 
Pároco, o Bispo iniciou a Visita celebrando na Igreja Matriz, dedicada ao Santíssimo Nome de 
Jesus e saudou o Presidente da Junta de Freguesia e os Autarcas locais.
 Depois e sucessivamente, passou pela Gândara, onde esteve com o povo na Igreja da 
Sagrada Família e visitou os doentes em toda a paróquia. Esteve em algumas Empresas ali 
sedeadas, falando com os Empresários, encontrando, em todos, muita esperança e desejo de 
vencerem as dificuldades actuais. Com o Pároco e o Presidente da Junta, visitou o Jardim-de-
-Infância local, apenas com 4 crianças e as 2 Associações muito activas, uma em cada aldeia.
 Houve um encontro com os cristãos mais empenhados na paróquia, com os quais desen-
volveu uma reflexão e um diálogo sobre a Igreja e a corresponsabilidade cristã. Com o auxílio 
de uma jovem do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude, houve um encontro com 
um grupo de jovens, aos quais se propôs a constituição de um grupo de formação e de acção.
 No Domingo, dia 26 de Maio, fez-se o encerramento desta Visita Pastoral, com a cele-
bração da Eucaristia festiva - Solenidade da Santíssima Trindade - na qual foram crismados 14 
cristãos, jovens e adultos. O Bispo agrade todas as provas de amizade e de bom acolhimento e 
dá ao parabéns ao Pároco e a todas as pessoas que, com ele, planearam e organizaram a Visita 
Pastoral.
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VISITA PASTORAL EM MOURAZ

 Na mesma semana, o Bispo visitou, também, a paróquia de Mouraz, do arciprestado de 
Tondela e com o mesmo Pároco de Vila Nova da Rainha - Pe. António Soares Flor. Começou 
por, no 1.º dia, celebrar na Igreja Matriz e visitar a Junta de Freguesia e os Autarcas.
 Nos dias seguintes, visitou o Jardim de Infância e a Escola do 1.º ciclo, que funcionam na 
Adiça e as várias Empresas existentes ali. De notar que, em todas as Empresas, o Bispo encon-
trou pessoas muito empreendedoras e com grande esperança na ultrapassagem da crise actual.
 Passou pelas casas de todos os doentes nas diversas aldeias: Adiça, Alambique, Carvalhal, 
Couço, Mouraz e Saldonas. Onde havia um lugar de culto - em todas menos em Alambique - o 
Bispo esteve com as pessoas que se juntaram (enchendo sempre a Igreja) e, depois de algum 
diálogo, fazia uma oração comunitária. Na Igreja Matriz, houve um encontro com as pessoas 
mais colaboradoras na paróquia, reflectindo-se sobre a Igreja e a missão dos cristãos no mundo 
de hoje. Também houve um encontro com um pequeno grupo de jovens, orientado por uma 
jovem, vinda de Mioma, e membro do Conselho Diocesano da Juventude.
 No Domingo, a Igreja de Mouraz encheu-se para a Eucaristia de encerramento desta Vi-
sita Pastoral, cerca de 19 anos depois da anterior, feita por D. António Monteiro. Na celebração 
da Eucaristia crismaram-se 4 adultos, sendo uma senhora baptizada, recebendo os 3 Sacramen-
tos da Iniciação cristã. O Bispo dá os parabéns ao Pároco e agradece a todas as pessoas que, 
com ele, prepararam e organizaram esta Visita Pastoral.

VISITA PASTORAL EM TONDELA

 De 3 a 9 de Junho decorreu a Visita Pastoral à Paróquia de Tondela, onde é pároco, desde 
1998, o Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos, Padre Claretiano, membro dos Padres 
do Coração Imaculado de Maria, congregação fundada por Santo António Maria Claret. A Vi-
sita Pastoral foi uma bela oportunidade de o Bispo conhecer melhor esta Comunidade cristã, 
onde há uma vida muito intensa, dinamizada pelo pároco, mas com o empenho directo e activo 
dos leigos, nos diversos grupos e movimentos paroquiais.
 Depois de um momento de oração comunitária, o Bispo, sempre acompanhado pelo Pá-
roco, visitou a Junta de Freguesia e os seus Autarcas, a GNR, os Bombeiros Voluntários, a 
Filarmónica Tondelense e, depois de ter jantado com a Comunidade Claretiana, reuniu com o 
Conselho Pastoral e o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Nos dias seguintes, 
visitou as Escolas presentes nesta cidade, desde a creche e os Jardins-de-Infância, ao Centro 
Escolar do 1.º Ciclo, à Escola EB 2,3, à Escola Secundária, Escola Profissional e à Universidade 
Sénior. Visitou, noutro dia, os doentes e pessoas mais idosas - na Santa Casa da Misericórdia, 
na «Vários» e em suas casas. Neste dia, visitou, também, o Hospital e o Centro de Saúde. Nas 
visitas aos doentes, visitou alguns nas aldeias da Ermida e do Carvalhal, partes desta paróquia 
de Tondela. Também passou pelas sedes de alguns jornais, como a Folha de Tondela, o Jornal 
de Tondela e Beirão on-line. Visitou as Igrejas da Senhora do Carmo, onde celebrou no 1.º dia, 
a do Calvário de Santa Eufémia e celebrou, também, nas Igrejas da Ermida e do Carvalhal, para 
além da Igreja Matriz, dedicada a Santa Maria de Tondela.
 Passou por algumas Empresas de sucesso, como a URFIC e Rui Costa e Sousa, visitou 
várias Associações, como a de 19 de Março, a dos Combatentes, as de Ermida e Carvalhal e a 
Casa do Povo e reuniu, nos diversos dias, com as crianças da catequese e com os Catequistas, os 
Acólitos e os Movimentos. Com a orientação do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, 
houve um encontro com casais e famílias e com a orientação do Secretariado das Vocações, Ju-
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ventude e Ensino Superior, reuniu-se com os Crismandos e os jovens. De ressaltar, ainda, uma 
sessão de apresentação de um livro, escrito pelo Pároco - Pe. Manuel António Rocha - que re-
lata os 120 anos da presente Igreja Matriz, numa investigação muito carinhosa, sobre os padres 
e a comunidade que deu corpo a esta obra.
 Na Sexta-feira, fez-se uma visita à Câmara municipal, onde o Senhor Presidente da Câ-
mara orientou uma visita a todas as instalações e serviços, seguindo-se uma sessão solene. Nes-
ta, estiveram vários Presidentes de Junta de Freguesia do concelho e, depois de palavras amigas 
do senhor Presidente da Câmara, o Bispo agradeceu o acolhimento - na Câmara e em todas as 
freguesias - agradeceu a colaboração amiga com todos os Párocos e Comunidades cristãs, fez 
uma síntese das suas visitas em todas as freguesias e fez votos pela continuação do desenvolvi-
mento deste belo concelho.
 No Domingo, teve lugar a Eucaristia de encerramento da Visita Pastoral, na qual foram 
crismados 26 cristãos, sendo 15 provenientes da catequese da adolescência e 11 mais adultos. 
Foi uma bela celebração, muito enriquecida pela participação de todos, nos diversos momentos 
da festa. Depois do almoço de convívio, a Visita Pastoral terminou na Igreja Matriz com uma 
oração comunitária. O Bispo agradece ao Pe. Manuel António Rocha e a toda a Comunidade de 
Santa Maria de Tondela a vivência desta semana. Foi uma bela Visita Pastoral e teve a partici-
pação de muitos cristãos - pessoas empenhadas na Igreja.
 Que Deus abençoe o vosso trabalho e que os jovens se sintam cada vez mais acolhidos e 
desafiados a integrar, cada vez mais empenhadamente, este belo trabalho, obra de Maria e do 
Espírito Santo e da cooperação de todos, na Fé de Jesus Cristo. 

VISITA PASTORAL EM NANDUFE

 Terminando aqui as Visitas Pastorais no presente ano pastoral que contemplaram todo 
o concelho de Tondela nos seus 2 arciprestados, decorreu a Visita Pastoral em Nandufe, entre 
os dias 11 e 16 de Junho. Sempre acompanhado pelo Pároco - Pe. Américo da Cunha Duarte 
- o Bispo percorreu todo um programa, anteriormente preparado pelo Pároco e por um grupo 
de colaboradores da Comunidade. Assim, celebrando a Eucaristia em salão provisório, dadas 
as obras na Igreja Matriz, visitou, no 1.º dia, a Junta de Freguesia e os Autarcas e visitou as 
sedes das diversas Associações locais: Grupo Desportivo, Cavaquinhos, Peregrinos a Fátima 
e CNE. Visitou, nos dias seguintes, o Jardim-de-Infância, diversas actividades laborais e pe-
quenas Empresas familiares e os doentes acamados ou retidos em casa, por idade avançada 
ou por doença. Durante estes dias, o Bispo orientou diversos encontros de reflexão: Grupos 
de Corresponsabilidade e Movimentos, Catequese e Jovens. Em cada um dos dias houve uma 
refeição de convívio, promovida pelas diversas Instituições da freguesia.
 No Domingo, dia 16 de Junho, houve grande festa, com a inauguração das obras da Igreja 
Matriz e com a consagração do novo Altar. Nesta celebração foram crismados cinco cristãos, 
sendo 3 jovens e um casal. Foi uma bela festa e está de parabéns o Pároco, Pe. Américo e toda a 
Comunidade. Estão de parabéns, pelas obras realizadas na Igreja, com a transformação de todo 
o presbitério e pelo modo como decorreu a Visita Pastoral. A anterior tinha terminado no dia 5 
de Fevereiro de 1995 e tinha sido presidida pelo Senhor D. António Monteiro, sendo pároco, já 
nessa altura, o Pe. Américo. 
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5. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

“É URGENTE VIVER E TRANSMITIR A ESPERANÇA! 
MARIA É A ESPERANÇA CONSUMADA.”

	 No	Pontifical	da	celebração	da	Padroeira,	na	Sé	de	Viseu,	no	dia	8	de	Dezembro,	em	que	
foi	ordenado	diácono	o	Adelino	Ricardo,	D.	Ilídio	proferiu	substanciosa	homilia	que	publica-
mos	na	íntegra.
 Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Em Jesus nos escolheu, 
predestinou e tornou Seus herdeiros. Esta solenidade faz a revelação do SIM mais pleno de 
Amor e de Serviço aos homens e mulheres de todos os tempos: o SIM de Deus Pai, de Deus 
Filho e de Maria, a Quem Deus chama a participar na Redenção. Adelino, um dia extraordina-
riamente rico para dares o teu SIM no serviço do diaconado, na Igreja, seguindo Maria e Jesus 
– os perfeitos Servos de Deus para nós. Um dia perfeito, Adelino, para, ao contrário de Adão 
que, chamado, tem medo e esconde-se, imitares Maria que, chamada, se apresenta num FIAT 
de plena entrega ao Seu Senhor.
 Celebrando a Imaculada Conceição da Virgem Maria, é o amor paterno e libertador de 
Deus que celebramos. A consciência da nudez, da vergonha e do medo são, apenas, autodefesas 
que provam que somos de Deus e que, como diz Sto. Agostinho, fomos feitos para Ele e não 
encontramos paz, descanso e muito menos alegria e felicidade fora d’Ele.
 Querer fugir de Deus ou pensar decidir tudo, até o bem e o mal, ocupando o lugar de 
Deus, leva-nos a perder o equilíbrio e a harmonia com o mundo e com os outros e a perder o 
controlo e o sentido de nós próprios. Também os egoísmos, as injustiças e as divisões começam 
a abrir brechas nas relações entre os homens e entre os povos...
 Somente sabemos e respeitamos o valor da pessoa humana quando a vemos e tratamos 
como criatura e filha de Deus... De outro modo, é o poder e a força do mais forte e o desejo do 
mais apetecível; é a mentira das corrupções e a pressão dos interesses que começam, pouco a 
pouco, a cavar fossos de desigualdades, de agressividades e de violências...
 O relativismo e o subjectivismo, o frágil e precário, o interesse pessoal ou de grupo... 
tornam-se valores absolutos, impostos pela ideologia, pelo voto ou pelos favores a receber ou 
a pagar... Há muitos frutos proibidos, apetecíveis para quem esquece Deus... Esquecer a condi-
ção de criatura e a sua relação com o Transcendente é cair na teia dos interesses pessoais e ser 
escravo de grupos e lobbies de pressão.
 Por tudo isto, é urgente o Advento! Maria, a Imaculada, é o Advento realizado. É urgente 
viver e transmitir a Esperança! Maria é a Esperança consumada. É urgente escutar a Palavra! 
Maria é a Palavra acolhida e posta em prática. É urgente dar o sim ao Salvador! Maria é o sim 
de Deus ao homem. O sim que nos traz Jesus Cristo, Boa Nova para um Mundo Novo.
 O mundo e a Igreja precisam de anunciadores, de transmissores da Fé, Discípulos e Mis-
sionários de Jesus, Bom Pastor. São urgentes os mensageiros... Precisamos de ouvintes que 
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digam SIM ao anúncio da Salvação e que, seguidores de Jesus, se proponham, também, anun-
ciá-l’O, para que aconteça, de verdade, o Natal de Jesus e a Sua vinda salvadora...
 Hoje temos 2 jovens que avançam, com alegria, entusiasmo e confiança, no sentido da 
disponibilidade total ao chamamento de Jesus, na missão da Igreja. São eles: o Adelino Ricar-
do Correia Lopes Pires que quer ser ordenado Diácono, dispondo-se ao seguimento de Jesus 
Cristo, Servo da vontade de Deus e Servidor da salvação dos homens e o Cristóvão que dá um 
passo em ordem ao Sacerdócio de Jesus Cristo, com o Ministério do Acolitado para o serviço 
do Altar, na Eucaristia.
 Parabéns, a um e a outro! Saúdo os vossos Pais e familiares, o vosso Pároco e as Comuni-
dades de Queiriz e de Dornelas, no Arciprestado de Aguiar da Beira. Agradeço, aos Seminários 
e seus Responsáveis, o serviço na causa das vocações sacerdotais e da sua formação. É esta, 
hoje, uma das causas maiores e mais importantes na nossa Igreja de Viseu.
 Caríssimo Adelino, ser Diácono no dia de Maria Imaculada, é unires-te a Ela na consa-
gração ao Senhor e disponibilizares-te, como Ela, no serviço total a Deus, na escuta, vivência e 
cumprimento da Sua vontade.
 Demos graças a Deus, como S. Paulo! O Messias que Deus nos dá, por Maria, é o Messias 
Esperado... É preciso que Ele seja apresentado e anunciado a todos... Ele é a Boa Nova para um 
mundo diferente, justo, fraterno, feliz...
 É esta a missão do Sacerdote: ser Discípulo do Mestre, a Quem escuta e segue. Enviado 
e Missionário do Bom Pastor, a Quem anuncia e de Quem dá testemunho com a própria vida, 
ele vai proclamar a Sua Palavra, chamando a todos para o Reino de amor, de graça e de paz, 
vivendo a justiça e a verdade.
 “Faça-se em mim segundo a Tua Palavra”, diz Maria. Que a Palavra de Deus te guie e 
ilumine o teu caminho, caríssimo Adelino!
 Que Maria, a cheia de graça desde a Sua Imaculada Conceição, seja, na docilidade à 
Palavra de Deus, o vosso modelo, a vossa estrela e a vossa Mãe, caríssimos Adelino e Cristó-
vão! Nela, encontraremos todos, vós e nós, a alegria no SIM, a fortaleza no SERVIÇO, a cora-
gem na DISPONIBILIDADE. AMEN. 

ANO PASTORAL ENCERRA EM CLIMA DE FESTA

	 Dia	da	Diocese	2013	ficou	assinalado	com	jornada	festiva	sinodal	e	ordenação	de	um	
presbítero	e	de	um	diácono.

AS ORDENAÇÕES

 Após esta jornada festiva sinodal, todos foram convidados a dirigirem-se para a Catedral, 
onde, às 17:00 horas, D. Ilídio procederia à ordenação de um novo presbítero (Adelino Pires) e 
um novo diácono (Cristóvão Cunha).
 A cerimónia desenrolou-se com grande solenidade, participando nela inúmeros fiéis, que 
enchiam a Catedral, a quase totalidade do Presbitério diocesano e dos Diáconos permanentes. A 
celebração foi solenizada com a participação habitual do Coral constituído pelos grupos corais 
da Sé, de Abraveses e de Mangualde, acompanhados a órgão e orquestra.
 NA HOMILIA, D. ILÍDIO APELOU À PRÁTICA DE UMA “PASTORAL DE PROXI-
MIDADE E DE TERNURA”
 Na homilia da missa em que ordenou Adelino Pires (presbítero) e Cristóvão Cunha (diá-
cono) para servirem a Igreja diocesana, D. Ilídio recordava, dirigindo-se a toda a assembleia, 
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mas especialmente aos ordinandos, que “O Papa Francisco tem estimulado uma forma de viver 
a missão que passa pela pastoral da proximidade, da ternura, da bondade, da escuta, do amor, 
afastando tudo o que não seja gratuidade e entrega total ao ministério, servindo a Cristo mestre, 
sacerdote e pastor”.
 O nosso Bispo contrapôs esta dinâmica à “pastoral do fogo do céu, da intolerância, da 
ameaça e da condenação”, proposta dos discípulos, diante da recusa de acolhi- mento que o 
texto do Evangelho referia e que “não pode existir na Igreja”, lembrava. “É o anúncio do Reino 
que marca o ritmo e a urgência do chamamento e do envio e como é necessário que os valores 
do Reino de Deus sejam proclamados e praticados. Só eles construirão a paz, a justiça e a fra-
ternidade na nossa sociedade, na dignidade do respeito mútuo e do amor recíproco”, reafirmou 
D. Ilídio aos fiéis que encheram a catedral, para participarem na celebração, que incluiu a orde-
nação referida.

UM DIA DE FESTA

 Na celebração, que marcou o encerramento oficial das atividades do ano pastoral 2012-
2013, D. Ilídio Leandro falou num “dia de festa para toda a diocese” por causa da ordenação 
sacerdotal de Adelino Ricardo Correia Lopes Pires e da ordenação diaconal de Cristóvão da 
Silva Cunha.
 E, no final, fez votos para que Deus possa “dar muitos dias como este à nossa diocese; 
basta um por ano...”, concluiu, sorrindo.
 “Responder à vocação de Deus é um acto de especial liberdade que se concretiza cada dia.
 Somos convidados a dar corpo à alegria do Sim, à fidelidade da entrega, ao entusiasmo 
do serviço, à generosidade da comunhão, à disponibilidade da escuta e à coragem da esperança, 
na firmeza da fé e da unidade, frutos do amor”, afirmou, desafiando não apenas os ordinandos, 
mas todos os fiéis presentes, pois a vocação é universal e permanente.
 D. Ilídio Leandro convidou os presentes a evitarem “tudo o que possa impedir a clareza e 
a autenticidade ou a transparência da missão”.
 “Os bens materiais nem são autenticidade nem garantias de nada, apenas ajudam ao cum-
primento livre da missão”, sublinhou.

OS NOVOS MINISTROS ORDENADOS

 Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, filho de Teotónio Lopes Pires e de Amélia 
Correia de Andrade, nascido a 15 de Dezembro de 1986, em Queiriz, concelho de Fornos de 
Algodres.
 Diác. Cristóvão da Silva Cunha, filho de Francisco Oliveira da Cunha e de Maria Mer-
cês Gomes da Silva, nascido a 14 de Agosto de 1984, na Suíça e morador em Dornelas, conce-
lho de Aguiar da Beira.

”
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6. NOMEAÇÕES

NOMEAÇÕES DIOCESANAS

 Havendo necessidade de prover a alguns serviços diocesanos, faço as seguintes nomea-
ções:
 - Secretaria Episcopal: Mantendo-se o Pe. Ricardo da Silva Ferreira como Chefe de 
Gabinete, nomeio por 3 anos, para Secretário, o Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes, mantendo o 
serviço paroquial no arciprestado de Aguiar da Beira.
 - Ecónomo e Vice-Ecónomo da diocese: Depois de 7 anos de administração da econo-
mia da diocese, nomeio ecónomo - por mais 3 anos - o Pe. Armando Esteves Domingues. Para 
ajudar na administração diocesana, nomeio por 3 anos, como vice-ecónomo, o Pe. Marco José 
Pais Cabral. Tanto o Pe. Armando como o Pe. Marco continuam com os serviços pastorais que 
têm nas respectivas paróquias e arciprestados.
 - Secretariado-geral do Sínodo Diocesano: Para substituição do Pe. Manuel Moreira 
Matos, até agora Secretário-geral, nomeio o Pe. José Cardoso de Almeida. Este Secretariado 
fica assim constituído: Secretário-geral - Pe. José Cardoso de Almeida; Secretário-geral ad-
junto - Carlos Manuel Monteiro Marques; Secretário executivo - José António Marques Pinto; 
Vogais: Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo, Ir. Glória Pacheco de Sousa e Lúcia Mar-
garida Morgado Lopes.
 - Paróquias de Sabugosa e de S. Miguel de Outeiro: Para se responder às necessi-
dades pastorais destas 2 comunidades cristãs e depois de encontro com todos os sacerdotes 
do arciprestado de Tondela, nomeio pároco destas paróquias o Pe. Américo da Cunha Duarte, 
Vigário Episcopal da Zona Pastoral de Besteiros. Em corresponsabilidade pastoral, colabora, 
como Vigário paroquial, o Pe. José Carlos da Silva Maia. São também nomeados vigários pa-
roquiais destas comunidades: Pe. António Soares Flor, Pe. João Dinis Lopes de Figueiredo e 
Pe. João Pedro Ferreira Cardoso. Esta nomeação tem carácter provisório e é feita por 1 ano. 
Continuará a colaborar, também, o Diácono Permanente António Monteiro Cardoso Marques.
 - Director Espiritual da Legião de Maria: Depois do pedido de demissão do Revdo. 
Cón. José de Albuquerque Leitão, nomeio, como Director Espiritual e para acompanhar o Mo-
vimento em toda a diocese nos próximos 3 anos, o Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho.
 - Estudos em Roma: Para completar o doutoramento em Teologia, está em Roma o Pe. 
Nuno Manuel dos Santos Almeida. Continuará, porém, como membro da equipa doutrinal do 
Sínodo sobre a Pastoral Orgânica (Lumen	Gentium), assumindo agora a liderança desta equipa 
por saída do Pe. José Cardoso.

VISEU, 17 de Setembro de 2012 
Bispo Ilídio, Viseu
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NOMEAÇÕES DIOCESANAS

ARCIPRESTE DE NELAS

 Por motivos de mudanças no Arciprestado de Nelas, nomeio como novo Arcipreste, o Pe. 
Delfim Dias Cardoso, pároco de Nelas, Carvalhal Redondo, Senhorim e Vilar Seco. Era arci-
preste o Pe. Nuno Filipe Sousa Santos, a quem agradeço o serviço prestado.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

 Pelo mesmo motivo de mudanças neste Ano Pastoral, nomeio, como Director diocesano 
do Apostolado da Oração, o Pe. Luís Carlos Correia de Almeida, pároco de Manhouce, S. João 
da Serra e Valadares. Era Director o Pe. Jorge Carvalhal Pinto, a quem agradeço o serviço pres-
tado.

COMUNICAÇÕES SOCIAIS

 Por necessidade de coordenação de serviço, criado pelo Secretariado Diocesano das Co-
municações Sociais, nomeio, como coordenador da informatização da diocese e novo membro 
deste Secretariado, o Pe. José Carlos dos Santos Bento, pároco do arciprestado de Fornos de 
Algodres.

Viseu, 9 de Outubro de 2012 
Bispo Ilídio, Viseu

NOVO VIGÁRIO EPISCOPAL

 Por saída do anterior Vigário Episcopal da Zona Pastoral do Dão, dada a ida do Pe. Ma-
nuel Moreira Matos para Pároco de Santa Maria de Viseu, havia necessidade de nomear novo 
Vigário. Assim, é nomeado o Pe. José Cardoso de Almeida, actual Pároco de Sátão e Secretário-
Geral do Sínodo Diocesano. O anterior continua a pertencer a este Conselho Episcopal, dado 
ser o Vigário Episcopal para a Pastoral da nossa diocese.

NOMEAÇÃO DIOCESANA

EQUIPA RESPONSÁVEL DIOCESANA DO CPM

 Apresentada pelos responsáveis, nomeio a nova Equipa Responsável Diocesana do CPM, 
assim constituída:
 Casal Presidente: Clementina da Costa Figueiredo e Adelino da Silva Rodrigues; Assis-
tente: Cón. Manuel Moreira Matos; Casal	Secretário:	Maria do Céu de Jesus Coelho dos San-
tos e Vítor José Dias Correia dos Santos; Casal Tesoureiro: Laurinda Conceição L. M. Loureiro 
Amaral e Adelino José Cabral de Loureiro Amaral.

VISEU, 3 de Dezembro de 2012
Bispo Ilídio, Viseu
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PÁROCOS CONSULTORES

 Depois da consulta ao Conselho Presbiteral em reunião ordinária de 28 de Janeiro e 2013, 
nomeio, como Párocos Consultores e para os próximos 3 anos, os seguintes sacerdotes:
 - Zona	da	Beira	Alta	– Pe. Jorge Alberto da Silva Seixas
 - Zona de Besteiros – Pe. Carlos Martins Casal
 - Zona	do	Dão	- Pe. Manuel José de Matos Clemente
 - Zona de Lafões - Pe. Manuel Gonçalves Fernandes
 - Zona de Viseu – Pe. Armando Esteves Domingues

Viseu, 29 de Janeiro de 2013
Bispo Ilídio, Viseu

DECRETO

NOMEAÇÕES DIOCESANAS 2013

 O ministério do Bispo, como Pastor da diocese, é necessariamente exercido com os sa-
cerdotes, que participam do sacerdócio apostólico e formam com ele uma comunhão (cf. CD, 
n.º 1). A indicação da missão dos presbíteros é uma concretização da própria missão do Bispo 
diocesano. As nomeações dos sacerdotes são, pois, em cada ano pastoral, um dos actos mais 
significativos do Presbitério a que preside o Bispo.
 As nomeações actuais são fruto da necessidade de equilibrar o princípio da estabilidade com 
o da necessária e positiva mobilidade, tendo em conta, também, o equilíbrio nos arciprestados, 
procurando ajudar a promover o trabalho em comunhão dos sacerdotes com o restante Povo de 
Deus. Estes princípios são cada vez mais urgentes, dada a escassez dos sacerdotes e as necessi-
dades da Diocese, nos seus diversos serviços.
 Aliás, é a escassez de sacerdotes e a diminuição dos candidatos ao sacerdócio que, depois 
de um tempo de reflexão e de escuta de todo o Presbitério nas diversas estruturas da diocese, 
nos leva a fazer um investimento grande na área dos Seminários e Vocações, em ordem a termos 
uma pastoral que proponha, acolha e acompanhe todos os que, segundo os critérios conhecidos, 
sentirem que Deus os chama.
 As presentes nomeações são fruto de um diálogo prolongado com os Sacerdotes e de-
pois de ouvir os Vigários Episcopais e os Arciprestes, informando as respectivas Comunidades 
cristãs. Peço aos Sacerdotes e às Comunidades que, apesar de as mudanças custarem a todos e 
de nem todos as verem com o mesmo entusiasmo, as compreendam e aceitem, conscientes de 
que os sacerdotes estão destinados a toda a Diocese, vista como um todo e uma mesma Igreja 
particular. A todos os sacerdotes que iniciam nova missão pastoral na Diocese, os meus agrade-
cimentos, a comunhão da minha oração e a certeza da minha unidade.
 Assim, na certeza de que, depois de ponderada reflexão, fizemos o melhor possível para 
bem da nossa Igreja de Viseu, decretamos as seguintes nomeações:
 
 I – SEMINÁRIOS, CLERO E VOCAÇÕES

 1. Seminários Diocesanos (Seminário em Família, Seminário Vocacional e Seminário 
Maior ou Pastoral)
	 -	Reitor:	Pe. António Jorge dos Santos Almeida
	 -	Membros	da	Equipa:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues, Pe. António Henrique Ribeiro de 
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Sousa e Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
 - Membro da Equipa e Director	Espiritual	do Seminário Maior ou Pastoral, em Braga: 
Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
 2. Equipa da Pastoral das Vocações (também da Pastoral Juvenil e do Ensino Superior):
 - Pe. António Jorge dos Santos Almeida, Pe. Abel Ferreira Rodrigues, Pe. António 
Henrique Ribeiro de Sousa e Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
 3. Secretariado Diocesano do Clero:
 - Pe. António Jorge dos Santos Almeida, Pe. Abel Ferreira Rodrigues, Pe. António 
Henrique Ribeiro de Sousa e Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
 4. Vigário Episcopal do Clero
 - Pe. António Jorge dos Santos Almeida
 
 II - NOMEAÇÕES DE PÁROCOS

 - Pe. Adelino Ricardo Correia Lopes Pires: Pároco	de Covas do Rio, Covelo de Paivô, 
Gafanhão e S. Martinho das Moitas e Vigário	Paroquial	de Figueiredo de Alva, Pinho, S. Félix, 
Sul e Vila Maior.
 - Pe. António Marques Alexandre: Pároco	de Vila Maior e Vigário	Paroquial	de Covas 
do Rio, Covelo de Paivô, Figueiredo de Alva, Gafanhão, Pinho, S. Félix, S. Martinho das Moi-
tas e Sul.
 - Pe. João de Figueiredo Rodrigues: Pároco	de Figueiredo de Alva e Pinho e Vigário	
Paroquial	de Covas do Rio, Covelo de Paivô, Gafanhão, S. Félix, S. Martinho das Moitas, Sul 
e Vila Maior.
 - Pe. Lindoval José da Silva: Pároco	de S. Félix e Sul e Vigário	Paroquial	de Covas 
do Rio, Covelo de Paivô, Figueiredo de Alva, Gafanhão, Pinho, S. Martinho das Moitas e Vila 
Maior.
 - Pe. António Carlos Carvalho da Silva: Pároco	de Sabugosa e S. Miguel de Outeiro e 
Vigário	Paroquial	de Caparrosa, Silvares, Mosteiro de Fráguas e Vilar de Besteiros.
 - Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho: Pároco	de Caparrosa, Silvares, Mosteiro de Frá-
guas e Vilar de Besteiros e Vigário	Paroquial	de Sabugosa e S. Miguel de Outeiro.
 - Pe. António Pereira Felisberto: Pároco	de Campo de Besteiros e Santiago de Bestei-
ros.
 - Pe. Carlos Alberto Ramos de Sousa: Pároco	de Candal, S. Cristóvão e Santa Cruz da 
Trapa.
 - Pe. José Carlos da Silva Maia: Vigário	Paroquial	de Fataunços, Figueiredo das Do-
nas, Queirã e S. Miguel do Mato.
 - Pe. José Francisco Cardoso Caldeira: Pároco	de Bodiosa, Couto de Baixo e Couto de 
Cima.
 - Pe. José Pedro da Costa Matos: Pároco	de Repeses e S. Salvador e Reitor	da Igreja 
Beata Rita.
 - Pe. Mário Lopes Dias: Pároco	de S. Pedro do Sul e Várzea.
 - Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida: Pároco	-	“in	solidum”	com Pe. José Carlos 
dos Santos Bento - de Algodres, Casal Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, 
Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã.
 - Pe. Raimundo Elias Filho: Pároco	de Cavernães, Cepões e Mundão.
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 III - ALGUMAS NOTAS

 Todas estas nomeações são feitas para um período de 6 anos, a não ser que se diga expres-
samente outra coisa.
 O início da missão nas paróquias será coordenado pelos respectivos Vigários Episcopais 
de Zona Pastoral e acontecerá, normalmente, durante o mês de Setembro. Pede-se um diálogo 
de consenso entre o Vigário Episcopal, o Arcipreste, o Sacerdote que deixa as paróquias e o 
novo Pároco. Em situação normal, cabe ao Pároco que sai a preparação da entrada do sucessor.
 O Pe. Eugénio Duarte Henriques de Sousa, por motivos de idade e de saúde e a seu pe-
dido, vai ser dispensado da paroquialidade de Santiago de Besteiros. A diocese agradece todo 
o trabalho realizado ao longo de quase 59 anos de sacerdócio. Deseja muita vida e saúde para 
continuar, ainda que de maneira menos intensa, a viver a missão da Igreja.
 
 IV - TRIBUNAL DIOCESANO DE VISEU

 Terminando em 1 de Outubro de 2013 o prazo pelo qual foram nomeados os membros 
do Tribunal Diocesano de Viseu, atendendo às pessoas habilitadas e disponíveis no momento, 
faz-se a reconstituição do mesmo tribunal, como segue:
 - Vigário	Judicial	– Pe. João Martins Marques
	 -	Vigário	Judicial	Adjunto	– Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
	 -	 Juízes	Diocesanos	– Pe. Alfredo de Almeida Melo, Pe. João Martins Marques, Dr. 
Custódio Matos Costa, Pe. Nuno Filipe Sousa Santos, Pe. João Marques de Freitas Marado, Pe. 
António da Rocha Freirinha
	 -	Defensor	do	Vínculo	– Pe. Alcides Fernandes Tavares Vilarinho
	 -	Promotor	da	Justiça	– Pe. Nuno Filipe Sousa Santos
	 -	Notários	– Albano Chaves de Andrade, Pe. César Martinho Duarte Catarino, Pe. Sérgio 
Miguel Tavares de Pinho
	 -	Advogados	– Dr. Filipe José Ribeiro Abrantes Lopes Figueiredo, Dra. Beatriz Maria 
Paiva Reis, Dra. Sofia Esteves Martins, Dra. Célia Maria de Jesus Pereira, Dra. Catarina Ale-
xandra Gomes Cardoso Silva, Dra. Vera Lúcia de Almeida Barrias, Dra. Filomena Maria de 
Sousa Martins Pereira Rodrigues, Dra. Ana Maria Santos Brito Correia de Carvalho, Dra. Ana 
Júlia Martins dos Santos.

VISEU, 22 de Julho de 2013
Bispo Ilídio, Viseu
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7. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

BISPO DE VISEU

‘PARECE QUE OS POLÍTICOS PORTUGUESES E EUROPEUS
VIVEM HOJE A AUSÊNCIA DE ESPERANÇA’

 D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, disse à ‘Ecclesia’ parecer que ‘os políticos portugueses 
e europeus vivem hoje a ausência de esperança. Vive-se dentro de um mar de dificuldades sem 
perspetiva de saída’.
 Depois de abordoar os desafios que se colocam à Igreja viseense, a viver um Sínodo des-
de 2010, perante os sinais de afastamento da prática religiosa, por parte dos católicos, e face a 
uma situação económica e social colocada a cada um de nós, o bispo de Viseu considera que 
as 84 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da diocese ‘começam a não ter 
capacidade de resposta para todos os pedidos, sobretudo às maiores dificuldades que se centram 
no emprego’. Perante os desafios, que se avolumam, D. Ilídio admitiu que ‘a diocese sente-se 
impotente perante muitos destes aspetos’.
 Os responsáveis políticos ‘apenas apresentam cargas e cortes e diminuição de expectati-
vas de crescimento e desenvolvimento que tiram a capacidade de reação das pessoas’, lamen-
tou.
 De qualquer forma, o Bispo de Viseu acredita que ‘não vamos ficar aqui. O esforço que 
estamos a fazer, que é notório, brevemente vai apresentar a luz no túnel’.
 Contou depois que a Diocese de Viseu iniciou em 2010 um processo sinodal que, até 
2015, envolve leigos, religiosos e padres católicos no estudo e apresentação de propostas para 
renovar a ação da Igreja. Afirmou também que ‘estamos a fazer este caminho e vamos acreditar 
que, ao longo destes cinco anos, vai ser fundamental na nossa renovação dar perspetivas de 
esperança a todos que se sentem descrentes’.
 Relativamente aos primeiros anos do Sínodo, D. Ilídio faz um balanço positivo e apresen-
ta como primeira conclusão a necessidade ‘essencial’ de formação para os católicos, de modo a 
que possam ‘viver uma identidade a partir do reconhecimento de valores’.

BISPO DE VISEU NO IPJ

‘LEGISLAÇÃO FAVORECE MUITA COISA QUE TRAZ DIFICULDADES
NA CONSTRUÇÃO DE UMA FAMÍLIA’

 O tema ‘violência doméstica choca pela sua grandeza e gravidade’, disse o Bispo de 
Viseu. D. Ilídio Leandro, que falava no IPJ, elogiou a ação de todos os parceiros sociais que na 
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‘cidade e à nossa volta têm procurado ajudar a solucionar este problema como princípio da sua 
missão’.
 Perante uma audiência tão interessada, o bispo disse que acredita num ‘futuro melhor’, 
concretamente ao ‘nível da violência doméstica’.
 O Bispo sente-se ‘chocado’ com o número tão elevado de atos de violência trazidos na 
comunicação social. Choca-o quando em diálogo com as forças da segurança, em Viseu ou nou-
tra localidade, lhe é referido que o principal problema para o qual são solicitadas é a violência 
doméstica. ‘Choca-me profundamente porque a casa e a família deveriam ser o espaço do amor, 
vivido no amor, na relação e na construção de uma comunhão/relação feliz’.

É SEMPRE DE LAMENTAR

 A violência doméstica, independentemente do agressor ocasional, é sempre de lamentar, 
sobretudo porque as vítimas são tratadas de forma desumana e por demais agressiva, levando-
se as consequências ao extremo. Tudo isto choca D. Ilídio e mais ainda quando são envolvidas 
crianças, as primeiras grandes vítimas de tudo, a partir do mal-estar mesmo antes da violência 
física.
 Depois temos a solidão, a violência verbal, ou o silêncio agressivo a despertarem reações 
negativas e ‘todos devemos agir para que a violência doméstica seja tanto quanto possível erra-
dicada, na medida em que todos somos responsáveis ou corresponsáveis por ela’.
 O Bispo de Viseu adiantou que a Igreja é parceira não apenas quando procura responder 
às questões de dificuldade social, mas acolhedora de todas as pessoas que precisam, indepen-
dentemente da área de envolvência. ‘Quer ter uma palavra positiva concreta e de ajuda’.

CONCEÇÃO SUPERVALORIZADA

 Para D. Ilídio Leandro, a ‘legislação favorece tanta coisa que vai trazer muitas dificulda-
des na construção/sustentação de uma família’.
 A ‘conceção, hoje supervalorizada, do entendimento de liberdade e de direitos entende-
se numa compreensão meramente individual’, esquecendo-se que a liberdade, na sua essência, 
‘tem sempre de dar lugar ao diálogo com a liberdade para o outro, liberdade para qualquer 
coisa, porque somos essencialmente comunhão/comunidade’. Quer dizer que ‘os problemas de 
violência doméstica só têm solução quando a comunidade, no seu conjunto, for ao encontro de 
respostas que muitas vezes as pessoas não encontram e ficam a sofrer isoladas e entregues a si 
próprias’.

“NÃO É JUSTO QUE UNS NÃO POSSAM VIVER DIGNAMENTE
E OUTROS NÃO SE SINTAM AFECTADOS NAS SUAS EXTRAVAGÂNCIAS”

 Invocando a protecção materna de Santa Maria, a Mãe de Deus, para os 365 dias do Ano 
Novo, D. Ilídio, na sua homilia da solenidade deste dia, afirmou que “só um coração atento 
que observa, ama e escuta pode viver e perceber a paz e ser sinal e instrumento de paz para os 
outros”.
 Apelando a “uma solidariedade universal e comunitária no uso dos bens que Deus criou 
para todos, assente numa sã e autêntica economia social”, D. Ilídio criticou “o desenvolvimento 
a favor de quem se aproveita, de forma oportunista, interesseira e egoísta, privilegiando o lucro 
e esquecendo a justiça, a solidariedade – os outros”.
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 “É o respeito por cada pessoa, pela sua dignidade e seus direitos fundamentais que trará, 
para todos: bem-estar, paz, segurança, alegria, esperança, felicidade”, afirmou D. Ilídio.
 Reflectindo sobre o clima de crise que a todos afecta, D. Ilídio afirmou, com veemência, 
que “não é justo que, vivendo-se uma crise tão grave, tão prolongada e com tantas consequên-
cias no desemprego, uns não tenham meios para viver e outros os possam esbanjar. Uns não 
possam viver dignamente e outros não se sintam afectados nas suas extravagâncias. Uns não 
consigam pagar as suas dívidas e outros acumulem privilégios. Uns não tenham emprego e ou-
tros sejam titulares de empregos fictícios, com benesses imerecidas”.
 E quanto às responsabilidades do Estado, D. Ilídio lembra que “o Estado Social passa pela 
organização justa das funções do Estado, tendo em conta todos os cidadãos, corrigindo exces-
sos, partilhando justiça”, porque “todo o homem é meu irmão e todo o País dos meus irmãos é 
o meu País também”.
 Apelando ao sentido do amor gratuito, como caminho de serviço à pessoa humana e como 
critério de visão e de gestão do mundo, D. Ilídio concluía que “o estilo de vida que daí nascerá 
será também – sem dúvidas – mais saudável, mais fraterno, mais feliz, porque terá mais paz”. 

«PRECISAM-SE REVOLUCIONÁRIOS PELA PAZ, CONTESTADORES 
PELO SILÊNCIO E AGITADORES DO ‘STATUS QUO’»

 D. Ilídio manifestou a sua alegria, que é a alegria da Igreja de Viseu, e formulou votos 
de que “a memória de tão ilustre filha de Ribafeita” seja preservada e fomentada através da 
adesão ao seu carisma, que será dado a conhecer a quantos visitarem a Casa-Museu da Madre 
Rita, cuja “primeira pedra” foi benzida no passado domingo, junto às ruínas da casa onde nas-
ceu e morreu.
 Para além de um espaço de acolhimento e de interpretação histórica da sua época, a obra 
a erguer, no tempo de um ano, terá também um espaço de oração e um pequeno anfiteatro.
 “A presença das mais altas Representantes deste Carisma e Instituto e a presença de tantas 
Autoridades Autárquicas e tantas testemunhas interessadas a testemunhar este Evento dá-nos a 
confiança de que se tornará Acontecimento e que irá acontecer nos próximos anos”, salientou 
D. Ilídio. O Bispo deixou também uma palavra de esperança relativa à obra que a paróquia de 
Ranhados, com o apoio da Câmara Municipal, está a levar a cabo, junto ao Palácio do Gelo, 
para concluir a construção da Igreja da Beata Rita Amada de Jesus, onde ficará a Capela Tumu-
lar da Beata, falecida há cem anos.
 A obra vai avançando, com o empenho do Pároco, Pe. José Pedro, em estreita colaboração 
com a comunidade que o Instituto Jesus-Maria-José mantém nas imediações e que mobiliza 
inúmeros colaboradores de Ranhados e Jugueiros. D. Ilídio espera que “muito em breve se torne 
o centro de irradiação da mensagem de Beata Rita Amada de Jesus, tão útil e actual para os dias 
de hoje”, propondo, “ao longe e ao largo, caminhos novos para um mundo novo”.
 Tal como os tempos de hoje, também os tempos da Madre Rita, na passagem do século 
XIX para o XX, foram de grandes dificuldades, lembrou D. Ilídio na homilia da celebração em 
que se assinalava o Centenário da morte da Beata Rita Amada de Jesus. No meio dessas dificul-
dades, ela encontrou resposta adequada assumindo tarefas imperiosas: “formação das jovens, 
defesa dos direitos das mulheres e promoção da sua dignidade, ajuda às famílias em situações 
difíceis”, salientou o prelado.
 A sua acção corajosa foi uma “resposta profética”, realçou D. Ilídio, dizendo que, nestes 
tempos de hoje, “faltam profetas da ética familiar, da economia social e da partilha dos bens, 
como referências incontestadas para governos e políticos sem ideias e sem soluções e, tantas 
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vezes, sem a autoridade que é fruto da humildade e que provém da capacidade de escutar e de 
seguir o coração”.
 D. Ilídio, realçando a luz que o carisma da Madre Rita oferece aos tempos de hoje, afir-
mou que “precisam-se revolucionários pela paz, contestadores pelo silêncio e agitadores do 
‘status quo’ que proponham novos caminhos e que apontem novas ideias, para que todos vejam 
a Luz” que se manifestou em Jesus e precisa de ser acolhida.

FM

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MANGUALDE

 O Conselho Distrital de Coimbra, através da Delegação de Mangualde da Ordem dos Ad-
vogados, convidou o Bispo da diocese para participar numa Conferência que, durante todo um 
dia, reflectiu o tema: “Cidadania, Justiça e Equidade Social”. Ao Bispo, foi pedida uma reflexão 
sobre o tema: “Os desafios da Sociedade actual - o papel da Igreja”. Foi moderadora da palestra 
feita pelo Bispo, a Dr.ª Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de 
Mangualde. Esta Conferência decorreu na Biblioteca Municipal de Mangualde e ao Bispo Ilídio 
coube fazer a última intervenção, das 17,00 às 18,00 horas do dia 26 de Janeiro.

O MUNDO TEM SAUDADES DE DEUS

 Como em todas as quintas-feiras santas, o presbitério reuniu-se, na catedral, à volta do 
Bispo para a celebração da Missa Crismal. Na homilia, D. Ilídio saudou os sete sacerdotes que 
festejavam o seu jubileu de cinquenta anos de vida sacerdotal e os três que festejavam vinte e 
cinco anos de sacerdócio.
 Realçando a função e missão do sacerdote, o Bispo recebeu de todo o seu Presbitério pre-
sente a renovação do seu compromisso de servirem o mesmo Senhor, que oferece “a Boa Nova 
aos pobres, a cura aos doentes, a liberdade aos oprimidos, realizando o ano da graça do Senhor 
e da justiça do nosso Deus”. A missão do sacerdote realiza-se “na proclamação da Palavra de 
Deus, na administração dos sacramentos, na oração de intercessão e de mediação e no testemu-
nho do mandamento do amor fraterno”, lembrava D. Ilídio. E realçava a importância dos gestos 
significativos: “Ficamos perplexos quando damos conta da atenção, admiração e interesse que 
o mundo presta aos mais pequenos gestos de quem coordena a vida e a acção da Igreja.
 Podemos recordar o gesto profético da renúncia de Bento XVI e os gestos e palavras do 
novo Bispo de Roma e sucessor de Pedro – Francisco. (...) os jovens recordavam os gestos sur-
preendentes do Papa e aderiam, gostosamente, a um Papa que os cativou... E este aderir não é à 
pessoa do Papa, mas os gestos apresentam um novo rosto de Jesus Cristo e, por consequência, 
um novo rosto da Igreja. Estes poucos dias passados deram para ver que o mundo não está vol-
tado de costas para Deus nem para a Igreja e que nem Deus nem a Igreja lhe são indiferentes. 
Parece mesmo que o mundo tem saudades de Deus e por mais alternativas que invente, nada 
preenche a Sua falta”, concluía D. Ilídio.
 Celebravam os 50 anos de sacerdócio: Álvaro Dias Arede, António Baptista Lopes, An-
tónio da Costa Ferreira de Carvalho, António de Sousa Fernandes, António Martins Correia, 
José dos Santos Quinteiro Lopes e Manuel Cardoso Júnior. Os 25 anos de sacerdócio eram 
festeja- dos por Manuel Moreira de Matos, Mário Lopes Dias e Raimundo Elias Filho. O Bispo 
dirigiu “a todos e a cada um, amigos e agradecidos parabéns, em meu nome, em nome do nosso 
Presbitério e de toda a Igreja de Viseu”.
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 E terminava abraçando todo o Presbitério, com um abraço de “ternura e comunhão, de 
respeito e gratidão, pelo que todos vós sois e fazeis, como discípulos de Jesus e como missio-
nários nesta ou desta Igreja de Viseu. AMEN”. 

BÊNÇÃO DAS PASTAS DOS FINALISTAS

MOTIVOS PARA CHORAR... DE ALEGRIA

 O semblante de muitos portugueses anda carregado. As situações de constrangimento e 
depauperação são evidentes. Mas, apesar de tudo, ainda há motivos para chorar... de alegria. 
Aconteceu na tarde do passado domingo, no Adro da Sé, quando se procedia à Bênção das 
Pastas dos Finalistas do ensino superior de Viseu. Ao ato presidiu o Bispo da Diocese, D. Ilídio 
Leandro que, na altura, apelou para que seja dada uma oportunidade aos jovens, na maioria 
acompanhados pelos progenitores e outros familiares.
 Todos viveram a festa com amor e cheios de esperança no futuro, embora sabendo que 
as coisas não estão fáceis. De qualquer forma, é preciso colocar os talentos a render, a partir de 
agora.

MOSTRAR DO QUE SÃO CAPAZES

 D. Ilídio Leandro, no momento próprio da Bênção das Pastas, apelou à sociedade civil 
para que abrisse as portas aos jovens licenciados, dando-lhes oportunidade de ‘mostrar’ do que 
‘são capazes’ em prol dos outros e de si próprios.
 O Bispo adiantou que na pasta de cada finalista estava ‘o poder da cultura, do saber’. 
Mais, a faculdade de ‘poderdes fazer coisas boas. De fazerdes aquilo que será o contributo ao 
bem e à igualdade’. E, ao pedir uma salva de palmas para o Papa Francisco, recordou palavras 
como ‘cada um de nós tem poder e autoridade que lhes vêm da cultura’, afirmando que ‘todo 
o poder deve estar ao serviço da sociedade e daqueles que mais precisam’. Espera que ‘todos 
possamos ser melhores’.

CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR

 Ilídio Leandro disse ainda que ‘Deus e a sociedade contam’ com os novos licenciados. 
Nas suas mãos, o Bispo de Viseu disse, tinham meios para assumir ‘tarefas para a construção de 
um mundo melhor’.
 A festa dos finalistas levou, de novo, ao Adro da Sé, milhares de pessoas. Todas viveram 
com esfusiante alegria o momento único e irrepetível. Apenas se deseja que, ao longo das vidas 
de cada um, haja muitos momentos para celebrar o bem, rejeitando o mal.

DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

DIOCESE QUER TER UMA PALAVRA NOS MEIOS AUDIOVISUAIS

 O Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, reuniu com os representantes dos órgãos da comuni-
cação social de Viseu, no Paço Episcopal, a propósito do 47.º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais. Ao mesmo tempo aproveitou para falar dos projetos em curso na Diocese de Viseu, 
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no sentido de que tenha também uma palavra a dizer neste ‘mundo’ ainda ‘desconhecido’ dos 
meios audiovisuais com um manancial de oportunidades absolutamente esmagador, a um tem-
po, mas, a outro, oferecendo a possibilidade de maior diálogo entre todas as comunidades, 
trazendo o mundo na palma da mão, tão grandes e pequenos são os espaços necessários para se 
comunicar interplanetariamente.
 Depois de apresentar a sua visão sobre a mensagem do Santo Padre para a 47.ª jornada 
mundial das comunicações sociais, um documento, segundo D. Ilídio Leandro, que ‘confirma 
a importância e a relevância da religião no debate público e social’, disse que passarão também 
por aqui ‘os desafios da Nova Evangelização’. E, nestes, ‘as questões de iniciação cristã (cate-
quese e vocação), numa Igreja em permanente formação’, quer enviar continuamente informa-
ção aos que ‘esperam a resposta para todas as crises, sobretudo, as de sentido e de vida nova’.

A DIOCESE E AS REDES SOCIAIS

 Feita a necessária reflexão sobre a riqueza do texto e do que está para além dele, o Bispo 
de Viseu apresentou uma série de momentos que têm a ver com as ‘Redes Sociais’ ao serviço 
da Igreja e da Diocese de Viseu, bem como de outros momentos por que passa ou vai passar a 
transformação imposta pelas novas tecnologias sem se desviar dos princípios que norteiam e 
orientam o primado da fé.
 D. Ilídio Leandro revelou que, neste momento, está a trabalhar com e para a Diocese um 
técnico de informática, com o propósito de agilizar o projeto de informatização/inventariação 
de toda a Diocese, de forma a interagir com as paróquias e os arciprestados, aproveitando tudo 
o que possa servir para a comunhão e proximidade das pessoas.

NÃO SOMOS OS PIORES

 O Bispo confessou que ‘estamos atrasados’, mas, embora isso não possa servir de leniti-
vo, afirmou que ‘não somos os piores’ em questões informáticas.
 O projeto RIDISC, para além da Diocese de Viseu, vai unir outras. O Bispo de Beja, D. 
António Vitalino, é o ‘técnico’ que irá superar as dificuldades encontradas na problemática tec-
nológica, possibilitando a abertura de uma grande ‘autoestrada’ por onde circulará a informação 
de e para a Diocese de Viseu.
 Outro ponto aflorado por D. Ilídio Leandro, que está a ser encarado com preocupação, 
é o Instituto Superior de Teologia, que funciona em Viseu ao serviço das Dioceses da Guarda, 
Lamego, Bragança e Viseu, terminando a sua atividade no final do ano em curso. O fim do Ins-
tituto está relacionado não apenas com a fraca frequência, mas também por orientação superior 
ao decidir que apenas fiquem a ministrar a formação Teológica, em ordem ao sacerdócio, três 
polos da faculdade: Lisboa, Porto e Braga, havendo que optar por um.
 Os bispos das quatro dioceses referidas têm-se desdobrado em reuniões no sentido de 
conseguirem o melhor para os alunos, decidindo, para já, constituir um Seminário Interdiocesa-
no para servir, em igualdade de circunstâncias, as quatro dioceses.
 O Dia da Diocese de Viseu está previsto para 30 de junho. Em foco está uma grande as-
sembleia sinodal, e duas ordenações, uma presbiteral outra diaconal.

CONCLUSÕES DO SÍNODO EM 2016

 Sobre o Plano Pastoral 2013-2015, Ilídio Leandro disse que o Sínodo ‘está a caminhar 
dentro do previsto’, graças ao trabalho, que enalteceu, de muita gente, englobando os leigos e 
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os párocos. As conclusões serão apresentadas em 2015/2016. Nessa altura será feita a grande 
festa da Igreja de Viseu, a realizar no dia 23 de julho de 2016. Estamos em presença de um do-
cumento profundo que não será mais do que o resultado de um ‘retrato’ bem elaborado da vida 
e do sentir do povo da Diocese de Viseu. A celebração dos 500 anos da dedicação da Catedral 
será o cume da caminhada sinodal.
 Depois deste introito, D. Ilídio dispôs-se a responder à curiosidade dos jornalistas. Clari-
ficou que defendeu, quanto e enquanto pôde, o Instituto Superior de Teologia no centro interior 
do país, com sede em Viseu. Mas a constatação dos factos foi a de que ‘não havia grande adesão 
da Faculdade de Teologia’. O ‘tudo’ que foi tentado ‘esbarrou’ sempre nalguma coisa. ‘A reali-
dade e o andar da história é esta’, o que ‘nos leva a lamentar que o interior, sempre interior, fique 
sem um Instituto de Formação Teológica e um Instituto de Formação Sacerdotal’, mantendo-se 
em Viseu, por agora, o Instituto de Ciências Religiosas.

A IGREJA ESTÁ NO TERRENO E QUER REORGANIZAR-SE

 A Igreja de Viseu ‘está no terreno’. Dispõe de 101 instituições de solidariedade social, 
muitas das quais com jardins-de-infância, lares de idosos e apoio domiciliário, agregando mo-
vimentos de escuteiros, etc. Nesta conta entram também as 14 misericórdias, as quais, embora 
com uma ‘vida autónoma, têm uma ligação estrutural muito forte à Igreja’.
 A Diocese de Viseu é constituída por 208 Paróquias e 17 Arciprestados, que se pretende 
‘reduzir eventualmente a cinco, agregando os mais próximos, procedendo-se, assim, a uma 
nova reorganização para rentabilizar esforços. O objetivo é o de estabelecer núcleos mais fortes, 
com vida autónoma’, designando-os de ‘Unidades Pastorais’. Para isso ‘vamos fazer algumas 
experiências’, sem ‘eliminar qualquer das paróquias’, garantiu. O sentido é o de elevar com 
maior rigor ‘a comunhão/participação entre sacerdotes, agentes pastorais e paróquias’. Ao mes-
mo tempo que se aprofunda, em todos os sentidos, a comunhão e a interajuda, valorizam-se os 
caminhos. São ‘as Unidades Pastorais em ação’. Para aprofundar e descodificar as questões, que 
vão surgir no inquérito, a levar a efeito muito em breve, foram chamados dois sociólogos.

NOTÍCIAS TREMENDAMENTE CHOCANTES

 O evoluir da situação social, não apenas no país mas também noutros de onde surgem 
notícias ‘tremendamente chocantes’, levou o Bispo de Viseu a afirmar que o ‘respeito pela vida 
humana está, hoje, muito relativizado’, face ‘aos interesses de um escuro materialismo que su-
peram o valor e a dignidade da pessoa humana, virando-lhe as costas’. Em ‘muitos casos (países 
do mundo), a solidariedade surge como sendo uma palavra absolutamente ineficaz’.
 Para D. Ilídio, numa apresentação fria de cortes e mais cortes, Portugal e quase todo o 
Mundo colocam-se numa linha de austeridade que se rege apenas por números, tendo em vista 
a obtenção de coeficientes que satisfaçam poderes/lideranças. Isto leva a que se ‘veja com mui-
ta angústia e preocupação o evoluir da negação da dignidade’. Ou seja, ‘estamos perante uma 
prancha inclinada que não se sabe para onde vai, o que deixa e como deixa as situações sociais 
das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis e carenciadas’. Em suma, ‘os que menos podem são 
os que menos voz têm’, ficando cada vez mais pobres, com a ‘taxação do próprio subsídio’ de 
que estão a usufruir. Mas, apesar do ‘lamento’, o Bispo sabe que ‘é necessário ter esperança’. 
Quer ‘acreditar que o lado bom acabe por vingar’, através de ‘mudanças positivas’.



Igreja Diocesana50

NÃO SE PODE É FICAR EM CASA DE PANTUFAS

 A ‘renovação da Igreja, nas diversas áreas e setores’, é a ‘aposta em curso’. Há falta de 
padres. É verdade. Mas eles vêm de famílias. De lares constituídos, onde os jovens são criados 
com amor. Mas, hoje, percorrem-se povoações, umas atrás das outras e quase não se veem 
crianças... Não há escolas... Os casamentos são poucos ou nenhuns... As famílias não se consti-
tuem... Logo, a existência de poucos padres começa aí, com o menor índice de natalidade. Para 
contrariar a(s) crise(s) ‘não se pode ficar em casa de pantufas. Temos que agir. Investir muito 
nas vocações e nos seminários da nossa diocese’. Este é o ‘grande tema a perseguir. Que não 
seja por preguiça ou por ineficiência dos agentes da diocese que tenhamos a diminuição com 
que estamos confrontados. Mas que é difícil, na conjuntura atual, é’. Resta a ‘esperança’. E ‘eu 
tenho-a’, rematou D. Ilídio Leandro. 

BODAS DE OURO DE SACERDOTE

 Ao meio da tarde de Domingo, dia 14 de Julho, o Bispo deslocou-se à Igreja Paroquial 
de Sátão, onde presidiu a solene concelebração, na qual se celebravam os 50 anos de ordenação 
sacerdotal do Pe. José dos Santos Quinteiro Lopes. Natural desta paróquia do lugar de Pedrosas, 
tinha sido ordenado no Instituto dos Salesianos e, desde há cerca de 8 anos, está a servir 
pastoralmente a Igreja de Viseu. Depois de ter estado, como pároco, em Forles e Águas Boas 
e em Rio de Moinhos, está agora responsável pelas Comunidades de Silvã de Baixo e Silvã de 
Cima. Parabéns, caríssimo Pe. José Quinteiro! Todos lhe desejamos saúde e longa vida como 
dons e graças de Deus, para continuar a dar testemunho da sua felicidade, no seguimento de 
Jesus, o Bom Pastor, nesta Igreja de Viseu.

D. IÍDIO EM ENTREVISTA

BEM-VINDOS, JOVENS! A IGREJA TEM LUGAR PARA VÓS!
A IGREJA É VOSSA PORQUE VÓS SOIS IGREJA!

 D. Ilídio, no rescaldo da sua participação na JMJ Rio2013, aponta os jovens como os 
promotores da mudança e do futuro da Igreja, e reflecte sobre a necessidade de o cristão ser 
protagonista da construção da Igreja. Sintetiza os trabalhos realizados no “Sínodo Diocesano” e 
no “Ano da Fé”, aborda a questão da canonização de João Paulo II e recorda o momento da sua 
ordenação sacerdotal.
	 A	imagem	dos	bispos	a	dançarem	na	JMJ	foi	uma	das	muitas	que	correram	o	mundo.	D.	
Ilídio	também	dançou	com	os	voluntários	nos	ensaios	da	dança	para	apresentar	na	Missa	do	
Envio,	no	encerramento	da	JMJ	Rio2013?
 O envolvimento dos Bispos foi, de facto, muito grande, numa linha de estarmos em co-
munhão com os jovens. Numa JMJ ou num agrupamento numeroso de jovens, a canção e o 
movimento são muito importantes. E ali, quando já estávamos paramentados para a celebração, 
o envolvimento e a participação dos Bispos no ritmo do canto, da música, foi de facto muito 
grande, sobretudo, devo dizê-lo, dos Bispos da América Latina. Eles envolvem-se muito facil-
mente no ritmo. Os Bispos da Europa... Nós alinhávamos também nalgum ritmo, mas não há 
dúvida que quem dinamizava e animava esse ritmo, esse movimento, eram os Bispos da Amé-
rica Latina.
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	 A	música	e	a	dança	estiveram	muito	presentes	nesta	Jornada.	Elas	também	são	um	ca-
minho	para	 levar	a	mensagem	de	Deus	às	pessoas	mais	velhas	e	porventura	mais	 tradicio-
nalistas?	Falou-me	há	pouco	que	os	Bispos	europeus	não	participavam	tanto,	estavam	mais	
recatados...
 Sim, sem dúvida nenhuma que a dança e a música são muito importantes nessa dinami-
zação. Nós, os Bispos europeus, não estamos tão habituados, somos mais formais. Uns envol-
vem-se mais, uns participam mais ou estão mais com os jovens mas isso é uma forma diferente 
de estar, que procede da cultura, da formação que é diferente, de um ritmo que se vive dia-a-dia 
que também é diferente.
	 Ainda	que	idealizada	no	papado	de	Bento	XVI,	esta	JMJ	ocorreu	já	no	pontificado	de	
Francisco	que lhe	deu	um	toque	pessoal,	com	a	inclusão	das	visitas	à	comunidade	da	Vargui-
nha	e	ao	centro	médico-hospitalar	de	tratamento	de	jovens	dependentes	de	álcool	e	drogas.	
Estas	acções	deverão	ser	entendidas	como	uma	renovação	da	Igreja?
 Eu não quero dizer que, se a JMJ no Brasil fosse presidida pelo Papa Bento XVI, ela não 
tivesse as mesmas visitas. Eu estou convencido que havia possivelmente os mesmos momentos 
e as mesmas saídas porque ir ao Brasil, no espírito da JMJ, conhecendo o povo brasileiro, co-
nhecendo o dinamismo da Igreja no Brasil... Eu creio que, de facto, a ida a Aparecida e a visita 
a um ou outro lugar de carácter mais social entrava dentro da agenda do Papa, fosse ele Bento 
XVI, João Paulo II ou Francisco. A maneira como cada um vive e participa é que é diferente. 
Depende da pessoa integrar-se neste ou naquele momento. O Papa Francisco integrou-se da-
quela forma, o Papa Bento XVI integrar-se-ia de uma outra forma muito diferente, mas que não 
envolvia menos a pessoa e viu-se isso na vinda dele a Portugal e a outros lugares. João Paulo 
II integrar-se-ia ao estilo de João Paulo II. Isto é, cada Papa tem o seu estilo mas não deixa de 
ser uma presença forte da Igreja na pessoa do Santo Padre. O Papa Francisco integrou-se muito 
bem, foi para eles [jovens], estou convencido, um primeiro momento de uma experiência pas-
toral muito forte que marcará positivamente o seu pontificado.
	 O	Papa	Francisco	abordou	nesta	JMJ	muitos	 temas	 sensíveis	 como	a	necessidade	de	
uma	maior	simplicidade	da	Igreja	e	dos	sacerdotes,	o	desemprego,	o	trabalho	escravo	ou	a	
corrupção	política,	entre	outros.	Este	discurso	é	particularmente	sensível	aos	jovens.	Na	Missa	
do	Envio,	o	Papa	pediu	aos	jovens	para	não	terem	medo	de	assumir	compromissos	a	longo	
prazo,	como	o	casamento	ou	a	vida	religiosa,	de	anunciar	o	Evangelho	e	de	serem	missionários	
e	protagonistas	da	mudança.	Ao	fim	de	uma	semana	em	contacto	com	esses	jovens,	o	Sr.	Bispo	
considera	que	os	 jovens	 estarão	prontos	para assumir	 esse	 compromisso,	 e	 estará	a	 Igreja	
pronta	para	aceitar	as	ideias	deles?
 São duas coisas que importa ter em conta. Em primeiro lugar é a vocação dos jovens a um 
empenhamento social e de transformação da sociedade de hoje. Outro aspecto é o acolhimento, 
a aceitação que a própria sociedade dá aos jovens para que eles sejam já protagonistas de uma 
mudança. De facto, as duas realidades têm que ser questionadas e ser reflectidas porque uma 
sem a outra... Se os jovens querem assumir um papel de protagonismo na Igreja e na Sociedade 
e se não é visto assim nem pela Igreja institucional nem pela Sociedade, no sentido de se abri-
rem a esses mesmos jovens, haveria, com certeza, uma revolução juvenil e uma transformação 
pacífica da Igreja.
	 O	futuro	da	Igreja	está	nas	mãos	dos	jovens?
 O que nós constatamos é que os jovens têm um lugar na sociedade que eles próprios vão 
conquistando através do seu dinamismo e alegria, sobretudo jovens cristãos, e da sua forma de 
questionar o mundo velho, a sociedade velha, que, de facto, existe na Europa e em todos os 
outros continentes. Esta capacidade de os jovens questionarem a sociedade viu-se agora no Rio. 
Os jovens encheram a cidade e não foi necessário nenhum policiamento para organizar essa 
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mesma presença dos jovens. As ruas estavam pejadas de gente a cantar, a saudar quem quer que 
seja, e os jovens, cada um com a sua bandeira, representando o seu país, a saudar festivamente 
com uma tranquilidade e com uma paz que denota que os jovens querem assumir o seu lugar na 
Igreja e na Sociedade, mas de forma pacífica que não deixa de ser actuante e interrogativa, mas 
que é verdadeiramente uma transição de paz e de serenidade. Por isso, eu penso que a sociedade 
mais velha não tem que ter medo da juventude cristã no amanhã ou no hoje. Não tem que ter 
medo. Agora, tem que naturalmente lhe dar lugar. E isto é um questionamento que os jovens fa-
zem à Igreja e à Sociedade. Eles têm lugar na Sociedade, eles têm um lugar na Igreja. Os jovens 
são, por direito próprio, uma força transformadora de uma sociedade que precisa de mudar, que 
precisa de se questionar nos seus valores fundamentais, como a Igreja tem de se questionar do 
lugar que tem dado aos jovens e do lugar que prepara para os jovens que hoje vão tomando uma 
posição mais participativa na Igreja, porque, de facto, os jovens cristãos de hoje são diferentes 
dos jovens cristãos de ontem. Os jovens cristãos de hoje querem ser activos e participativos.
 E eu diria: bem-vindos, jovens! A Igreja tem lugar para vós! A Igreja é vossa porque vós 
sois Igreja! E então importa que os jovens não tenham medo de bater à porta e de entrar e de 
questionar a Igreja actual.
	 A	próxima	JMJ	irá	decorrer	em	2016,	em	Cracóvia,	a	capital	espiritual	da	Polónia	e	a	
cidade	natal	do	beato	João	Paulo	II,	muitas	vezes	chamado	o	Papa	dos	jovens.	Esta	escolha	
pode	esconder	uma	canonização	tão	desejada	e	até	reclamada	por	muitos	católicos?
 Sem querer fazer futurologia, eu acredito que a JMJ em Cracóvia será a celebração de São 
João Paulo II, já canonizado. Eu acredito que a canonização de João Paulo II estará para muito 
breve e que a JMJ em 2016 já terá João Paulo II como santo.
	 O	tema	desta	Jornada	no	Brasil	“Ide	e	fazei	discípulos	entre	todas	as	nações”	compro-
mete	a	Igreja	a	ser	mais	proactiva,	mais	missionária.	Numa	entrevista	a	um	canal	brasileiro,	
concedida	na	JMJ,	o	Papa	Francisco	denunciou	que	a	Igreja	Católica	tem	perdido	o	seu	senti-
do	de	proximidade	face	aos	fiéis,	conseguido	noutros	tempos,	e	também	o	seu	espaço	na	socie-
dade.	E	isso	tem	possibilitado,	segundo	o	Papa,	o	avanço	das	igrejas	evangélicas	no	Brasil	e	
no	mundo.	Numa	escala	menor,	também	em	Portugal	se	constata	essa	realidade.	Esta	JMJ	pode	
ser	um	ponto	de	viragem	nesse	sentido	de	aproximação	da	Igreja	aos	fiéis?
 Sim, um ponto de viragem aceitando que cada cristão é protagonista da construção da 
Igreja no hoje e no lugar em que cada um vive. Isto é, a Igreja não nasce e não vive apenas da 
acção, palavra e presença de um bispo, de um padre, ou de alguém que tradicionalmente é co-
notado com uma presença institucional da Igreja. A Igreja vive, actua e desenvolve-se a partir 
do ser cristão, a partir da aceitação de Jesus Cristo e a partir da vivência da Palavra de Deus 
entendida hoje, aqui e agora. É esta vivência que torna presente Jesus Cristo e exige depois uma 
vivência coerente, valores de autenticidade, de verdade, de justiça social.
	 O	“Ano	da	Fé”,	que	começou	em	Outubro	de	2012,	partindo	da	Carta	Apostólica	de	
Bento	XVI,	Porta	Fidei,	está	a	cerca	de	três	meses	do	seu	fim.	Os	católicos	foram	convidados	a	
retomar	as	raízes	da	sua	identidade	cristã,	de	forma	a	não	se	perderem	numa	sociedade	cada	
vez	mais	secularizada.	O	Sr.	Bispo	considera	que	as	muitas	iniciativas	diocesanas,	nacionais	
e	mundiais	têm	conseguido	exortar	os	católicos	a	renovar	a	sua	fé	e	esperança	para	melhor	
viverem	os	tempos	futuros?
 A proclamação do “Ano da Fé” veio acentuar a necessidade de uma coerência maior entre 
a Palavra e a Vida. E a Fé é precisamente essa resposta a Deus no mundo e na sociedade, respos-
ta a Deus, vivendo a Palavra, e resposta à sociedade, sendo coerente com essa mesma Palavra 
que exige, de facto, uma permanente auscultação à nossa volta, ao nosso redor.
	 A	Diocese	de	Viseu	está	sensivelmente	a	meio	do	“Sínodo	Diocesano”,	que	se	iniciou	em	
2010	e	decorre	até	2015,	e	que	tem	como	lema:	“Em	Comunhão	para	a	Missão”.	Do	que	tem	
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sido	reflectido	e	construído,	o	que	se	poderá	o	Sr.	Bispo	destacar	deste	“Sínodo”?
 O “Sínodo Diocesano” está numa fase central e decisiva, precisamente na passagem do 
estudo de documentos que chamaram os leigos a uma participação viva e autêntica na Igreja 
para a transformação da sociedade. Os quatro documentos fundamentais do Concílio do Vati-
cano II [Lumen Gentium	(sobre a Igreja), Dei	Verbum	(sobre a Revelação divina), Sacrosanc-
tum	Concilium	(sobre a sagrada Liturgia), Gaudium	et	Spes	(sobre a Igreja no mundo actual)] 
que, tendo cerca de cinquenta anos, todos eles, não deixam de ter uma actualidade premente. 
Eu diria uma actualidade como nunca tiveram até agora, precisamente numa linha de visão da 
Igreja como um Povo de Deus que congrega todos os baptizados e que, depois, congrega os 
carismas próprios de uma hierarquia ao serviço dos baptizados com três documentos que pro-
curam actuar e actualizar e tornar presente a mensagem do Evangelho. São precisamente a Dei	
Verbum,	com o acentuar a Palavra de Deus e a força da Palavra na transformação do mundo e 
da sociedade, a Sacrosanctum	Concilium,	na linha da Liturgia e no sentido de a tornar, como a 
Eucaristia e os Sacramentos, acção viva de Cristo na pessoa e na comunidade, e depois a Gau-
dium	et	Spes,	aquele documento que se abre ao mundo e procura integrar a acção da Igreja na 
transformação do mundo. O Sínodo foi, numa primeira parte, um olhar para estes documentos e 
descobrir a actualidade que eles têm no hoje da Igreja e da Sociedade, e agora auscultar, através 
do inquérito, para perceber quais são as linhas fundamentais que a Diocese precisa para pôr em 
acção uma Igreja que tenha hoje estas características e estas dimensões.
	 Este	ano,	em	25	de	Dezembro,	celebram-se	quarenta	anos	da	sua	ordenação	sacerdotal	
ocorrida	em	Pindelo	dos	Milagres,	a	sua	terra	natal.	É	uma	data	marcante...
 Sem dúvida, é uma data marcante na minha vida. Talvez depois do baptismo é a data mais 
importante no meu ser cristão que é precisamente a minha entrega na Igreja a uma acção que 
tem uma totalidade e disponibilidade ao serviço de Jesus Cristo e ao serviço da Igreja. Por isso, 
a celebração dos quarenta anos é mais uma oportunidade para eu agradecer a Deus a minha 
vida, a minha vocação de serviço à Igreja e ao mundo para realizar o projecto de Jesus, para 
sermos cada vez mais um, procurando que Jesus seja o Caminho, a Verdade e a Vida para o Pai.

 A JMJ Rio2013 foi a quarta Jornada em que D. Ilídio participou, sendo a segunda na 
qualidade de Bispo depois da presença na JMJ Madrid2011. Em ambas esteve presente como 
membro de um grupo da Conferência Episcopal em que era responsável pela Pastoral Juvenil. 
Esteve também na JMJ Paris1997 e na JMJ Roma2000, o ano do Jubileu, na primeira enquanto 
responsável da Juventude na Diocese, e na segunda como responsável nacional da mesma Ju-
ventude.
 Ilídio Pinto Leandro nasceu em 14 de Dezembro de 1950, na freguesia de Pindelo dos Mi-
lagres, concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu. Recebeu o Baptismo no dia 6 de Janeiro 
de 1951, na Igreja Paroquial daquela freguesia, e foi ordenado Presbítero em 25 de Dezembro 
de 1973 também na Igreja Paroquial de Pindelo dos Milagres. É licenciado em Teologia Mo-
ral pela Accademia Alfonsiana, em Roma, Itália (1992). Foi pároco de Torredeita, Farminhão, 
Boaldeia, Caparrosa, Canas de Senhorim e São Salvador. Foi nomeado Bispo da Diocese de 
Viseu em 10 de Junho de 2006, e em 23 de Julho desse ano foi ordenado Bispo, na Sé Catedral, 
e tomou posse desta Diocese.

Paulo	Bruno	Alves
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JUBILEU SACERDOTAL

 Na celebração de Nossa Senhora das Neves, em S. Pedro de France, o Pe. António Baptis-
ta Lopes celebrou o seu jubileu sacerdotal, em Festa presidida pelo Bispo diocesano. Para além 
do Pároco - Pe. Manuel Alberto - estiveram vários sacerdotes, colegas e amigos do Pe. Baptista. 
Depois de alguns anos a leccionar na Faculdade de Letras, no Porto, o Pe. António Baptista re-
gressou à sua terra natal e está disponível para colaborar, em áreas da sua especialidade, na sua 
e nossa diocese de Viseu.



55Igreja Diocesana

CAPÍTULO II

SÍNODO DIOCESANO
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SÍNODO DIOCESANO

JORNADA DE FORMAÇÃO PARA ANIMADORES

 Celebrar a Fé, em comunhão festiva, é a proposta que o Plano Pastoral propõe às comuni-
dades cristãs da nossa diocese. No próximo sábado, 13 de Outubro, haverá, das 9:30 às 16:30, 
uma Jornada de Formação especialmente destinada aos Animadores dos Grupos Sinodais, mas 
aberta a quem queira participar.
 Orientada pelos Cónegos Jorge Seixas e José Henrique, a jornada será dedicada à apre-
sentação do documento de trabalho para estudo da Sacrosanctum	Concilium, documento que o 
Concílio dedicou à Liturgia, à forma e modo de celebrar os momentos importantes da vida da 
Igreja.
 Manifestar júbilo, em conjunto, pela fé comum que se partilha, faz parte da sensibilidade 
humana. Fazer do Domingo um dia de festa jubilosa, manifestando alegria, porque se acredi-
ta em Jesus Cristo e no Seu Evangelho, é a melhor forma de unir uma comunidade cristã. O 
Domingo não recorda eventos passados, torna presente o agir pastoral de Jesus na Sua Igreja, 
confiada a Pedro e restantes Apóstolos. Sem interrupção de comunhão, são os Bispos e o seu 
presbitério que garantem, hoje, e actualizam o cuidado pastoral de Jesus, que se torna presente, 
na celebração da Eucaristia e restantes Sacramentos, tornando actual a Páscoa, maravilha maior 
das maravilhas de Deus.
 Ser Igreja, em comunhão, é motivo de festa, porque Deus está na vida de cada cristão, no 
quotidiano e nos caminhos que percorre, dando testemunho de que acredita e, por isso, é dife-
rente dos que não acreditam. Recordando o documento conciliar (Sacrosanctum	Concilium), 
“a Sagrada Liturgia é, simultaneamente, a meta para a qual se encaminha a acção da Igreja e a 
fonte de onde promana toda a sua força” SC 9-10).
 Ainda se pode inscrever, pelo telefone 232 467 690, ou, por correio electrónico sinodo@
diocesede-viseu.pt.
 Após os trabalhos da Jornada, D. Ilídio Leandro presidirá, na Sé, às 17:00, à abertura 
solene do Ano da Fé na nossa diocese.

O	Secretariado	do	Sínodo
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ANIMADORES DOS GRUPOS SINODAIS

 Tal como o planeado, teve lugar o encontro de formação de Animadores, sobre a 4.ª 
Constituição do Concílio Vaticano II - Sacrosanctum	Concilium - orientada por 2 elementos do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica. Estes foram o Pe. Jorge Alberto Seixas e o Pe. 
José Henrique. Todo o encontro decorreu no Centro Pastoral Diocesano, no passado Sábado, 
13 de Outubro, tendo estado presentes cerca de 300 pessoas, desde a manhã até às 16,30 horas. 
O Bispo, chegado de Fátima, ainda esteve uns breves instantes no encontro, dirigindo algumas 
palavras a todos os presentes. Dali, grande parte das pessoas se dirigiram para a Catedral, para 
a Abertura do Ano da Fé na nossa diocese.

SÍNODO E COMISSÕES DOUTRINAIS

 No início da noite de Segunda-feira, 19 de Novembro, o Bispo e o Secretariado-Geral do 
Sínodo Diocesano reuniram com as 4 Comissões Doutrinais, no sentido de se fazer uma ava-
liação do momento presente. Depois de todas terem elaborado os cadernos de reflexão, a partir 
das 4 Constituições conciliares, pede-se agora que façam um estudo sobre as respostas chega-
das para, a partir destas, se elaborar o Inquérito e os Documentos de Trabalho. A partir daqui, 
teremos as Propostas que, estudadas, serão apresentadas, reflectidas e votadas nas Assembleias 
Sinodais.

SÍNODO DIOCESANO

JORNADA DE FORMAÇÃO

 O Secretariado do Sínodo, correspondendo ao seu plano de actividades, vai promover, no 
próximo dia 9 de Março, no Centro Pastoral, em Viseu, uma Jornada de Formação destinada a 
todos os Animadores de Grupos Sinodais e aberta ao público, em geral. O tema da Jornada será 
“O Catecismo ao serviço da Fé”.
 A parte da manhã será preenchida com duas intervenções, uma garantida por D. Manuel 
da Rocha Felício, Bispo da Guarda, e outra pelo Pe. Manuel Queirós, da Diocese de Vila Real. 
Em estilo de Mesa Redonda, a parte da tarde será preenchida com intervenções de D. Ilídio 
Leandro, Bispo de Viseu, do Pe. Virgílio Rodrigues (Secretariado Diocesano da Educação Cris-
tã), de Pedro Teixeira (Secretariado da Pastoral Litúrgica) e de Ângela Martins (Presidente 
Nacional da ACR). A moderadora será Helena Castro.
 Os oradores procurarão dar uma panorâmica geral da estrutura do Catecismo da Igreja 
Católica e da sua importância para o aprofundamento e vivência da Fé, nas suas vertentes onde 
a mesma se vive e expressa: na oração individual e comunitária, na celebração festiva, na vida 
pessoal e colectiva e no seu estudo/aprofundamento.
 Os participantes, à semelhança de iniciativas idênticas, poderão almoçar no Centro Pas-
toral, mediante inscrição prévia para o efeito.

O	Secretariado
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SEMANA DE ORAÇÃO PELO SÍNODO

 De 17 a 24 de Fevereiro, a diocese de Viseu fará oração, com S. Teotónio, pelos bons 
resultados do Sínodo, que está prestes a entrar na fase definitiva.
 Para 9 de Março, está prevista uma Jornada de Formação, destinada especialmente aos 
Animadores de Grupos Sinodais, mas aberta a todos os que queiram participar.
 “O Catecismo ao serviço da Fé” será o tema global desta iniciativa que, para além do 
saber teológico dos palestrantes, contará também com o testemunho de outros participantes, 
mostrando as quatro dimensões da experiência de fé no crente: a fé professada, a fé celebrada, 
a fé rezada e a fé vivida.

SÍNODO DIOCESANO

JORNADA DE FORMAÇÃO

 Enquadrada no Ano da Fé e preparando mais uma etapa na caminhada sinodal da diocese, 
realizar-se-á, no próximo dia 9 de Março, uma Jornada de Formação, em que “o Catecismo da 
Igreja Católica ao serviço da fé” será tema principal.
 Segundo Bento XVI, este ano especial, Ano da Fé, proclamado em 11 de Outubro, serve 
para que todos procuremos crescer na fé, a fim de podermos mostrar ao mundo a beleza da fé 
em Jesus Cristo.
 A renovação pastoral pretendida passa pelo caminho interior de cada um e por uma fé de 
mais comunhão, fé que se professa, que se celebra, que se reza e que se vive.
 Para tornar a Jornada mais profícua, está garantido um painel de palestrantes prestigiados, 
que abordarão os temas alusivos. D. Manuel Felício, bispo da Guarda, e o Pe. Manuel Queirós, 
da diocese de Vila Real, preencherão a parte da manhã, falando do “Catecismo da Igreja Católi-
ca ao serviço da fé”. A parte da tarde será preenchida, em mesa-redonda, com os testemunhos de 
quatro palestrantes: D. Ilídio (fé vivida), Pe. Virgílio Rodrigues (fé professada), Pedro Teixeira 
(fé celebrada) e Ângela Martins (fé rezada).
 No final, haverá tempo para debate.
 As inscrições já poderão ser feitas, junto do Secretariado do Sínodo, no Centro Pastoral 
Diocesano, ou pelos contactos habituais.

ENCONTRO TAIZÉ / VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELO SÍNODO

 Na especial Semana de Oração pelo Sínodo (de 17 a 24 de Fevereiro), aproveitando o 
encontro com cânticos de Taizé que a Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior pro-
move mensalmente, viveu-se uma vigília de oração e reflexão centrado no Sínodo, a partir das 
21 h. de 6.ª-feira, em Viseu, na igreja dos Terceiros. Cenário de luz; e com o célebre “Crucifixo 
de São Damião”, as faixas com as cores das 5 Zonas Pastorais e o lema do Sínodo «Em Comu-
nhão para a Missão» como ícones fundamentais dispostos no espaço do altar.
 Estiveram 150 cristãos, sendo dois terços jovens. Como é habitual nos outros encontros, o 
frei Pedro Perdigão e o cónego António Jorge coordenaram a celebração construída com músi-
cas/cânticos de Taizé e silêncios, a escuta da Palavra de Deus, orações e mensagens. Presente D. 
Ilídio Leandro, bispo da diocese, quase todo o Secretariado do Sínodo, o padre Ricardo Ferreira 
e alguns jovens sacerdotes. Marcaram presença os Frades Menores Conventuais, as Carmelitas 
Missionárias Teresianas e outras religiosas e ainda vários leigos que se quiseram associar a este 
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tempo especial de oração pelo Sínodo Diocesano.
 O padre José Cardoso apresentou que a motivação deste Encontro de Oração é «louvar o 
Senhor que nos convoca na mesma fé e pedir a Sua luz para que ilumine os nossos passos nesta 
caminhada de reflexão e de renovação da nossa Igreja de Viseu». Já no momento particular das 
preces, enunciadas por duas leitoras ecoou: «Estamos a viver a nossa caminhada sinodal. Ne-
cessitamos de ser sonhadores, e de querer manter-nos sempre no teu caminho.» e «Queremos 
que na nossa diocese, nas nossas comunidades paroquiais, nos grupos, nos Movimentos, seja a 
tua Palavra alimento, luz, força, indicadora de novos caminhos a percorrer».
 Na mensagem que D. Ilídio quis deixar nesta vigília diocesana de oração pelo Sínodo, 
reforçou a dimensão do sentido que, em cada pessoa e na comunidade cristã, deve pautar a 
vivência interior e o testemunho da fé. Salientou que, antes da renovação das estruturas, dos 
métodos e das práticas, está o coração de cada homem e de cada mulher.
 E em relação à Igreja diocesana de Viseu e ao seu Sínodo Diocesano, o nosso bispo con-
cluiu a sua linha de pensamento afirmando peremptoriamente que, fundada em Jesus Cristo, 
vamos para a frente.

Secretariado	do	Sínodo

FORMAÇÃO DE ANIMADORES

 O Secretariado Permanente do Sínodo Diocesano organizou mais um encontro de forma-
ção de Animadores. Desta vez, o tema foi o Ano da Fé, com 2 conferências na manhã, feitas 
pelo Senhor D. Manuel Felício e pelo Pe. Manuel Queirós, de Vila Real e por uma mesa redon-
da da parte da tarde. Intervieram nesta: Pe. Virgílio Rodrigues, Pedro Teixeira, Ângela Martins 
e Bispo de Viseu, respectivamente com os temas: Fé professada, Fé celebrada, Fé rezada e Fé 
vivida. Foi moderadora desta mesa a doutora Helena.

SECRETARIADO DO SÍNODO DIOCESANO

 O Bispo reuniu com o Secretariado do Sínodo Diocesano na manhã de Sexta-feira, dia 12 
de Abril, na sede deste órgão de trabalho, no Centro Pastoral Diocesano. Deu-se conhecimento 
do novo organigrama deste Secretariado e reflectiram-se as próximas iniciativas a terem lugar 
na diocese. A Equipa de elaboração do Inquérito e a metodologia a seguir ocupou grande parte 
da reunião.

SÍNODOS EM VISEU

 «A palavra sínodo,	que foi formada de duas palavras grêgas sin – juntamente – e hodos	
– caminho –, designa, na terminologia eclesiástica, a reünião ou congresso de clérigos de uma 
pequena circunscrição, como diocese, arquidiocese, província, e até nação, para deliberarem 
sôbre assuntos que lhe interessam. Algumas vezes encontra-se êste têrmo substituído, em qual-
quer dos casos, pelo têrmo concílio,	mas, quando a reünião era circunscrita à diocese, adoptou-
se, para a designar, quasi sempre o têrmo sínodo. Nessas reüniões faziam-se a aprovavam-se 
disposições que apenas respeitavam à diocese em que se celebravam.
 Das notícias que chegaram ao meu conhecimento, e a que faço referência nas vidas dos 
prelados, posso concluir que nesta cidade de Viseu se celebraram oito sínodos diocesanos.
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 O 1.º foi no tempo do bispo D. Gonçalo Pinheiro pelo ano de 1553, e nêle se fizeram vá-
rios decretos ou constituições, cujo conteúdo se ignora, o que é afirmado por Barbosa Machado 
na Biblioteca Lusitana.
 O 2.º no tempo do bispo D. João Manuel a 13 de Abril de 1614, a que assistiram o Cabido 
(1) e os Párocos do bispado, juntando-se em número superior a duzentas pessoas, e aí se fizeram 
novas constituìções e um Regimento do Auditório Eclesiástico, que fôram publicados, e no ano 
imediato se começaram a executar.
 O 3.º no tempo do bispo D. João de Melo aos 7 de Setembro de 1681, a que assistiram o 
Cabido e os Párocos de tôda a diocese em número superior a duzentas e oitenta pessoas, e aí 
se declararam ou esclareceram algumas das antigas constituìções, fizeram-se outras novas, e 
elegeram-se examinadores sinodais.
 O 4.º no tempo do bispo D. Ricardo Russel a 13 de Janeiro de 1691, a que concorreu um 
número de pessoas igual ao do antecedente, e aí foram expostas pelo Prelado quatro máximas 
doutrinais, e imposta aos párocos a obrigação de as lêrem em um domingo ou dia santificado de 
cada mês aos freguêses e nesse mesmo ensinarem-lhes a doutrina.
 O 5.º no tempo de D. Jerónimo Soares em 8 de Junho de 1699, a que estiveram presentes 
Cabido, párocos, beneficiados e religiosos do Bispado, no número total de tresentos e cincoên-
ta, e em que acrescentaram as constituìções sinodais, nomearam desenove examinadores sino-
dais e seis juízes apostólicos.
 O 6.º foi convocado pelo Cabido em sé vacante e celebrado no dia 3 de Setembro de 1729, 
sendo presidido pelo deão Martinho Lucas de Melo, com assistência das dignidades, cónegos, 
capelães e beneficiados do Cabido, e de outros eclesiásticos do bispado, em número de duzentos 
e oitenta, e nêle apenas se nomearam examinadores sinodais, único fim para que foi convocado.
 O 7.º no tempo de D. Júlio Francisco de Oliveira nos dias 26, 27 e 28 de Setembro de 
1745, com assistência das mesmas entidades e pessôas, em número 400; nêle se aumentaram as 
constituïções, nomearam-se 9 protonotários por todo o tempo que o sínodo durasse, 11 juízes 
apostólicos, e 20 examinadores sinodais.
 O 8.º no tempo do mesmo prelado D. Júlio nos dias 15, 16 e 17 de Setembro de 1748, 
a que concorreram mais de 300 pessôas, eclesiásticas e seculares; e nêle foram nomeados 10 
penitenciários, 13 juízes apostólicos, 20 examinadores sinodais e 8 arciprestes.
A maior parte destas constituïções correm impressas.»
 (in “Viseu (província da Beira). Subsídios para a sua história desde os fins do século XV”, 
de Maximiano Aragão, gentilmente facultada pelo cónego José Fernandes Vieira).

SECRETARIADO DO SÍNODO

 Para avaliar os trabalhos de preparação do Inquérito, informar-se sobre como estão a de-
correr os trabalhos e solidarizar-se com o que tem sido feito, o Bispo almoçou com os elemen-
tos do Secretariado-geral deste órgão diocesano e manifestou a sua alegria por tudo o que tem 
sido feito na diocese. Este encontro decorreu na Segunda-feira, dia 8 de Julho. 
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CAPÍTULO III

SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1.  CLERO

JORNADAS DO CLERO

NOVA EVANGELIZAÇÃO EXIGE PROXIMIDADE

 Com o objectivo de “reanimar o dom de Deus que está em vós”, como disse o Bispo de 
Viseu, D. Ilídio Leandro, lembrando S. Paulo, no momento de abertura, decorreram, no início 
da semana, as Jornadas de Formação do Clero, orientadas pelos Professores Alfredo Teixeira e 
Tolentino Mendonça, da Universidade Católica Portuguesa.
 Subordinadas ao tema geral “crer e pertencer”, na manhã desta segunda-feira, Alfredo 
Teixeira foi proporcionando a leitura de dados sociológicos relativos à postura dos portugueses 
quanto à prática religiosa, obtidos por inquérito nacional promovido pela Conferência Epis-
copal Portuguesa, permitindo uma caracterização das comunidades paroquiais, nos diferentes 
contextos.
 O maior desafio que se coloca aos agentes pastorais é o crescimento do número de não 
crentes e de crentes sem adesão a uma religião, que contam uma percentagem significativa de 
jovens e uma escolaridade acima da média. Segundo Alfredo Teixeira, os “gentios do pátio” são 
mais os não pertencentes do que os não crentes.
 Ainda na leitura de Alfredo Teixeira, não podemos continuar a agir pastoralmente como 
se o contexto da proposição-convite à prática religiosa ainda fosse o de contexto de uma socie-
dade predominantemente católica. Essa proposta exige uma relação de proximidade, segundo o 
mesmo orador. Daí, que a família seja um espaço a valorizar, como lugar da cultura e transmis-
são da fé.
 Por seu lado, Tolentino Mendonça, falou da “nova evangelização”, exigida pela mudança 
das realidades sociais, que geram uma “pertença instável”. O modelo das comunidades crentes 
dos primeiros cristãos foi delineado pelo orador, partindo dos textos paulinos e do modelo de 
actuação de Jesus, aí expresso. A actuação de Jesus representa uma “viragem” e Paulo retira daí 
consequências para a sua acção pastoral: Deus deixa de revelar no Templo e a relação de Jesus 
com o Templo serve apenas para atestar o messianismo de Jesus, que vai viver em permanente 
tensão com o Templo e em rotura com o modelo proposto pela sinagoga.
 Em contraposição, Tolentino Mendonça, realça a importância da “casa” e da “mesa” na 
sua acção evangelizadora de anúncio do “reino de Deus para todos”, numa lógica de fraternida-
de, de comunidade de irmãos, que se reúnem em assembleia.
 O orador mostrou que a diluição da identidade cristã no modelo social, que o cristianismo 
“abençoava”, na lógica da cristandade, no passado, foi negativa para a Igreja e exige hoje a 
consciência de que “pertencer a Cristo, ser cristão, deve levar o crente a reivindicar e demons-
trar uma forma de viver outra, diferente dos que não são crentes.”

GI



Igreja Diocesana66

HOMENAGEM AO PE. FONSECA

 Falar particularmente de um homem de Igreja é falar quanto ao Dom de Deus, porque 
nunca louvamos o suficiente esse Amor infindo que Ele nos tem e nos dá.
 Em relação ao saudoso Pe. José Augusto da Fonseca, homem que pessoalmente não co-
nheci, mas sim a obra legada e que eu humildemente continuo, deixo-vos umas breves linhas: 
ordenado Presbítero a 05 de Janeiro de 1941, na Sé de Viseu, foi enviado em missão para terras 
de Cabicanca, onde exerceu o ministério de Pároco de Souto de Aguiar, durante quatro anos, de 
Aguiar da Beira durante mais de duas décadas, e também das Paróquias de Coruche e Valverde. 
Foi nomeado várias vezes Arcipreste de Aguiar da Beira. Descansou para o Pai a 22 de Janeiro 
de 1993.
 Quanto à sua obra, contam os testemunhos que na Caridade nunca descansou enquan-
to não via as suas ‘ovelhas’ alimentadas. Iniciou o projecto “Auto-Construção” (actualmente 
Bairro de S. Pedro). Na Educação, o esmero pelos valores e a sua entrega pelo Colégio. Na 
Sociedade, o carinho pelo que a humanidade tem de bom, promovendo deste modo a juventude. 
Na Igreja, o sacrifício pela humanidade para a Salvação através da liturgia estudada, rezada e 
vivida. Na Vida, um sorriso e uma palavra sã.
 As comunidades deste Arciprestado lembraram-no no dia 22 de Janeiro de 2013, 20 anos 
de Dies	Natalis,	no final do dia, com a celebração da Santa missa e um pequeno recital de 
cânticos da sua autoria a Nossa Senhora. o sr. D. Ilídio enviou uma mensagem também de 
homenagem realçando que «A sua obra social em tantas frentes, com algumas a constituírem 
novidade e ousadia, permanecem e são apelos à continuidade do mesmo espírito e intuição, para 
se encontrarem soluções para problemas novos e, igualmente, urgentes».
 Pedimos, assim, que este exemplo seja alimento e alimentado para os desafios que se nos 
deparam hoje.

Pe.	Jorge	Gomes

PADRES DESDE 2000

 Como previsto e marcado, houve mais um encontro dos Padres da diocese, ordenados 
desde o ano 2000. O encontro teve lugar na Casa Episcopal, na manhã de Terça-feira, dia 5 de 
Março. Estiveram 17 e o encontro começou com a oração, preparada pelo Pe. Pedro Leitão, 
seguindo-se um tema de estudo, orientado pelo Pe. Sérgio Pinho. Para além do Bispo, também 
participou o Presidente do Secretariado do Clero - Pe. Ricardo Ferreira. Na 2.ª parte do encon-
tro, houve uma partilha de experiências com muito interesse. O próximo encontro ficou mar-
cado para o dia 6 de Maio e o tema de reflexão - A Palavra de Deus na missão do Pastor - será 
orientado pelo Pe. António Sousa, com a oração a ser preparada pelo Pe. Marco José.

DIÁCONOS PERMANENTES

 Na manhã de Sábado, dia 16 de Março, o Bispo reuniu com os 10 Diáconos Permanentes, 
nas instalações do Seminário Maior. Sendo a primeira reunião desde a ordenação diaconal, no 
passado dia 22 de Julho, a reunião foi preenchida com a partilha das experiências feitas, por 
cada um, até agora. No final, marcou-se o ritmo de futuras reuniões de formação permanente, 
quer com os Diáconos, quer encontros periódicos com a presença e participação das suas Espo-
sas.



67Igreja Diocesana

ENCONTRO COM PADRES MAIS NOVOS

 Em reunião ordinária e marcada no encontro anterior, o Bispo reuniu com os Padres or-
denados, na diocese, desde o ano 2000, na manhã de Segunda-feira, dia 6 de Maio. Estiveram 
cerca de 20, na Casa Episcopal, tendo o encontro sido orientado pelo Pe. António Henrique 
Ribeiro de Sousa, que desenvolveu o tema: A Palavra de Deus na missão do Pastor. Este tema 
motivou um interessado e alargado diálogo, com partilha de algumas experiências. A oração 
inicial foi presidida pelo Pe. Marco José Pais Cabral.

CONCLUSÃO DO RETIRO DO CLERO

 Na Sexta-feira, dia 5 de Julho, o Bispo presidiu à concelebração do encerramento do 
Retiro do Clero. Agradeceu o trabalho realizado por D. Joaquim Mendes e, no final do almoço, 
desejou boas férias a todos os presentes. 
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2.  LITURGIA

ANIMADORES DE CELEBRAÇÕES DOMINICAIS

 Terminaram a sua formação, 28 novos Animadores de Assembleias Dominicais na ausên-
cia de Presbítero, vindos de diversas paróquias da diocese. A formação foi realizada em 3 dias 
de Sábado e foi ministrada pelo Secretariado diocesano da Pastoral Litúrgica. O Bispo esteve 
presente no início da tarde do último dia - 26 de Janeiro – e fez, a cada um, a entrega do seu 
cartão.

DIOCESE EM FESTA

NÚNCIO APOSTÓLICO PRESIDIU ÀS CELEBRAÇÕES

 Solene pontifical assinalou a vespertina celebração jubilar de S. Teotónio, assinalando o 
encerramento das comemorações dos 900 anos da sua vinda para Viseu, como Prior da Sé e os 
850 da sua morte.
 D. Rino Passigato, Núncio Apostólico, presidiu às celebrações, que, para além do sole-
ne pontifical, na Sé, às 16:30 de hoje, ficaram assinaladas com a bênção da Casa Episcopal, 
totalmente restaurada, para acolher, para além da residência do Bispo e da Secretaria Episco-
pal, a Cúria Diocesana, o Tribunal Eclesiástico e o Jornal da Beira (semanário e livraria). O 
edifício integra também o Departamento dos Bens Culturais da Diocese, incluindo oficinas 
de conservação e restauro e Arquivo.  A Catedral esteve cheia de fiéis e para além do clero e 
religiosos da diocese, viam-se também as autoridades civis, militares e académicas, com realce 
para o Presidente do Município de Viseu e alguns Deputados eleitos pelo círculo eleitoral de 
Viseu. As comemorações jubilares decorreram ao longo de dois anos e, para além da Diocese 
e do Município, também se associou o Hospital, que assinalará amanhã o Dia de S. Teotónio, 
seu patrono, com programa próprio.  A Diocese iniciou, em Outubro de 2010, uma caminhada 
sinodal que terminará em 2015, com a publicação das decisões do Sínodo, assinalando os 500 
anos da Dedicação da Catedral.  O Núncio Apostólico trouxe aos fiéis da Igreja de Viseu a 
Bênção Apostólica de Bento XVI, pedindo a todos os presentes oração pelo Papa. Na homilia, 
fazendo uma resenha biográfica de S. Teotónio, realçou a sua importância espiritual, intelectual, 
social e política nos primórdios da nacionalidade.  Também os Bispos de Viana do Castelo e 
de Coimbra, dioceses ligadas a S. Teotónio, concelebraram a Eucaristia, tendo-se associado o 
Bispo da Guarda, natural da diocese de Viseu.  A animação litúrgica do solene Pontifical foi 
garantida por grande coro, com acompanhamento de orquestra e órgão. No decorrer da celebra-
ção, foram admitidos às ordens sacras dois seminaristas da Diocese de Viseu.
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NA CIDADE DE VISEU

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

 No dia 8 de Abril – este ano a data disponível para a solenidade da Anunciação	do	Senhor	
(transferida de 25 de Março), em pleno tempo da Páscoa – iniciou-se a adoração ao Santíssimo 
Sacramento na cidade de Viseu.
 De segunda a sexta-feira a exposição do Santíssimo faz-se em igrejas da cidade que têm 
ininterruptamente as portas abertas, e com os seguintes horários:
 – igreja de N.ª Sr.ª do Carmo, às segundas e quintas-feiras, das 10h30 às 17h.
 – igreja dos Terceiros, às terças-feiras, das 8h30 às 17h.
 – igreja de N.ª Sr.ª da Conceição, às quartas e sextas-feiras, das 11h às 18h.
 Em qualquer das igrejas, que se situam nas 3 paróquias da cidade – Santa Maria, Coração 
de Jesus e São José, respectivamente –, o dia de adoração conclui-se com a bênção de Jesus 
Sacramentado.
 Um bem-haja pela adesão dos responsáveis das duas primeiras e do pároco de São José 
e para todos os fiéis que se disponibilizaram/comprometeram para estar algum tempo junto de 
Jesus.
 Esta iniciativa de adoração ao Santíssimo Sacramento surgiu, inserida no Ano da Fé, na 
cidade da Régua, pretendendo alargar-se às cidades de Portugal.
 E há tantos motivos para que este gesto de amor e a oração que podemos dirigir a Deus, 
pelo país e pela Igreja, se repercuta em nosso favor: a situação económico-financeira e social de 
Portugal, as vocações para a Igreja e para a sociedade, o Sínodo Diocesano de Viseu, ...

Os	dinamizadores
Maria	Arminda	Gomes,	Maria	do	Rosário	Rijo,	José	António	Pinto
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3.  EDUCAÇÃO CRISTÃ

PROFESSORES DE EMRC

 No passado Sábado, dia 6 de Outubro, o Secretariado Diocesano da Educação Cristã reuniu 
com os professores de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC). O Bispo esteve presente 
num encontro com todos eles, presidindo à Eucaristia e partilhando o almoço, nas instalações do 
Seminário Maior. No encontro, falou-lhes do Ano da Fé e de 2 projectos para os quais pediu a 
sua ajuda: Sínodo Diocesano e Formação cristã. Todos se comprometeram a alguma disponibi-
lidade e ao melhor empenhamento, na colaboração com estas iniciativas da diocese.

A MATURIDADE DA FÉ

 No contexto do Ano da Fé, e conforme o programa do Secretariado Diocesano da Edu-
cação Cristã, recordamos a proposta duma catequese sobre ‘A	Maturidade	da	Fé’,	a realizar 
em simultâneo em todas as Zonas Pastorais, no próximo Domingo, o 1.º de Advento, dia 2 de 
Dezembro - hoje. Os destinatários são os adultos, mas não só os agentes de pastoral - aberto a 
todos. Deixamos aqui a indicação das localidades onde se realizam estes encontros, orientados 
pela equipa do SDEC, abertos à participação de todas as pessoas interessadas, independente-
mente da Zona a que pertençam:
 Zona de Viseu (Arc. Urbano, Rural 1 e 2 e Mões): Centro Pastoral Diocesano de Viseu. 
Zona da Beira Alta (Arciprest. do Carregal do Sal, Fornos, Mangualde e Nelas): Mangualde - 
Complexo Pastoral. Zona de Besteiros (Arcip. Besteiros, S. Comba e Tondela): Tondela (salão 
paroquial). Zona do Dão (Aguiar, Penalva e Sátão): Sátão (salão junto da Igreja).

JORNADA DIOCESANA SOBRE A FÉ

 No dia 2 de Dezembro, em toda a Diocese, exceto na Zona Pastoral de Lafões, dezenas de 
pessoas participaram numa formação de Adultos, sob o tema: “A Maturidade da Fé”.
 O SDEC realizou esta jornada, inspirado no profeta Isaías 21,7.9 e no mandato de Jesus: 
“... E enviou-os dois a dois...” (Lc 10, 1).
 Na realidade, foram formados 5 grupos de dois membros deste Secretariado, divididos 
pelas 5 Zonas Pastorais: Na Zona das Beira Alta, Irmã Arminda, a Clara e o Pedro; na Zona do 
Dão, a Fernanda Cunha e Ana Teresa; na Zona Urbana, o José Meneses, o Diácono Beato e o Pe. 
Virgílio; na Zona de Besteiros, as Irmãs Manóli e Glória. O encontro formativo seguia o esque-
ma catequético da experiência humana, da iluminação da Palavra de Deus e do compromisso/
testemunho. Após breve introdução, suscitou-se a participação dos presentes sobre os aspetos 
nos quais a Igreja deveria mudar, concluindo-se de que muitas dessas realidades fazem parte da 
nossa própria vida, que deve estar sujeita a uma transformação permanente.
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 Após este diálogo, seguiu-se a iluminação bíblica com os capítulos 15 e 16 do Evangelho 
segundo São João, que perspetivou a ‘poda’ a realizar na vida dos crentes, discípulos de Jesus.
No último momento, foi apresentado um compromisso para uma vida renovada. Escutámos as 
palavras de Sadhu Sundar Singh, sobre uma pedra, que estando anos a fio em contato com a 
água, depois de aberta, mantinha-se completamente seca por dentro. Assim o cristianismo flui 
muitas vezes à volta dos cristãos, mas, por vezes, não chega ao interior do coração. Culpa do 
cristianismo? Não, culpa dos corações ‘cristãos’!
 Com uma pequena vela acesa nas mãos, proclamou-se, em uníssono, o Credo e, à saída, 
entregou-se a cada participante uma pequena pedra. A vela acesa (Evangelho) dá luz e aquece 
os corações (pedra) daqueles que querem aceitar a ‘aventura’ da Fé em Jesus.

Pe	Virgílio

SECRETARIADO DIOCESANO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

	 Nós	conhecemos	o	amor	que	Deus	nos	tem,	pois	cremos	n’Ele	(1Jo 4,16).
 De acordo com a indicação do Plano Pastoral Diocesano 2012-2013, realizam-se este mês 
os Retiros para Catequistas a nível de Zonas e a Semana Bíblica a nível diocesano.

RETIROS PARA CATEQUISTAS

 Os Retiros para Catequistas, abertos a todos aqueles que desejarem participar, terão 
lugar no próximo sábado dia 23 de fevereiro nos seguintes locais: Na Zona da BEIRA ALTA 
(Arcip. de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas) em Alcafache;	Zona de 
BES- TEIROS (Arcip. de Besteiros, S. Comba Dão e Tondela) em S.	Comba	Dão;	Zona do 
DÃO (Arcip. de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão) no Sátão;	Zona de LAFÕES (Ar-
cip. de Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela) em Oliveira	de	Frades;	Zona de VISEU 
(Arcip. Urbano, Rural 1, Rural 2 de Viseu e Mões) em Viseu,	no	Centro	Pastoral	Diocesano.	
Iniciam pelas 9h30 e terminam, sensivelmente, por volta das 16h30. Pede-se aos participantes 
que tragam a Bíblia.

SEMANA BÍBLICA

 A Semana Bíblica de Viseu realiza-se nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Centro Só-
cio-Pastoral Diocesano, para onde devem ser enviadas as inscrições: sdecviseu@gmail.com. 
SDEC - Rua D. António Monteiro, 2 – 3500-040 VISEU. Para mais informações, contactar o 
SDEC: sdecviseu@gmail.com, 924 161 408 – 232 467 690.

O	SDEC	de	Viseu

DEPARTAMENTO DA EMRC

 Na manhã de Sábado, dia 27 de Abril, o Bispo reuniu com o Departamento que acom-
panha as aulas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) na nossa diocese. Este De-
partamento faz parte do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, de que é Presidente o Pe. 
Virgílio Rodrigues que também esteve presente. Reflectiram-se alguns pontos de interesse para 
este sector de ensino, a sofrer algumas mudanças por parte do Ministério da Educação, em diá-
logo com a Comissão Episcopal da Educação Cristã e o respectivo Secretariado Nacional.
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ENCONTRO DE CRISMADOS

 O Secretariado Diocesano da Educação Cristã, em cooperação com o Centro Cultural, 
Juvenil e Vocacional, está a preparar o Encontro dos Crismados, coincidindo com a Vigília de 
Pentecostes. Será em Tondela, com um programa que decorrerá entre as 17 e as 21 horas do dia 
18 de Maio.
 O acolhimento será feito no adro da Igreja Paroquial de Tondela, seguindo-se, depois, 
para o Parque Urbano, onde haverá um jogo de “Body Combat”. Uma hora depois, no mesmo 
local, uma sessão de risoterapia mostrará como é possível e fácil “viver a fé com alegria”.
 O jantar será às 19:30 horas, no Salão Paroquial de Tondela, um jantar destinado a pro-
porcionar convívio e a experiência da partilha do que se tem para comer, colocando sobre a 
mesa, à disposição de todos.
 Após o jantar, realiza-se um momento de oração, em vigília, preparando a celebração do 
Pentecostes. A esta vigília presidirá D. Ilídio Leandro, num encontro do Pastor com uma por-
ção da sua Igreja, reunida na Igreja Paroquial de Tondela, um monumento construído em estilo 
neogótico, junto ao Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho.
 Respondendo ao mandato de Jesus Cristo “ide e fazei discípulos entre todas as nações”, 
cada um dos crismados é chamado a ser instrumento do Espírito que age em todos os que se 
dispõem a corresponder à Sua inspiração. O Bispo mostrará a cada um que “depende de ti... 
começa aqui”, como lembra o cartaz promotor da iniciativa deste Encontro.

CURSO SOBRE A FÉ

 Promovido pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã para este Ano da Fé, termi-
nou um Curso sobre a Fé, ministrado no Centro Pastoral Diocesano, ao longo dos últimos 5 me-
ses. Foi responsável do Curso o Pe. Jorge Luís, ajudado por outros colegas (Pe. Nuno Azevedo 
e Pe. Sérgio) que deram as lições e secretariado pela Irmã Maria Arminda. O Bispo esteve na 
entrega de Diplomas a cerca de 100 participantes, presidindo a uma Celebração da Palavra, no 
início da noite de Quinta-feira, 30 de Maio. 
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4.  PASTORAL SOCIAL

PROJECTO “+ PRÓXIMO”

 No âmbito do projeto “+ Próximo”, visando o envolvimento das paróquias e suas gentes 
num processo de formação com vista à criação de redes mais organizadas de Ação Social e Ca-
ritativa, o Presidente da Cáritas Portuguesa e o Director do Secretariado Nacional da Pastoral 
Social irão efetuar um périplo pelas Dioceses, reunindo com os Bispos no sentido de promover 
o projeto “+ Próximo”. Vai-se dinamizar também um encontro de formação/animação e entrega 
de materiais pedagógicos aos formadores Diocesanos do conteúdo “Eclesiologia”. Pretende- se 
encontrar formas concretas de facilitar uma intervenção local e diminuir muitos constrangi-
mentos com que as Cáritas Diocesanas se debatem para a implementação destes projectos ao 
nível das Dioceses. A Equipa nacional de animação do projecto “+ Próximo” vai assessorar, 
localmente, as equipas diocesanas, na animação do Projecto, prestando esclarecimentos ou for-
necendo apoios mais concretos, nomeadamente, a nível da organização da formação.
 Vai haver uma colaboração para realizar candidaturas à Fundação Porticus. Este instru-
mento poderá constituir um suporte financeiro para apoio às actividades a implementar. Pre-
tende-se também apoio técnico para elaborar os planos de intervenção nas Dioceses e apoio 
financeiro para as despesas que as Dioceses (sem candidaturas próprias) possam vir a ter com 
este processo.

Caritas	Diocesana	

O OUTONO DA VIDA

 Imparável no seu ciclo anual, chegou o Outono com o equinócio de Setembro. Marcando 
o ritmo da vida, a natureza nos diz que é tempo de colheita que, naturalmente, haverá de ser 
conforme à sementeira na Primavera e ao cultivo no Verão. E ao oferecer-nos os frutos de um 
ano de trabalho, a natureza como que se despede da vida para, a seguir, mergulhar no Inverno, 
o período de recolhimento e preparação de um novo ciclo de vida que explodirá	na Primavera 
seguinte.
 Esta é a grande lição que a natureza nos dá: quem não semeou nem cultivou antes, não 
colherá no Outono e não terá com que enfrentar os rigores do Inverno que se lhe segue.
 Este é o ciclo da natureza e este é também o ciclo da nossa vida: preparamo-nos na juven-
tude (Primavera da vida), para a vida activa; trabalhamos na idade adulta (Verão); na reforma 
(Outono da vida), colhemos o resultado de uma vida de trabalho e, na velhice (Inverno), entra-
mos no recolhimento e reflexão para uma nova e definitiva fase de vida que, com a passagem	a 
que chamamos morte, explodirá	na plenitude da vida eterna.
 Assegurar uma vida com qualidade na velhice, quando as forças já não permitem a auto-
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subsistência pelo trabalho, sempre foi uma das grandes preocupações do ser humano e a melhor 
garantia que para tanto sempre teve, assenta, segundo a própria natureza, na família, de modo 
particular nos filhos.
 Mas, porque nem sempre ocorre ou porque seja insuficiente esta garantia, houve necessi-
dade de lançar mão de outros meios, entre eles, a Segurança Social, instituição que hoje, feliz-
mente abrange praticamente toda a população.
 Com maior ou menor eficiência, a Segurança Social sempre será, porém, uma solução 
subsidiária, na medida em que reforça a garantia primária ou natural, que assenta no próprio e/
ou na família, mas não a elimina ou a dispensa.
 Sucede porém que, o que deveria ser um recurso subsidiário, passou a ser recurso primá-
rio, quando não, muitas vezes, recurso único, nela se depositando toda a responsabilidade de 
assegurar uma velhice tranquila.
 Durante a vida activa, não poucos foram os que enveredaram por um estilo de vida des-
preocupado, gozando	a vida na pior das acepções, do tipo chapa	ganha,	chapa	gasta,	quando 
não mesmo pior, gastando o que não tinham e, pior ainda, descurando completamente a família, 
a melhor das garantias de uma velhice tranquila.
 Vítimas também de uma errada política familiar que, em vez de promover a estabilidade 
familiar e a natalidade, criminosamente fomentou a praga social do divórcio e a abominação do 
aborto, fizeram a errada opção de confiar exclusivamente ao Estado (Segurança Social) a tran-
quilidade da sua velhice e agora, com a crise generalizada em que nos encontramos, defrontam-
se com a nua e crua realidade de se sentirem sós e sem garantia de que o Estado lhes assegure 
o que dele esperavam receber.
 Esta é a frequente situação na geração que ora está a chegar à fase da reforma. Mas, para 
a geração que lhe segue (os filhos desta geração), as coisas não virão a ser melhores, a menos 
que ocorra uma grande inflexão no rumo que está a ser seguido que, pelo que nos é dado cons-
tatar, está a agravar exponencialmente os erros “dos pais”: já não está em causa apenas a esta-
bilidade do casamento, pois que os divórcios continuam a aumentar, como ainda se questiona 
a própria instituição do casamento com a normalização	das uniões de facto e se ridiculariza 
o casamento com a aberração jurídica dos chamados “casamentos homossexuais”, enquan-
to a redução (rejeição) da natalidade está a atingir níveis deveras preocupantes, não apenas 
por compreensíveis dificuldades económicas, mas pelo que os filhos exigem de abnegação e 
privação de supostas comodidades, não só supérfluas mas, quantas vezes, prejudiciais que em 
nada contribuem para a verdadeira felicidade.
 Com este investimento	na idade adulta, que colheita	virão a fazer no Outono da vida, e 
como viverão o Inverno que se lhe seguirá?
 Face aos valores em causa e à ameaça que sobre eles pende, nunca será de mais alertar 
as novas gerações para o risco que correm, nem o apelo que se lhes faz à reflexão sobre estas 
questões, vitais na medida em que se reportam à felicidade da pessoa humana.
 Ao menos, que amanhã não nos atirem à cara a acusação de que “ninguém nos avi-
sou”! Como também não será em vão a acção – acção política nas instâncias próprias, acção na 
sociedade eclesial e civil pelo testemunho de vida e pela palavra – na defesa dos direitos e de-
veres naturais da família, em que assenta o principal esteio da felicidade do ser humano, como 
bem relembra a Gaudium	et	Spes	no n.º 47: “O bem-estar da pessoa e da sociedade humana e 
cristã está intimamente ligado com uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar”.

Comissão	Diocesana	“Justiça	e	Paz”	
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10 MILHÕES DE ESTRELAS - UM GESTO PELA PAZ 2012

CÁRITAS PORTUGUESA LANÇA 10.ª EDIÇÃO DA CAMPANHA

 Numa época de crise social e económica a Cáritas pretende iluminar o coração dos portu-
gueses com a décima edição da 10	Milhões	de	Estrelas	–	Um	Gesto	pela	Paz	2012,	o projecto 
de angariação de fundos que visa apoiar os cidadãos mais desfavorecidos, através da venda de 
velas pelo preço simbólico de 1€. Se o cidadão preferir, pode adquirir um pack de 4 velas por 
4€. A campanha de Natal da Cáritas em Portugal conta com o apoio de algumas figuras públicas 
como D. Jorge Ortiga, Paulo Bento, Nicolau Breyner e Luísa Sobral.
 À semelhança de anos anteriores, o valor final recolhido nesta campanha, promovida pela 
Cáritas Portuguesa e pelas diversas Cáritas Diocesanas do país, será aplicado em duas causas 
distintas: 65% reverterão a favor das famílias e pessoas em situação de carência socioeconómi-
ca que serão ajudadas através das paróquias; e 35% reverterão para uma causa internacional: 
construção da Casa Familiar Rural de Santarém, na região da Amazónia, no Brasil, com vista à 
promoção da educação local. A cadeia de supermercados Pingo Doce continua a ser parceira da 
Cáritas Portuguesa na venda de velas da campanha de Natal da instituição. Além disso, as velas 
podem ser compradas nas Cáritas Diocesanas, escolas e paróquias que aderiram e outros locais.

NOVIDADES

 Nesta décima edição, a Cáritas Portuguesa inova e aproxima-se do público fã pelas novas 
tecnologias através da disponibilização gratuita do jogo “10 milhões de estrelas”, compatível 
com o sistema Android e IOS. A partir da próxima semana, os utilizadores interessados em ex-
perimentar o jogo, poderão subscrever a aplicação nas respetivas lojas online.
 No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 
a Cáritas Portuguesa procura proporcionar um momento de convívio e de aproximação entre 
gerações. Por este motivo, no pack de quatro velas os cidadãos encontram um Presépio, dese-
nhado a preto e branco e que pode ser pintado e armado pelas crianças, pais, e outros familiares, 
contribuindo assim para uma decoração mais animada este Natal.
 “Numa época	difícil	como	esta,	sentimos	que	podemos	contribuir	com	um	sinal	de	alento	
aos	portugueses.	O	nosso	objetivo	é	sensibilizar	os	cidadãos	para	que	adquiram	e	acendam	
uma	vela	da	Cáritas	pela	Paz	no	Mundo	e	a	acendam na	noite	de	Natal,	como	forma	de	ex-
pressar	a	adesão	das	famílias	portuguesas	aos	valores	que	estão	na	génese	da	Operação	10	
Milhões	de	Estrelas	-	Um	Gesto	Pela	Paz”,	refere Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas Por-
tuguesa.
 Ao longo das últimas nove edições, a “Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela 
paz” permitiu angariar quase 2.800.000 euros que foram canalizados para o projeto nacional de 
ajuda aos mais necessitados, ajudando-os a ultrapassar momentos menos bons das suas vidas. 
Por outro lado, a nível internacional, esta campanha de angariação de fundos permitiu distribuir 
quase 180 mil euros por projetos sociais de vários países como, Somália, Angola, Brasil, São 
Tomé e Príncipe, entre outros.
 Recorde-se que até final do primeiro semestre de 2012, em todas as Cáritas Diocesanas, 
a nível nacional, registou-se o atendimento a mais de 30 mil famílias e pessoas singulares, um 
número que ultrapassa os 88 mil, representando um aumento de 64% relativamente ao igual 
período do ano anterior.
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ANIMADORES DA PASTORAL SOCIAL

 Juntamente com o Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social - Cón. Ar-
ménio Ferreira Lourenço - o Bispo encontrou-se com os candidatos a Animadores da Pastoral 
Social. Fizeram um curso de formação orientado pelo Secretariado, foram enviados por párocos 
de diversas paróquias e de diversos arciprestados da Diocese e irão ser designados, em cele-
bração própria, na tarde do dia 24, na Catedral de Viseu. A reunião decorreu no Centro Pastoral 
Diocesano, no início da tarde de Sábado, dia 10 de Novembro. Estiveram 11 candidatos, tendo 
justificado a ausência os restantes. O Bispo desenvolveu um tema de reflexão, no qual tocou 
alguns doa aspectos mais importantes e que justificam a sua designação e a constituição de 
Grupos Paroquiais.

ANIMADORES DA PASTORAL SOCIAL

 Dando sequência a um curso de preparação de Animadores da Pastoral Social, orientado 
pelo Secretariado Diocesano respectivo, no ano de 2011, foram designados, oficialmente, em 
Eucaristia presidida pelo Bispo da Diocese, na tarde de Sábado, dia 24 de Novembro, Sole-
nidade vespertina de Jesus Cristo Rei e Senhor do Universo. Exceptuando os 3 candidatos de 
Oliveira de Frades, que serão designados ali, em momento oportuno, estiveram presentes os 
restantes 9, vindos de diversos Arciprestados. Concelebrou o Presidente do Secretariado Dio-
cesano da Pastoral Social - Cón. Arménio Lourenço - e ainda outros, párocos e arciprestes de 
alguns Animadores. 

ASSEMBLEIA VICENTINA DIOCESANA

 Na tarde do dia 14 de Outubro, no salão do Centro Cáritas de Santa Maria, na cidade de 
Viseu, estiveram presentes cerca de 60 vicentinos representativos das diversas Conferências 
desta diocese. O Sr. Presidente Nacional, António Correia Saraiva, esteve presente, acompa-
nhado de outro membro da direcção, a D. Alda Couceiro. De realçar também a presença do Sr. 
José F. Pereira Borges, Presidente da Cáritas Diocesana de Viseu.
 Após o acolhimento, os presentes participaram na Eucaristia presidida pelo padre Al-
bertino que contou com os jovens do grupo local da JMV para animar a Eucaristia com belos 
cânticos. No final, os jovens receberam as felicitações do nosso Presidente Nacional.
 Constituída a mesa, os trabalhos da assembleia iniciaram-se com a oração da Regra. Logo 
após, o Presidente do Conselho Central de Viseu referiu os principais momentos do plano de 
actividades do ano corrente e agradeceu toda a dedicação dos vicentinos da diocese para com 
os mais desfavorecidos.
 A seguir, houve lugar a duas emocionadas homenagens a vicentinos de longa data (D. 
Fernanda Duarte e António Vale) com relevantes serviços prestados na sua caminhada de apos-
tolado cristão. Foi-lhes oferecido o livro sobre a beatificação de Frederico Ozanam, com uma 
dedicatória alusiva, feita pelo nosso Presidente Nacional. A vicentina e o vicentino homenagea-
dos deram testemunho de algumas situações vividas “em	serviço	dos	irmãos”.
 Apresentada a oradora convidada, agora também na sua qualidade de Presidente do Con-
selho Central de Setúbal, a confrade Alda Couceiro dirigiu-se aos presentes numa linguagem 
simples e sentida, falando sobretudo das novas formas de pobreza que, com a crise económica 
actual, vão aumentando e se agudizando. Apresentou alguns exemplos do trabalho de algumas 
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Conferências que, cada uma à sua maneira, encontraram a sua forma de ir ao encontro das ne-
cessidades e sobretudo das pessoas que, cada vez em maior número, precisam de algum tipo de 
ajuda.
 Seguiu-se um período de diálogo e intervenções da Assembleia, em que houve perguntas, 
diversos testemunhos de membros das Conferências presentes, e também foram propostas di-
versas soluções para os problemas sociais apresentados.
 O Presidente do Conselho Superior de Portugal da SSVP falou de alguns assuntos de 
interesse para todos, referiu passagens da última visita do Presidente Internacional a Portugal, 
mencionou os passos dados na concretização da nova sede nacional e convocou os vicentinos 
para darem o seu melhor na actividade vicentina de todos os dias, lembrando os duzentos anos 
do nascimento de Frederico Ozanam que vão celebrar-se em 2013. O Padre Albertino fechou o 
Encontro com sábias palavras de conclusão e de envio. 

NOVOS ANIMADORES NA PASTORAL SOCIAL

“OS BENS DEVEM SER PARTILHADOS POIS SÃO DE TODOS”

 No passado sábado, decorreu na Catedral de Santa Maria de Viseu a cerimónia de in-
vestidura de 9 Animadores da Pastoral Social, que foi presidida por D. Ilídio Leandro, Bispo 
da Diocese. A posse dos novos membros ocorreu na missa das 18:30, eucaristia vespertina de 
Cristo Redentor.
 Na homilia, o Bispo de Viseu salientou que “Cristo é Rei e Senhor e quer um Reino de 
justiça, de perdão, de amor e de paz, para todos os homens”. Para o prelado, “a Pastoral Social 
não pode marginalizar quem tem menos”, pois toda a pessoa tem direito a ser ajudada. “Os bens 
devem ser partilhados, pois são de todos” e nesta partilha está a Pastoral Social. E salientou que 
“deve-se ter em atenção os mais pobres e doentes”, para que todos possamos viver na graça de 
Cristo.
 A seguir à homilia, os nove novos animadores fizeram o seu compromisso de serviço aos 
mais necessitados, estando atentos aos problemas que poderão encontrar.
 No final da Eucaristia, D. Ilídio Leandro deu, mais uma vez, os parabéns aos novos ani-
madores que vão iniciar o seu trabalho de ajuda aos que mais necessitam.
 Os novos animadores, que frequentaram o segundo curso de formação, são: Adelino Ma-
tias, do Arciprestado de Carregal do Sal; Ivone Couto e Tânia Santos, do Arciprestado de Man-
gualde; Marcel Carvalho, do Arciprestado de Penalva do Castelo; Maria Costa e Rosa Fonseca, 
do Arciprestado de Santa Comba Dão; Elisa Oliveira, do Arciprestado São Pedro do Sul; Maria 
de Lurdes Dias, do Arciprestado de Sátão; e Dulcínia Pereira, do Arciprestado Urbano de Viseu.

Élio	Oliveira	/	GI

ESTADO SOCIAL E NATALIDADE

 O “Estado Social” é um tema recorrente quando, no Orçamento Geral do Estado, se dis-
cute o montante das verbas que se atribuirão à saúde, ao ensino, à segurança social.
 Há perspectivas diferentes sobre o que é o “Estado Social”. Enquanto uns defendem o 
Estado Social “máximo” – acesso a tudo e a todos, gratuitamente – outros ficam-se pelo Estado 
Social “mínimo”, que garante apenas o necessário e somente a quem dele carece.
 Seja qual for a perspectiva seguida, todos reconhecem que é dos impostos cobrados que 
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vem a receita que o Estado a seguir distribui nas referidas áreas sociais.
 Só há cobrança de impostos onde há rendimentos e a fonte dos rendimentos acaba sempre 
por vir do trabalho humano, até mesmo os chamados “rendimentos do capital”, que mais não 
são que uma ficção, ou seja, sem trabalho humano não há rendimento.
 O fundamento do “Estado Social” está na solidariedade humana, pela qual os que mais 
têm e mais podem, têm o dever de ajudar os mais carenciados, e tão premente é esta ajuda que 
o Estado se arroga o direito de impor a coercividade no pagamento dos impostos, como forma 
de ultrapassar o egoísmo dos cidadãos que se esquivam ao grave dever da solidariedade.
 Em maior ou menor amplitude, todo o cidadão beneficia do e contribui para o “Estado 
Social”, umas vezes recebendo mais do que dá, outras dando mais do que recebe, conforme as 
diferentes fases e situações da vida: criança, trabalhador, doente/inválido, desempregado, ido-
so/reformado...
 É no equilíbrio destas situações que mais se faz sentir a acção do “Estado Social” ao qual 
compete distribuir os meios disponíveis pelos que deles carecem. Se muitos são os “activos” e 
poucos os “passivos”, tudo bem. Mas se a proporção se inverte...
 E é esta inversão de proporções que está a pôr em risco o “Estado Social”, situação 
que muitas forças sociais parece não quererem ver. A conjugação do progressivo aumento da 
longevidade da população (um bem) e a redução da natalidade (um mal) que nas últimas dé-
cadas vem ocorrendo, está a asfixiar o “Estado Social”, pois que não só a “fatia do bolo” é 
cada vez mais pequena, como ainda é cada vez maior o número de pessoas na fila para receber. 
Qualquer aprendiz de matemática compreende esta regra aritmética do dividendo, divisor e 
quociente: quanto menor o dividendo e maior o divisor, menor é o quociente.
 Há muito que em Portugal começou o decréscimo da natalidade mas, na última década, 
atingiu índices preocupantes que agora, pode dizer-se, evoluem em espiral. Desde que há regis-
tos, nunca se descera tão baixo.
 Em 2010 já só nasceram 101.381 crianças; em 2011, tão somente 96.856 crianças; quanto 
ao ano em curso (2012), prevê-se venha a fechar com cerca de 80.000 crianças. Olhando para 
esses números, que futuro nos espera?
 Encontramo-nos numa situação de autêntico desastre demográfico, para o qual várias 
causas se conjugam – crise económica e a crónica falta de apoio às famílias numerosas, insta-
bilidade familiar/ divórcios/aborto, casamento cada vez mais tardio, emigração na idade fér-
til... – sem que se vislumbrem medidas capazes de o contrariar, bem pelo contrário. A título de 
exemplo, veja-se o apoio “social” ao aborto, mais de vinte milhões de euros por ano: 20.290 
abortos em 2011, 1 aborto por cada 5 nascimentos, pelos quais se pagaram em subsídios sociais, 
despesas com deslocação, despesas médicas e hospitalares, cerca de mil euros por cada um!
Quando as (poucas) crianças que agora nascem chegarem à idade “activa”, que “Estado Social” 
será possível ter, com o previsível aumento de população da 3.ª idade?
 Não só a médio prazo, mas já a curto prazo se fará sentir a sua inexistência: as 15 mil 
crianças que este ano nasceram a menos que no ano anterior (que por sua vez já registara perto 
de 5 mil crianças a menos que o ano precedente) não entrarão no ensino pré-escolar daqui a três 
anos, o que significa o despedimento de ainda mais 500 educadores de infância, situação que 
gradualmente se irá repercutindo nos escalões posteriores do ensino, com centenas e centenas 
de professores que sucessivamente irão para o desemprego por falta de alunos.
 Os promotores destas medidas anti-natalidade – falta de apoio à família e incentivo ao 
aborto – são, pois, os autênticos coveiros do “Estado Social”.
 O egoísmo desta geração, que não investe na renovação geracional destruirá, a médio 
prazo, o seu próprio bem-estar que espera fruir quando atingir a terceira idade. Sem gente a 
trabalhar, não há “Estado Social” que resista, é impensável o recurso a empréstimos no exterior 
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para suportar as despesas sociais. Há leis que nenhuma ideologia consegue alterar, designada-
mente as leis	da	economia	e, concretamente, a que determina que não se pode distribuir o que 
não há.

Comissão	Diocesana	“Justiça	e	Paz”

PRIMEIRO CONGRESSO “GERAÇÕES ATIVAS”

“ENVELHECER NÃO É UM PREJUÍZO PARA O ESTADO”

 O Auditório do Centro Pastoral Diocesano acolheu o primeiro congresso intitulado “Ge-
rações Ativas”, organizado pela Cáritas Diocesana, e uma empresa do concelho, com o apoio 
da Câmara Municipal de Viseu e de outras entidades e empresas que quiseram associar-se a esta 
iniciativa.
 O evento contou com as intervenções de José Borges, presidente da Cáritas Diocesana; D. 
Ilídio Leandro, bispo da Diocese de Viseu; Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Nacional; 
José Augusto Pereira, diretor da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu; Vítor Gonçal-
ves, jornalista da RTP; Fernando Ruas, presidente do Município de Viseu; Joaquim Seixas, 
diretor do Centro Distrital de Viseu da Segurança Social e Ruy de Carvalho, actor conceituado 
na ficção nacional.
 Os momentos musicais foram preenchidos por atuações do Padre Victor e do cantor Ri-
cardo Azevedo.
 Os congressistas esgotaram a capacidade do Auditório, com cerca de quinhentos lugares, 
estando presentes autoridades civis, religiosas e militares.
 José Borges, como anfitrião, abriu os trabalhos deste 1.º Congresso, dando a conhecer o 
papel da Cáritas Diocesana de Viseu: “a Cáritas diocesana procura ajudar os mais desfavoreci-
dos com alimentos, pagamentos de rendas e outros serviços, mas também e sobretudo com pro-
gramas e serviços de apoio ao desenvolvimento integral das pessoas assistidas e dos territórios 
onde habitam” “O principal objetivo deste 1o Congresso é sensibilizar e envolver a população 
na promoção de um envelhecimento ativo, criando estratégias que envolvam as diversas gera-
ções”, reforçou.
 Ao longo da sua intervenção José Borges considerou importante existir um trabalho con-
tínuo entre as gerações, a fim de todos sermos activos, contribuindo para o combate contra a 
pobreza, lutando contra os preconceitos, removendo barreiras entre as gerações.”
 A concluir, o presidente da Cáritas diocesana de Viseu pediu que todos acendamos uma 
vela na noite de Natal, contribuindo para a promoção da Paz e combater a pobreza, referindo-se 
à operação “10 Milhões de Estrelas”.
 D. Ilídio Leandro, interveio afirmando que “é com gosto que estou convosco neste con-
gresso”, dando as boas vindas aos presentes. Para o prelado da diocese de Viseu, “todos de-
vemos ser agentes do favorecimento do envelhecimento ativo”, ajudando a envelhecer com 
qualidade de vida. “Este congresso é celebrado na proximidade de Natal”, reforçou o Bispo 
de Viseu, realçando que é uma época de solidariedade, vida e paz, não sendo só advento, mas 
sim concretização da esperança. No final da sua intervenção, o prelado viseense relembrou que 
estamos no Ano da Fé, um ano de esperança.
 Seguiu-se a apresentação do programa “Gerações Ativas”, que assenta em acções, promo-
toras de trabalho e dinamismo social, em parceria com diversas empresas de diferentes áreas. 
O programa Gerações Ativas permite um intercâmbio entre as instituições, empresas e pessoas, 
cativando pessoas mais desfavorecidas e idosos a terem maior dinamismo nas suas vidas.
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 O momento musical do Padre Victor apresentou temas que refletiam o quotidiano, lem-
brando também o massacre que ocorreu nos Estados Unidos.
 “Envelhecer com qualidade” foi o tema abordado por Eugénio Fonseca e José Augusto 
Pereira.
 O presidente da Cáritas nacional salientou que “o processo de envelhecimento é um pro-
cesso vital”, sendo que, desde a conceção, entramos em processo de envelhecimento. Eugénio 
Fonseca afirmou que o envelhecimento não deve ser encarado como um fator negativo e que as 
pessoas são produtivas ao longo de toda a vida.
 Para o dirigente da Cáritas Nacional, o envelhecimento ativo um processo de optimização 
na pessoa.
 “O prejuízo para o Estado é termos a natalidade que temos”, afirmação que teve um 
aplauso dos congressistas, sublinhando que “envelhecer não é um prejuízo para o Estado”.
 A finalizar a sua intervenção, Eugénio Fonseca valorizou o papel das Universidades Se-
niores, existindo uma revisão do papel dos Centros de Dia, combatendo a solidão, concluindo a 
sua intervenção com uma frase de Paulo Freire: “Somos	velhos	ou	moços	muito	mais	em	função	
de	como	pensamos	o	mundo,	da	disponibilidade	com	que	nos	damos	curiosos	ao	saber,	cuja	
procura	jamais	nos	cansa	e	cujo	achado	jamais	nos	deixa	imovelmente	satisfeitos”.
 José Augusto Pereira, director da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu, interveio 
referindo o papel que as universidades seniores têm no envelhecimento ativo, ajudando os seus 
alunos a combaterem a solidão.
 A Rutis - Rede de Universidades Seniores - inclui 200 Universidades Seniores, contando 
com voluntários, existindo um “movimento convergente”.
 “O movimento de envelhecimento ativo é um movimento transversal”, reforçou o direc-
tor da Universidade Sénior, afirmando que os idosos têm direito a ouvir e a ser ouvidos, sendo 
que as universidades são escolas de tolerância, “acabando com o ódio, inveja e materialismo”. 
Na conclusão da sua intervenção, o director da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu 
reforçou que temos de dar as mãos na promoção do envelhecimento ativo, contribuindo para 
uma sociedade com futuro, num planeta onde saibamos envelhecer com qualidade.

SATISFEITO POR TER SIDO CONVIDADO PARA ESTE CONGRESSO

 Coordenado pelo jornalista da RTP Vítor Gonçalves, um painel de palestrantes preencheu 
a mesa-redonda que encerrou este 1o Congresso Gerações Ativas. O ator Rui de Carvalho, la-
deado pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, 
Fernando Ruas, e ainda por Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, e Joaquim 
Seixas, do Instituto da Segurança Social, responderam às questões do jornalista e dos partici-
pantes, na plateia de quinhentos lugares, completamente esgotada.
 Nos seus 85 anos cheios de vida, Rui de Carvalho revelou o segredo que o mantém assim: 
“viver a vida, pois a morte está garantida, e usar os dons de que se sente dotado: decorar textos 
e interpretá-los, ouvir e conviver alegremente com o miúdo de 18 anos que traz dentro de si”. 
Na sua sabedoria, lembrava que “a experiência precisa de ser agitada, senão fica mole”. E não 
passou sem interpretar brilhantemente dois textos de Gil Vicente.
 Enquanto Fernando Ruas deu expressão à forma como a sua Autarquia faz da cidade de 
Viseu uma cidade amiga do idoso, Eugénio da Fonseca descreveu as diversas vertentes do papel 
da Cáritas: assistência social, promoção humana, desenvolvimento social e local, melhoria da 
qualidade de habitação e sugestões aos governos, para melhoria das políticas que possam dar 
melhor qualidade de vida aos cidadãos. Mostrou preocupação com o facto de muitos idosos esta-
rem a ser retirados dos Lares por familiares, para viverem da sua reforma, como resposta à crise. 
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“Bendita crise!” se com isso os idosos voltarem ao aconchego da família; mas teme que isso pos-
sa corresponder a uma “exploração dos idosos, muitas vezes com recurso a violência doméstica”.
 “Quem não trata bem os idosos não tem futuro”, lembrou Fernando Ruas, acrescentando 
que, provavelmente, no futuro, “o índice de desenvolvimento será avaliado pela qualidade do 
cuidado que é dado aos idosos”.
 Joaquim Seixas deixou a caracterização do Distrito de Viseu, em termos de respostas 
sociais institucionais, contando 280 instituições de solidariedade, das quais 220 têm acordos de 
cooperação com a segurança Social. “Sem essas instituições, não poderíamos ter as respostas 
que temos, com o investimento de que se dispõe”. Realçou o trabalho voluntário das Direções 
destas instituições, verdadeiro exemplo de envelhecimento ativo, e explicitou a forma de alar-
gamento da capacidade de acolhimento, rentabilizando os espaços existentes, através da mu-
dança de índices de ocupação.
 A D. Ilídio Leandro coube idêntica descrição, no que toca aos 84 Centros Sociais Paro-
quiais, que beneficiam não apenas idosos, mas também crianças e jovens, procurando favorecer 
as relações entre gerações: “os avós precisam dos netos e os netos precisam dos avós”. Lembrou 
também que a ação sócio-caritativa da Igreja “vai muito para além dos Lares, Centros de Dia e 
do Apoio Domiciliário. Há a Cáritas, as Conferências de S. Vicente de Paulo, os Visitadores de 
Doentes e Idosos, o Fundo Solidário Diocesano, com antenas em cada paróquia...
 Difícil foi contabilizar o peso da economia social no produto interno bruto. Mas todos 
reconheceram que é muito significativo, com muitos milhares de postos de trabalho diretos e 
indiretos, para além do enorme serviço de voluntariado.

MOMENTO CULTURAL

 O último momento musical, a encerrar os trabalhos, contou com o cantor Ricardo Azeve-
do, interpretando temas conhecidos, entre eles o famoso “T2”.
 Ao longo da actuação de Ricardo Azevedo, o actor Ruy de Carvalho apresentou o 
seu novo livro “Os anjos não têm asas”, obra em que o actor faz uma viagem íntima pelas suas 
emoções e pelos grandes momentos da sua vida, como marido, pai, amigo e ator. Partilha com 
os leitores – com aqueles que quase sempre o viram através das personagens que interpretou – 
as suas mais importantes experiências e as lições de vida.

“DEZ MILHÕES DE ESTRELAS”

 Seguiu-se o evento público “Dez milhões de estrelas”, na escadaria da Igreja dos Tercei-
ros, com a presença de D. Ilídio Leandro, Fernando Ruas, José Borges, o Reitor da Igreja dos 
Terceiros e o representante do Secretariado Diocesano da Pastoral Social.
 Ao longo da apresentação da iniciativa, crianças e adultos foram acendendo as velas que 
se encontravam na escadaria formando o número 10.
 José Borges agradeceu a boa vontade que tem havido nas 9 edições anteriores e apelou 
que neste Natal todos possamos comprar uma vela e acendê-la na noite de 24 de Dezembro, 
“pois estaremos a promover a Paz e ajudar os mais desfavorecidos”. Fernando Ruas aproveitou 
o momento para desejar aos viseenses um Feliz Natal e que o “ano 2013 seja menos penoso”.
D. Ilídio Leandro referiu que devemos um gesto de “partilha e solidariedade”, pois cada um de 
nós deve ser agente da solidariedade.
 Este evento fechou o 1.º Congresso “Gerações Ativas”, que, na ótica dos promotores, foi 
muito positivo, deixando patrocinadores e congressistas muito satisfeitos.

Élio	Oliveira	/	Felisberto	Figueiredo
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JORNADA PASTORAL DA FAMÍLIA

 Como vem sendo hábito nestes últimos anos, o Secretariado da Pastoral da Família vai 
realizar a Jornada da Pastoral da Família na nossa diocese. Este ano decorrerá já no próximo 
dia 26 de janeiro, no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, a partir das 14h. Será subordinada ao tema 
“Domingo,	Família	em	Festa”.	Para além dos momentos de comunhão, haverá dois momentos 
distintos: conferência por Frei Morgado sobre “Domingo,	Família	em	Festa”;	e painel com a 
participação de dois casais e que versará a temática “O	Domingo	na	construção	da	Família”.	

O	Secretariado

JORNADAS DA PASTORAL FAMILIAR

 Com a orientação do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, decorreram mais umas 
Jornadas Diocesanas deste sector pastoral. Tiveram lugar no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, 
na tarde do passado Sábado, dia 26 de Janeiro e tiveram como tema: “Domingo, Família em 
Festa”. Para além de testemunhos de 2 casais, esteve o Frei Lopes Morgado, ofmcap, que fez 
uma conferência, desenvolvendo o tema das Jornadas. Houve, ainda, a actuação de um grupo 
musical - Os Viriatos. O Bispo da diocese, não podendo estar todo o tempo, dirigiu breves pa-
lavras a todos os participantes no início do encontro.

CARITAS E DECO: CONHECER PARA PREVENIR
“SABER VIVER EM TEMPOS DE CRISE”

 A Cáritas Diocesana de Viseu vai realizar uma formação “Saber viver em tempos de cri-
se”, em meados de fevereiro, para os seus colaboradores e também para colaboradores de Insti-
tuições e Entidades convidadas para participar nesta ação, visando a mesma ter posteriormente 
um efeito multiplicador junto dos utentes, voluntários, familiares e outros que lidam diretamen-
te com a Cáritas Diocesana de Viseu. “Saber viver em tempos de crise” é o nome do projeto de 
formação que junta a Cáritas e a DECO na promoção da literacia financeira. Alertados pelos 
muitos pedidos de apoio que chegam às Cáritas Diocesanas e confrontados, muitas vezes, com 
dificuldades que resultam da falta de conhecimento da linguagem financeira e do desconheci-
mento dos seus direitos enquanto consumidores, a Cáritas e a DECO aliam-se numa ação para 
ajudar a dar respostas e alguns instrumentos de defesa aos cidadãos que se veem confrontados 
com situações limites. Estas ações de formação poderão ser multiplicadas localmente nos mais 
variados contextos diretamente ligados às Cáritas Diocesanas ou em colaboração com outras 
instituições que sejam parceiros locais.
 Para a Cáritas, esta parceria vem ao encontro das dificuldades sentidas pelos seus próprios 
técnicos no trabalho de atendimento local. É uma aposta num trabalho de qualidade, atendendo 
às muitas solicitações e às muitas mudanças que se sen- tem hoje na relação estabelecida com 
quem entra em cada uma das Cáritas Diocesanas. As ações de formação, com cerca de seis 
horas, vão realizar-se durantes os meses de fevereiro e março, estando no local uma equipa de 
formadores da DECO.

PROJETO ESCOLHAS ACERTADAS

 Realizou-se, no dia 7 de janeiro, a reunião de apresentação do projeto Escolhas Acerta-
das-E5G, dinamizado pela Cáritas Diocesana de Viseu em parceria com a Câmara Municipal de 
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Viseu, a Junta de Freguesia de Ranhados, a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Viseu e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
Este projeto foi aprovado no âmbito da 5.ª Geração do Programa Escolhas, tutelado pela Presi-
dência do Conselho de Ministros e fundido no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, financiado pelo Governo de Portugal, através do Instituto da Segurança Social e 
da Direção Geral de Educação e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, através do POPH, 
no âmbito do QREN. O projeto Escolhas Acertadas-E5G tem uma duração prevista de 3 anos e 
tem como objetivo geral melhorar o desenvolvimento pessoal, social, educativo e profissional 
de crianças e jovens oriundos de territórios urbanos, particularmente expostos a situações de 
vulnerabilidade e exclusão social. Será desenvolvido no Bairro Social da Balsa, no Bairro So-
cial da Quinta da Pomba, no Bairro Municipal, no Bairro 1.º Maio e no Bairro da Aguieira.

CARITAS DIOCESANA DE VISEU

PROJECTO ESCOLHAS ACERTADA E5G

 No dia 20 de Fevereiro de 2013, o projeto Escolhas Acertadas-E5G, promovido pela 
Cáritas Diocesana de Viseu em conjunto com catorze entidades parceiras (Câmara Municipal 
de Viseu, Junta de Freguesia de Coração de Jesus, Junta de Freguesia de Ranhados, Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Viseu, Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Viseu, Habisolvis, Instituto Português do 
Desporto e Juventude, Direção Regional de Reinserção e Serviços Prisionais – Equipa Dão 
Lafões, Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa Balsa Nova, Polícia de Segurança 
Pública – Comando de Viseu, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Viseu, Escola Secun-
dária Alves Martins e Agrupamento de Escolas da Zona Urbana de Viseu), recebeu a visita do 
Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Feliciano 
Barreiras Duarte.
 Nesta deslocação ao concelho de Viseu, o Secretário de Estado deu as boas vindas ao pro-
jeto Escolhas Acertadas E5G, o primeiro, em Viseu, no âmbito do Programa Escolhas. Referiu 
a importância fulcral da renovação do Programa Escolhas para uma 5.a Geração, em que se 
pretende fazer mais e melhor, com menos custos por participante. Na sua visita às instalações 
do projeto Escolhas Acertadas E5G, foram, ainda, apresentados os objetivos específicos do 
projeto, bem como os territórios de intervenção e as atividades que serão realizadas.
 Na semana subsequente à visita do Sr. Secretário de Estado, a Equipa do projeto prepa-
rou, em conjunto com um grupo de alunos da Licenciatura em Animação Cultural da Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu, uma festa de apresentação e divulgação 
do projeto, junto da população dos bairros de intervenção, na freguesia de Coração de Jesus 
(Bairro da Balsa, Bairro Municipal e Bairro 1.º de Maio).
 Esta festa decorreu na tarde de sábado, dia 2 de Março, na sede do Escolhas Acertadas 
E5G, no Bairro Municipal e contou com a presença do Presidente da Direção da Cáritas Dioce-
sana de Viseu, José Fernando Borges. Num ambiente descontraído, com música ao vivo, dança, 
animação de rua e pintura de um mural, passaram pela festa, ao longo da tarde, cerca de quatro 
dezenas de pessoas, algumas das quais aproveitaram a ocasião para se inscreverem nas ativida-
des do projeto que arrancaram na segunda-feira, 4 de Março.
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INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE

 Orientado pelo Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social e pelo Bispo 
da Diocese, decorreu um encontro para o qual foram convidadas todas as IPSS - Instituições 
Particulares de Solidariedade Social: Cáritas Paroquiais, Centros Sociais Paroquiais, Misericór-
dias, etc. Como expressão da caridade do Bispo, foi também convidada a Cáritas Diocesana. 
Das 101 Instituições existentes, estiveram representadas 21, justificando muitas das outras a 
impossibilidade de estarem presentes pelo período de confissões que ocuparam grande parte 
dos Presidentes dos Centros Sociais Paroquiais. Uma síntese desta importante reunião vai ser 
enviada a todas as Instituições, projectando a continuidade da reflexão.

CÁRITAS E DECO - “SABER VIVER EM TEMPOS DE CRISE”

 A Cáritas Diocesana de Viseu, em parceria com a DECO, Defesa do Consumidor, realizou 
uma formação “Saber viver em tempos de crise” para os seus colaboradores e de Instituições 
e Entidades convidadas para participar nesta ação visando, posteriormente, um efeito multipli-
cador junto dos utentes, voluntários, familiares e outros que lidam diretamente com a Cáritas 
Diocesana de Viseu. Alertados pelos muitos pedidos de apoio que chegam às Cáritas Diocesa-
nas e confrontados, muitas vezes, com dificuldades que resultam da falta de conhecimento da 
linguagem financeira e do desconhecimento dos seus direitos enquanto consumidores, a Cáritas 
e a DECO aliam-se numa ação para ajudar a dar respostas e alguns instrumentos de defesa aos 
cidadãos que se veem confrontados com situações limites.
 O primeiro passo desta ação conjunta foi a formação dos técnicos de apoio social e cola-
boradores da Cáritas Diocesana de Viseu. São eles que diariamente têm pela frente os olhares 
desesperados de quem não compreende a carta que chegou do banco ou de quem não sabia as 
implicações do uso de um determinado cartão de crédito. É a eles que se pede ajuda quando o 
desemprego leva ao incumprimento de prestações e de outras obrigações, são eles que se veem 
confrontados com a necessidade de apontar caminhos e alternativas. A relação com o dinheiro é 
muito pessoal, por isso, a atenção às pessoas é fundamental para esta ação. Estas ações de for-
mação poderão ser multiplicadas localmente nos mais variados contextos diretamente ligados à 
Cáritas Diocesana de Viseu ou em colaboração com outras instituições que sejam parceiros lo-
cais. Para a Cáritas esta parceria vem ao encontro das dificuldades sentidas pelos seus próprios 
técnicos.

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL VISEU

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UMA CASA À CÁRITAS

 O Conselho Local de Ação Social / Viseu (CLASV) levou a efeito, no auditório da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão, uma sessão de esclarecimento/informação dos movimentos 
em curso, subordinada aos temas ‘Empreendedorismo – Da Ideia ao Negócio’ e ‘Microcrédito’, 
no contexto do Ano Europeu dos Cidadãos.
 Antes da apresentação dos assuntos programados, realizou-se a assinatura de um proto-
colo entre a Câmara Municipal de Viseu e a Cáritas, com a primeira entidade a ceder à segunda 
uma casa, das 12 que irão conservar-se, para memória futura, no Bairro Municipal.
 Assinou pela autarquia o vereador Hermínio Loureiro de Magalhães, na qualidade de 
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presidente do CLASViseu, e Fernando Borges, há mais de 30 anos à frente da Cáritas diocesana 
de Viseu.
 Nesta casa, a Cáritas irá desenvolver atividades relacionadas com o ‘Projeto Escolhas 
Acertadas’, promovido pela Cáritas. A Câmara Municipal, ao ceder as instalações, quer conti-
nuar a prestar o apoio que as populações mais debilitadas exigem/carecem. Com este protocolo 
afirma-se o desejo da autarquia de ‘querer estar mais perto das pessoas’.
 O ‘Projeto Escolhas Acertadas’ vai fazer o acompanhamento no próprio bairro social e em 
todos os outros envolventes a este.

APERTAR A MALHA DA SOLIDARIEDADE

 O presidente do CLASViseu quer mais parceiros/entidades do que as que atualmente 
tem o ‘Conselho’ – 133 – e lamentou que das atuais 34 freguesias apenas três estejam ainda 
envolvidas no projeto, constituindo as respetivas Comissões Sociais de Freguesia: Abraveses, 
Farminhão e Ranhados.
 Só poderá haver uma verdadeira rede/teia de solidariedade relacional empenhada e capaz 
quando todos disserem presente, apertando-se a malha da solidariedade.
 Hermínio Magalhães pretende amenizar as situações mais gravosas por que a população 
está a passar, especialmente as idosas. Mas isso apenas se conseguirá com a disponibilidade da 
maioria da população, empenhada na mesma causa social, congregando no mesmo sentimen-
to as instituições do concelho de Viseu, sem exceção. Quantas mais melhor. Do ‘contacto de 
umas com as outras resultará um melhor conhecimento mútuo’, sabendo das suas possibilida-
des e capacidades, harmonizando-as, para pôr ao serviço das famílias com mais dificuldades na 
vivência com o quotidiano. É para os mais débeis e carentes que a nossa ação é primordialmente 
dirigida’.
 O CLASViseu arrancou em 2008 e tem vindo sempre a crescer. E‘há-de prosseguir’, ul-
trapassando os 133 parceiros.

PIAGET ABRE AS PORTAS A INICIATIVA SOBRE EMPREENDEDORISMO

 Para além de assuntos relacionados com o empreendedorismo e do tráfico de seres hu-
manos, uma equipa do Montepio Geral (Elisabete Santos e Rui Aquino) falou do microcrédito, 
hoje em dia cada vez mais necessário para que se possam desenvolver as pequenas... grandes 
empresas do futuro, anunciando-se para 29 de junho uma grande iniciativa, tendo em vista a 
criação de uma cultura empreendedora. A ação realizar-se-á no Instituto Jean Piaget/Viseu. Do 
assunto ocupou-se António Regadas.
 Por sua vez, a Associação para o Planeamento da Família disse que arrancou, no passado 
dia 16, uma ação destinada a debater o tráfico de seres humanos. 

PACEM IN TERRIS 50 ANOS DEPOIS

 A Igreja Católica assinalou no passado dia 11 deste mês (Abril) os 50 anos da assinatura 
da Encíclica “Pacem in Terris”, que no dia 11/04/1963 o Papa Beato João XXIII dirigiu ao 
“clero e fiéis de todo o mundo, bem como a todas as pessoas de boa vontade”.
 Pela primeira vez uma Encíclica é endereçada também ad	extra:	a todas as pessoas de 
boa vontade, mesmo que não pertençam à Igreja Católica. É que a Paz, enquanto expressão de 



Igreja Diocesana86

plena harmonia e reconciliação do homem com o Criador, consigo próprio, com o irmão e com 
a natureza, é um dom de Deus a todo o ser humano. É mesmo o maior dom de Deus, que resume 
a Missão de Jesus Cristo na vinda a este mundo.
 A Paz é o tema cantado pelos Anjos, logo no nascimento do “Príncipe da Paz”: Paz	na	
terra	aos	homens	de	boa	vontade	(Lc 2,13); é o tema do testamento	de Jesus no discurso da 
despedida: Deixo-vos	a	Paz,	a	minha	Paz	vos	dou	(Jo 14, 27); é o tema da saudação do Ressus-
citado aos Seus discípulos, três vezes repetida: A	Paz	esteja	convosco	(Jo 20, 19-20; 26).
 Pela importância do tema não podia, pois, deixar de se assinalar a efeméride do cinquen-
tenário da Encíclica que, como sublinha o L	́Osservatore	Romano	do dia 10 deste mês, “teve 
um acolhimento ímpar na imprensa internacional, suscitando uma reacção da opinião pública 
mundial que, até agora, encontra poucos exemplos análogos na época actual”.
 Nem o decurso do tempo desgastou a mensagem nela contida, pois que se mantém plena 
de actualidade, como bem o salientou Sua Santidade Bento XVI na Mensagem que proferiu a 
8/12/2012 para a celebração do XLVI Dia Mundial da Paz ocorrida a 01/01/2013.
 Se a Paz é dom de Deus, dom a ser recebido, é também obra do homem, obra a ser 
construída, tarefa a que todos – indivíduos, instituições, Estados – são chamados a realizar, com 
a promessa da felicidade plena: felizes	os	obreiros	da	paz...
 O maior, o primeiro e fundamental obreiro da paz é o que ama, defende e promove a vida 
humana na sua integridade, pois que, sem vida, nada mais há que defender ou promover.
 Situando-nos agora no contexto vivido na nossa sociedade, confrontamo-nos com políti-
cas e atitudes situadas nos antípodas do verdadeiro caminho da Paz. Temos líderes políticos que 
se orgulham do contributo que dão (ou deram) para que Portugal esteja na vanguarda dos países 
cultos e civilizados, com a “legalização” do aborto, que vigora desde Junho/2007. Efectuam-se 
anualmente em Portugal mais de 20.000 abortos “legais” – vinte mil vidas humanas eliminadas 
– que custam ao erário público mais de 20 milhões de euros, pagos com os impostos de todos 
nós. Toda a sociedade sente os “apertos” da contenção de despesas que nos vem sendo imposta 
pela Troika,	mais os “cortes” acrescidos a pretexto da recente decisão de inconstitucionalidade 
de alguns capítulos do Orçamento do Estado.
 Mas nesses “cortes” não consta, porém, nem um cêntimo dos milhões gastos a promover 
e subsidiar o aborto!
 Os factos falam mais alto que as palavras.
 E a rematar, a voz autorizada de Bento XVI na Mensagem acima referida: “A vida em 
plenitude é o ápice da paz. Quem deseja a paz não pode tolerar atentados e crimes contra a vida. 
Aqueles que não apreciam suficientemente o valor da vida humana, chegando a defender, por 
exemplo, a liberalização do aborto, talvez não se dêem conta de que estão a propor a prossecu-
ção de uma paz ilusória. A fuga das responsabilidades, que deprecia a pessoa humana, e mais 
ainda o assassinato de um ser humano indefeso e inocente nunca poderão gerar felicidade nem 
paz. Na verdade, como se pode pensar em realizar a paz, sem estar tutelado o direito à vida dos 
mais frágeis, a começar pelos nascituros? Qualquer lesão à vida, de modo especial na sua ori-
gem, provoca inevitavelmente danos irreparáveis à paz”.

Comissão	Diocesana	“Justiça	e	Paz”	

ENCONTRO DIOCESANO DAS FAMÍLIAS

 Realizou-se, no Domingo, dia 11 de maio, o Encontro Diocesano das Famílias, em Cas-
telões (Tondela), Zona Pastoral de Besteiros, onde têm decorrido as Visitas Pastorais do Bispo 
da Diocese, D. Ilídio Leandro, que presidiu à Eucaristia, no início da tarde, junto ao Santuário 
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do Coração de Maria.
 A organização esteve a cargo do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família, com 
coordenação do Assistente, Pe. Mota. Acompanhados de centenas de participantes, meia cente-
na de casais oriundos de toda a diocese assinalavam celebrações jubilares do seu Matrimónio, 
tendo-lhes sido entregue, no final da festa, um diploma alusivo à efeméride.
 Em momento próprio, refizeram o gesto de troca de alianças, relembrando a promessa de 
fidelidade mútua e de entrega amorosa, em todos os momentos da vida, tanto nos bons, como 
nos menos agradáveis, contando sempre com a graça que Deus dá a quem é sinal do Seu amor 
à Igreja. À sombra da copa das árvores, no recinto do santuário, foi instalado o altar para a ce-
lebração. Os párocos do arciprestado de Besteiros concelebraram a Eucaristia, com D. Ilídio, 
além dos diáconos Felisberto e Joaquim Cardoso, este último, Presidente, com sua esposa, do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar.
 D. Ilídio Leandro, que acabara de terminar a Visita Pastoral em Molelos, salientou a 
importância da Família na edificação da Igreja e da sociedade, pertencendo-lhe uma missão in-
substituível de cultivo e transmissão de valores essenciais, entre os quais a transmissão da vida 
e da fé, o exercício da solidariedade, a educação, o respeito pela dignidade da pessoa, enquanto 
criatura de Deus, e a protecção da vida, desde a concepção à morte natural.
 As palavras de D. Ilídio realçaram também a Semana da Vida, que está a decorrer, visan-
do mobilizar a atenção das pessoas para a importância de dar qualidade à vida, no quotidiano, 
fazendo da vida a grande oportunidade de ser feliz. Após a Eucaristia, a festa continuou, com 
intervenções de carácter recreativo e cultural, exibindo-se grupos regionais de música popular 
e alguns espontâneos, em família. O convívio terminou com merenda partilhada. A Paróquia de 
Castelões, com o seu Pároco, Pe. Vilarinho, esmerou-se no acolhimento, e o grupo coral local 
garantiu a animação litúrgica da celebração.

CÁRITAS E DECO: “SABER VIVER EM TEMPOS DE CRISE”
AÇÕES DE FORMAÇÃO

 A Cáritas Diocesana de Viseu, em parceria com a DECO, Defesa do Consumidor, rea-
lizou duas formações para os seus utentes, subordinadas ao tema “Saber viver em tempos de 
crise”. As ações decorreram no Centro Comunitário do Bairro Social de Paradinha da Cáritas 
e na Junta de freguesia de Coração de Jesus, envolvendo utentes do ‘Projeto Escolhas’ da Cá-
ritas que desenvolve nos bairros sociais da Cidade. Estas ações envolveram pessoas com difi-
culdades económicas e por vezes fazendo uma má gestão das suas economias. “Saber viver em 
tempos de crise” é o nome do projeto de formação que junta a Cáritas e a DECO na promoção 
da literacia financeira.
 Alertados pelos muitos pedidos de apoio que chegam à Cáritas e confrontados, muitas 
vezes, com dificuldades que resultam da falta de conhecimento da linguagem financeira e do 
desconhecimento dos seus direitos enquanto consumidores, a Cáritas e a DECO aliam-se numa 
ação para ajudar a dar respostas e alguns instrumentos de defesa aos cidadãos que se veem 
confrontados com situações limites e com olhares desesperados. Perante isto, pode-se dizer 
que saber viver em tempos de crise é ter na mão um conjunto de instrumentos que facilitam a 
gestão doméstica e familiar no ultrapassar de dificuldades. É importante promover a partilha 
de experiências, valorizando as pessoas independentemente dos seus problemas e deixando em 
cada uma a noção de que podem ser capazes de os ultrapassar. A relação com o dinheiro é muito 
pessoal, por isso, a atenção às pessoas é fundamental para esta ação.
 O objetivo central é que a pessoa saia da formação com a noção de que estabeleceu um 
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compromisso e que o plano de ação financeiro que ali será feito está assente na sua realidade. 
Estas ações de formação poderão ser multiplicadas localmente nos mais variados contextos di-
retamente ligados à Cáritas Diocesana de Viseu ou em colaboração com outras instituições que 
sejam parceiros locais. Para a Cáritas esta parceria vem ao encontro das dificuldades sentidas 
pelos seus próprios técnicos.

REDE SOCIAL DE TONDELA

 Porque ali fazia a Visita Pastoral, o Bispo aceitou o convite para participar na sessão de 
abertura do Seminário dos 10 anos em rede da Rede Social de Tondela, na manhã de Sexta-fei-
ra, dia 7 de Junho. Organizado pela Câmara Municipal, participou, como principal convidado, o 
Secretário de Estado do Ministério da Segurança Social, Dr. Marco António Costa. O Auditório 
Municipal estava cheio com pessoas das diversas Instituições de Solidariedade do concelho e 
de outras convidadas. O Bispo, no momento próprio da sessão de abertura, disse algumas pa-
lavras, congratulando-se com a iniciativa e com a actividade das IPSS do concelho de Tondela, 
conhecidas pelas Visitas Pastorais feitas ao longo do ano.

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE

 Com a coordenação do Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social, o Bispo 
orientou um encontro com as Instituições de Solidariedade Social da Igreja diocesana. Este 
encontro teve lugar na manhã de Sábado, dia 6 de Julho, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano.
Presentes cerca de 30 IPSS, muito longe das 101 existentes como IPSS de erecção canónica. 
Trocaram-se impressões muito importantes para o momento actual desta acção da Igreja e fize-
ram-se bastantes desafios para uma melhor coordenação da vida destas Instituições. O Bispo e o 
Secretariado Diocesano da Pastoral Social irão reflectir todos estes dados para se articular uma 
melhor forma de se responder mais qualitativamente e em rede aos grandes e diversos desafios 
da sociedade de hoje nesta área concreta.

NOTÍCIAS JMV

 A representação da Juventude Mariana Vicentina que esteve presente nas Jornadas Mun-
diais da Juventude, no Rio de Janeiro, regressou esfusiante de fé do encontro com o Santo Padre.
 Os jovens vicentinos que não puderam estar presentes “in	 loco”	associaram-se à acti-
vidade organizada pela diocese denominada “mergulha	 in	Rio”	que consistiu em reunir os 
jovens da diocese em comunhão com os jovens enviados ao Rio de Janeiro. Estas actividades 
funcionaram no CAEV e para além das acções de reflexão, debate e oração, tivemos a alegria 
de acompanhar em directo as actividades das Jornadas Mundiais da Juventude. Estiveram pre-
sentes nestas actividades cerca de 70 jovens.
 O Encontro Nacional da JMV terá lugar entre os dias 21 e 25 de Agosto em Lagares, Fel-
gueiras. Estarão presentes 25 grupos locais de jovens, num total de cerca de 220 participantes. 
Da diocese, entre os grupos locais de Orgens, Carapito e Fornos, esperamos que poderão parti-
cipar 15 jovens.
 Neste encontro nacional far-se-á a avaliação de Ano da Fé, que marcou este ano pastoral, 
e a programação das actividades principais para o próximo ano.
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ESCOLA PÚBLICA – ESCOLA PARTICULAR

 Quase a terminar as férias escolares, perspectiva-se o novo ano lectivo. Como de costu-
me, de novo é trazida à praça pública a discussão sobre os benefícios/malefícios da Escola Pú-
blica ou da Escola Particular, com os costumeiros defensores daquela a invectivar contra esta.
 Esta discussão assenta em dois equívocos que importa desmontar, quais sejam, por um 
lado, o de que a “Escola Pública” é a escola do povo, enquanto a “Escola Particular” é escola 
para ricos e privilegiados; por outro lado, que é ao Estado que compete dar educação ao povo.
 Há pouco mais de meio século atrás, a instrução era uma questão privada, quem a queria, 
pagava-a e daí que só aos ricos era acessível. Hoje, porém, é uma questão pública, é um direito 
universal do Homem. Frequentar a escola e ter instrução não é apenas um benefício para a pes-
soa, é também um benefício para a sociedade, é um bem comum.
 Como direito universal que é, a ONU fez consignar no art.º 26.º da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (DUDH), de 10/12/1948, o seguinte: 1.	Toda	a	pessoa	tem	direito	à	
educação.	A	educação	deve	ser	gratuita,	pelo	menos	a	correspondente	ao	ensino	elementar	
fundamental.	O	ensino	elementar	é	obrigatório.
 “Educação gratuita” e “ensino obrigatório” implicam necessariamente a intervenção do 
Estado e aí surge o segundo equívoco, o de que é ao Estado que compete dar a educação e a 
instrução.
 Ora, educar e instruir as crianças, os adolescentes, os jovens, é atributo e responsabilidade 
antes de tudo, da família, a começar nos pais. Nada nem ninguém os pode dispensar nem 
substituir, sob pena de grave violação de um dos mais sagrados direitos/deveres da pessoa 
humana.
 Quando e na medida em que os pais não conseguem, por si só, dar pleno cumprimento a 
este dever, entram então em acção outros agentes de educação, concretamente o Estado.
 Porém, enquanto a intervenção dos pais é de natureza originária, a intervenção dos de-
mais agentes é de natureza subsidiária, ou seja, vem ajudar e complementar a posição dos pais, 
mas não substituí-la. Deste modo, nunca o Estado se pode arrogar o direito a impor o género de 
educação ou o de impedir que os pais escolham o género de educação a dar aos filhos.
 Ao contrário do que defendem certas correntes ideológicas, a obrigação que impende 
sobre o Estado não é a de dar educação, mas sim a de garantir educação a toda a população, o 
que é coisa bem diferente.
 A educação nunca é neutra, pelo que não pode ser o Estado a dar a educação, uma vez 
que, constitucionalmente, o Estado é neutro. O Estado não tem, nem pode ter ideologia, muito 
menos a pode impor. Isso, ter ideologia, é atributo da pessoa humana.
 Por direito natural, o primeiro responsável da educação, é a Família, pelo que os pais têm 
o direito de serem eles a escolher para os seus filhos a escola que melhor complemente a edu-
cação que lhes querem dar. Bem claro é n.º 3 do citado art.º 26.º da DUDH: Aos	pais	pertence	
a	prioridade	do	direito	de	escolher	o	género	de	educação	a	dar	aos	filhos.
 Por se tratar, porém, de um direito fundamental do ser humano e por se tratar de um sector 
que, ultrapassando o mero interesse individual, se projecta na sociedade, compete ao Estado, 
no seu ónus de velar pelo bem comum, de garantir que ninguém fique sem instrução. Daí lhe 
advém a sua legitimidade na coercividade do ensino elementar, e na afectação dos dinheiros 
públicos à sua manutenção. Assim sendo, a sociedade, ao reconhecer que ninguém pode ficar 
sem instrução, assume sobre si o ónus de suportar o seu custo, ou seja, todo o ensino é “Ensino 
Público”, pelo que não faz mais sentido falar em “Escola Pública” e “Escola Particular” com a 
conotação que antes se lhe dava.
 Uma coisa, porém, é o Ensino, assumido agora como bem comum, outra coisa é a gestão 
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desse mesmo Ensino.
 A gestão pode ser feita directamente pelo Estado (os edifícios são do Estado, os agentes 
do ensino – Professores, Funcionários Administrativos – são Funcionários Públicos), e temos 
a chamada “Escola Pública”; como pode ser feita por entidades privadas, e temos a chamada 
“Escola Particular”.
 Muda o tipo de gestão, mas não muda o tipo de ensino, pois que todo o ensino é “Ensi-
no Público”, porquanto assumido pela sociedade como bem comum. Deste modo, as verbas 
despendidas na alegada “Escola Particular” têm a mesma legitimidade que as despendidas na 
alegada “Escola Pública”, nem os alunos daquela são menos cidadãos que os desta. Acresce que 
a gestão privada é, como já reconhecido oficialmente, mais eficiente que a gestão pública, ou 
seja, com os mesmos meios a gestão privada do ensino faz mais e melhor que a gestão pública, 
mais barato ficando ao erário público a gestão privada do que a gestão pública do ensino.
 Sendo a liberdade de ensino um dos baluartes da democracia, pertencendo aos pais a es-
colha do género de educação a dar aos filhos, sendo mais eficiente e menos dispendiosa para o 
erário público a gestão privada do ensino, outra motivação não se vê na guerrilha movida contra 
a gestão privada do Ensino, que a obstinada intenção de o controlar ideologicamente, o que é 
inadmissível num Estado livre e democrático. 

Comissão	Diocesana	“Justiça	e	Paz”	
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5.  VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

A FÉ PARA MIÚDOS E GRAÚDOS

 Na tarde deste XXVI Domingo do Tempo Comum, catequistas, animadores e todos os 
educadores em geral foram convidados a participar em mais uma edição do Interage, o 3.º. 
Duzentos certificados de participação não chegaram para todos poderem dizer que foram lá e 
que tiveram a oportunidade de frequentar dois workshops	de oito disponíveis, preparados pelos 
responsáveis do Secretariado Diocesano da Educação Cristã e do Secretariado Diocesano da 
Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior.
 Depois do acolhimento, o primeiro momento foi ocupado por D. Ilídio Leandro, que 
deixou aos catequistas e animadores os elementos mais importantes a considerar para o Ano 
Pastoral que estamos a iniciar, um ano de charneira do Sínodo Diocesano, dentro do Ano da Fé. 
Com ele, faremos tudo o que for possível para que as crianças, adolescentes e jovens, neste ano 
pastoral, vivamos ao sabor do tema “É Domingo! Juntos na FÉsta”.
 Os workshops	que se seguiram, preparados por aqueles dois secretariados e a enquadrar o 
tema “A Fé para Miúdos e Graúdos”, foram: “Catequese sem Missa? Como?!”, “A Fé em Dó+”, 
“Pastoral Litúrgica com Crianças e Adolescentes”, “Paraliturgias – propostas dinâmicas à volta 
da Liturgia”, “Como falar das Vocações a crianças e adolescentes?” “E.M.R.C. - Fé na Escola: 
tem futuro?”, “Os Movimentos e a Fé em Igreja”.
 Estiveram também entre nós o Diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil 
(DNPJ), P. Eduardo Novo, com alguns dos elementos da sua equipa, e dois elementos da Edi-
tora Paulus, para integrar os animadores da juventude da Diocese de Viseu no projeto YOUth-
TRAVEL, que tem por objetivo oferecer aos jovens um conhecimento mais pormenorizado da 
história do YOUCAT e formas dinâmicas de o utilizar no crescimento para a maturidade da fé.
Esta tarde de Domingo terminou com um breve momento de oração, onde contemplámos a luz 
de Cristo, a Quem pedimos para não nos deixar parados, enviando-nos em missão o saber aqui 
depositado nas nossas mãos.
 Agradecemos a todos aqueles que tornaram possível este Interage 3 a preparação do mes-
mo e exortamos a todos quantos interagiram com eles à coragem de um testemunho de fé viva 
e alegre, nesta diocese em caminho sinodal.

P.	António	Jorge
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I JORNADAS NACIONAIS DE PASTORAL JUVENIL

APOSTA NA VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO
DOS ANIMADORES DE PASTORAL JUVENIL

 Decorreram as I Jornadas Nacionais de Pastoral Juvenil, nos dias 19 e 20 de outubro, no 
Centro Missionário da Consolata. Esta iniciativa contou com mais de 250 participantes.
 “Fé e Nova Evangelização: Ide e Fazei Discípulos” foi o tema que a todos cativou nesta 
primeira grande reunião e chamamento à reflexão dos agentes de pastoral juvenil.
 A noite de sexta-feira contou com a presença do Doutor Alfredo Teixeira, sociólogo e 
docente da Universidade Católica Portuguesa, que reuniu e analisou os dados fornecidos, em 
forma de análise SWOT, pelos secretariados diocesanos de pastoral juvenil.
 Entre forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, surgiu uma juventude mais aberta à 
religiosidade (do que há 20 ou 30 anos, que terminavam a caminhada de fé na comunhão). Nas-
cem novas linhas de ação na cultura juvenil e uma necessidade de acompanhamento por parte 
dos sacerdotes e Bispos.
 “Se a Igreja quiser continuar a ser significante para a vida dos jovens, essa mensagem tem 
de atravessar as culturas juvenis de forma muito mais ampla”.
 As várias formas de comunicação e de linguagens que aproximam os jovens têm também 
de ser contempladas na ação dos agentes de pastoral juvenil.
 O sociólogo terminou ainda dizendo que “olhar o futuro é mais fácil se for acompanhado 
e a Igreja tem de ser lugar de encontro e acolhimento, mas também aberta à nova realidade da 
mobilidade”.
 O Padre Riccardo Tonelli, salesiano e especialista em pastoral juvenil, conseguiu cativar 
o auditório cheio. O sacerdote italiano chamou os animadores a falarem de Jesus aos jovens 
como “São Pedro falou ao coxo em vez de lhe dar dinheiro”.
 “O animador tem de conseguir desmancar o coxo, com palavras de Jesus, para isso é pre-
ciso ter ‘ouvidos de amor’ para perceber os jovens.”
 Pe Riccardo disse ainda estar “convencido que se anunciarmos o amor de Jesus desenca-
deamos em vocação”. As propostas para o ser viço na nova evangelização: evangelizar como 
gesto de amor (falar de Jesus, necessidade evangelizar com amor) será evangelizar num correto 
modelo de comunicação.

PALAVRAS DE D. ILÍDIO LEANDRO E P. EDUARDO NOVO

 D. Ilídio Leandro, bispo de Viseu e vogal da CELF, abriu as jornadas e presidiu à eucaris-
tia no dia de sábado.
 Na sua homilia, destacou que “os animadores de jovens precisam de ser referência, em 4 
atitudes: serem lugares de acolhimento, acompanharem os jovens, terem coragem de orientar e 
cuidarem da sua própria formação.”
 Em jeito de balanço agradeceu a alegria de resposta na adesão a estas jornadas e acredita 
que “as questões que todos levam para casa sejam a base para a reflexão no dia a dia.” “O DNPJ 
está a responder nesta área da formação tão necessária a todos os animadores e eu, como bispo, 
só posso estar feliz por este auditório cheio e pela participação e intervenção de todos.”
 O diretor do DNPJ, Padre Eduardo Novo, realçava estas jornadas como forma de proxi-
midade e reunião de todos os que trabalham em pastoral juvenil.
 “Tratou-se de espaço de formação que há muito era necessário e estamos a sonhar a 
pastoral juvenil. Agora saímos daqui inquietos, com tudo o que ouvimos e partilhámos, fica 
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só o desafio de descobrir os sinais, ler a realidade e saber agir no testemunho de ser cristão.» 
«Continuaremos neste espírito de jornadas, contagiados pela coragem que levamos e decerto 
que as Jornadas serão uma proposta de continuidade”, concluía.

MOMENTOS DIFERENTES NAS JNPJ

 A noite de sexta-feira terminou com “Acordes de Fé”, com O Mendigo de Deus e a Irmã 
Maria Amélia Costa num concerto orante onde predominou a entrega do dia. Os jovens, dispos-
tos pela capela do Centro Missionário da Consolata e à luz de pequenas velas, foram convida-
dos a um momento de reflexão e oração pessoal, ação de graças e paragem ao som de música.
 No início da tarde de sábado os participantes foram divididos em grupos para partilha de 
experiências de pastoral juvenil, uma oportunidade de partilha e conhecimento de novas reali-
dades. Ir ao encontro do outro para fazer experimentar Deus na sua vida foi a síntese da partilha 
das actividades que mais marcaram os vários grupos de campos. 

JORNADAS TEOLÓGICAS

“A FÉ NUMA SOCIEDADE SEM REFERÊNCIAS”

 Iniciaram-se, na manhã segunda-feira passada, no Auditório do Seminário Maior de 
Viseu, as Jornadas Teológicas do Instituto Superior de Teologia, que dá formação aos teólogos 
das dioceses de Viseu, Guarda, Lamego e Bragança.
 Mendo Castro Henriques, da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), foi o primeiro 
orador, após as palavras de abertura pronunciadas pelo Diretor do Instituto, Joaquim Pinheiro, 
dando sentido à temática das Jornadas: “A Fé numa sociedade sem referências”. Joaquim Pi-
nheiro acentuou a evidência de que a sociedade “perdeu a consciência de que o homem tem um 
fim a realizar”.
 Mendo Castro Henriques, por sua vez, realçou que, contra a secular degradação das re-
ferências, há uma cultura milenar de referências, que fazem da civilização ocidental uma civi-
lização cristã. Fazendo um percurso pelas ideias dos grandes pensadores ocidentais, o orador 
realçou o facto de o cristão ser homem com mente questionante. Mas não lhe basta conhecer, 
precisa de reconhecer, numa constante busca da verdade: “não é o conteúdo doutrinário que me 
salva, é o meu encontro identificador com essa verdade”.
 O Catecismo não valerá de nada, se não tivermos uma mente que questiona as dimensões 
antropológica, filosófica e teológica do nosso ser, na busca do “sentido último” para ele. A Igre-
ja só pode oferecer respostas para a vida a quem faz perguntas à vida, defendeu Mendo Castro 
Henriques.
 A tarde deste primeiro dia foi ocupada com a intervenção de Donizete Rodrigues, da 
Universidade da Beira Interior, dissertando sobre o (não) lugar da religião na sociedade con-
temporânea. Uma visão antropológica e sociológica sobre o fenómeno religioso na sociedade, 
ao longo dos tempos foi apresentando as diversas expressões da dimensão religiosa, que hoje 
se exprimem num verdadeiro reencantamento do mundo, através da individualização do reli-
gioso. Verifica-se uma “perda de monopólio” por parte das religiões tradicionais, na dimensão 
da vivência religiosa. Segundo Donizete Rodrigues “não é a religião que está em causa, são as 
religiões históricas e a forma de se afirmar a prática religiosa”. A religião continua a ser a “cha-
ve” que descodifica as sociedades, tanto as primitivas e indígenas, como as pós-modernas: as 
grandes religiões estão ligadas às grandes civilizações e vice-versa.
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As Jornadas prosseguiram na terça-feira, com João Manuel Duque, da Universidade Católica 
(Braga) a preencher a manhã, falando da “estrutura referencial da fé frente ao ídolo da autorre-
ferência”. Após o almoço, alunos do Instituto Superior de Teologia ajudaram os participantes 
a “Cantar a Fé”. D. António Couto, bispo de Lamego, encerrou as Jornadas, dissertando sobre 
“viver a fé; transmitir a fé”.

FM

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
 
 Na Semana dos Seminários, fez-se uma Vigília de Oração na Igreja Matriz de Vilar de 
Besteiros, no início da noite de Sexta-feira, 16 de Novembro. Presentes o Pároco - Pe. Sérgio 
Pinho -, os Reitores dos Seminários da Diocese, os Seminaristas do Seminário Maior e muita 
gente das Paróquias de Mosteiro de Fráguas e de Vilar de Besteiros. O Bispo quis estar presente 
e presidiu à Vigília. Terminou com um pequeno convívio no salão paroquial, oferecido pelas 
pessoas das paróquias acolhedoras.

O BISPO COM OS SEMINARISTAS

 Por ser Semana dos Seminários - para além de dever ser habitual - o Bispo encontrou-se 
particularmente com cada um dos Seminaristas do Seminário Maior, durante a manhã de Sá-
bado, dia 17 de Novembro. Encontrou-se, também, com o Seminarista em estágio, o Adelino, 
que vai ser ordenado Diácono na Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora do 
próximo dia 8 de Dezembro.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO JOVEM

 Subordinado aos temas da Pastoral Juvenil destes 2 últimos anos (“alegrai-vos no Se-
nhor” e “Ide e fazei Discípulos de todos os Povos”), realizou-se o Festival Nacional da Canção 
Jovem. Teve lugar no Centro Paulo VI, em Fátima, na noite do passado Sábado, 1 de Dezembro. 
Participaram 13 dioceses, entre as quais Viseu que ficou num honroso 2.º lugar. A diocese ven-
cedora foi a do Algarve, tendo ficado Lisboa em 3.º lugar. A paróquia que representou Viseu foi 
Mesquitela, do arciprestado de Mangualde, com o grupo Rumo Norte.

O ADELINO FALA DA SUA VOC AÇÃO

“O MEU PRIMEIRO OBJETIVO É SER FIEL A CRISTO”

	 Pedia-te	uma	breve	apresentação	pessoal
 Chamo-me Adelino Ricardo Correia Lopes Pires, tenho 25 anos, sou natural da paróquia 
de Queiriz, arciprestado de Aguiar da Beira, concelho de Fornos de Algodres. Sou filho de uma 
família cristã simples e humilde e tenho dois irmãos mais velhos que eu. Entrei para o Seminá-
rio Menor aos 12 anos e fiz o percurso normal do secundário; no 12.º ano entrei para o Seminá-
rio Maior de Viseu onde concretizei os meus estudos teológicos e neste momento encontro-me 
a estagiar na paróquia de Santa Maria de Viseu.
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	 Como	resumirias	a	história	da	tua	vocação?
 A minha vocação iniciou-se quando eu era pequeno; os meus irmãos entraram no seminá-
rio e eu queria segui-los e foi esta a forma que Deus utilizou para me chamar, uma forma sim-
ples, e também devido à oração da minha família que tinha muito gosto em que um dos filhos 
seguisse a vida religiosa. Entrei no seminário iniciando com o pré-seminário e logo de seguida 
inscrevi-me para entrar e fiz todo o percurso do secundário; quando terminei o mesmo, segui a 
caminhada e vim para Viseu para fazer a preparação teológica.
 Terminado o Curso de Teologia, estou a estagiar na Paróquia de Santa Maria de Viseu. 
Toda esta história parece assim linear, mas nela também houve altos e baixos, e tendo sempre o 
auxílio da Graça Divina fui caminhando com a firmeza da opção que escolhi.
	 Como	vês	a	leitura	que	o	mundo	de	hoje	tem	sentido	de	“vocação”?	E	como	a	Igreja	
poderá	apresentar	as	suas	propostas	vocacionais?
 A leitura do mundo hodierno, no que se refere à vocação eclesial, é um pouco reducio-
nista, na medida que encara o ministério eclesial como uma “profissão como as outras”. Ser 
ordenado diácono em ordem ao sacerdócio não é opção entre um emprego e outro, a diferença 
consiste em entregar a vida à Vida, na entrega por aqueles que nos são confiados. A vocação 
é o chamamento que Deus propõe como meta de felicidade para cada ser humano; por isso, é 
chamamento à felicidade e à comunhão com Deus.
 A melhor forma de a Igreja fazer as suas propostas é vivendo a fé; não há melhor forma 
de apresentar Cristo ao mundo senão pelo testemunho e pela caridade na entrega aos outros.
	 Ao	olhar	para	a	tua	Ordenação	Diaconal,	qual	o	primeiro	objetivo	que	te	colocas?	E	
qual	o	maior	receio	ou	dificuldade	que	visionas?
 O meu primeiro objetivo é ser feliz, ser fiel a Cristo nas promessas que irei fazer e ser fiel 
ao ministério que me será entregue. O meu maior receio é induzir alguém a erro ou ao afasta-
mento pelas minhas ações. A dificuldade que prevejo é ser demasiado demagogo e não entrar 
no âmago das questões que as pessoas me possam vir a colocar.
	 Sendo	um	jovem	que	se	compromete,	que	mensagem	apresentarias	aos	jovens	deste	tem-
po?
 A melhor mensagem que se pode dar é a mensagem do Amor de Deus que nos ama sem 
limites. A melhor forma de apresentar uma mensagem é fazer como Nossa Senhora - “faça- se 
em mim a Tua Palavra” - é a disponibilidade. É preciso que os jovens se deixem abraçar por 
este Amor, porque “Cristo não tira nada, dá Tudo”. Não podemos ter medo de nos entregar por 
aquilo que realmente interessa; na liberdade de cada um, Cristo está sempre à nossa espera.
	 Ao	leres	o	lema	da	Diocese	para	o	Sínodo,	“Em	comunhão	para	a	missão”,	como	o	pen-
sas	possível	na	tua	própria	vida,	na	vida	das	comunidades,	na	própria	Diocese?
 Este lema do Sínodo da nossa Diocese implica uma Igreja renovada em que esta não é 
apenas composta pela hierarquia, mas que a Igreja são todos os batizados, logo todos nós somos 
Igreja. Aquilo que penso na minha vida, a partir deste lema, é uma busca constante de uma inti-
midade com Cristo e com a Sua Igreja e é este mesmo Cristo que irei levar às comunidades para 
as quais for enviado. Todos os batizados são profetas pelo batismo, logo todos têm este dever 
de anunciar Cristo. Na nossa Diocese a comunhão tem que ser com Cristo, pois é por Ele e para 
Ele que trabalhamos e é com uma Igreja em Comunhão que estamos aptos para a Missão.
Uma	última	palavra	sobre	a	tua	Ordenação	Diaconal....
 Gostava de convidar todos a estarem presentes na minha Ordenação Diaconal que acon-
tecerá na Catedral de Viseu, no dia 8 de Dezembro, dia da Imaculada Conceição, a Padroeira de 
Portugal, às 11h.
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FORMAÇÃO DE ANIMADORES DA JUVENTUDE

 Em todos os seus aspectos, a pastoral juvenil exige uma cuidadosa formação dos seus 
animadores ou líderes, o que poderá suscitar a criação de Escolas adequadas. (CEP, Bases	para	
a	Pastoral	Juvenil,	23).
 Respondendo a esta exigência, os 11 ministros da animação da pastoral da juventude já 
nomeados pelo Sr. Bispo irão proporcionar 3 momentos de formação de animadores novos.
 Exorta-se, pois, a todos os animadores dos grupos juvenis, paroquiais e de movimentos e 
outras instituições que o queiram, a inscreverem-se nestas propostas de formação.
 O objectivo, a partir da designação para o serviço estável do Ministério de Animador da 
Pastoral da Juventude (a ser recebido do Sr. Bispo oportunamente) é acompanhar os jovens 
com qualidade, de forma a que cada um possa encontrar o seu caminho na Igreja e no Mundo. 

CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL

 Na manhã do passado Sábado, dia 26 de Janeiro, reuniu, ordinariamente, o Conselho 
Diocesano da Pastoral Juvenil. Com a presidência do Bispo da diocese, orientou os trabalhos 
o Presidente deste Conselho e do Secretariado Diocesano respectivo, o Pe. António Jorge dos 
Santos Almeida. Presentes os representantes das Instituições e dos Grupos paroquiais de jovens. 
A Jornada Mundial da Juventude, as próximas actividades na diocese e outros pontos de inte-
resse foram aflorados neste encontro.

JOVENS A CAMINHO 

DA SURPRESA À GRATIDÃO – OBRIGADO PAPA BENTO XVI

 Num fim-de-semana de Fevereiro participei de um convívio fraterno, o qual terminou na 
noite de dia 11.
 Neste encontro vivemos um pouco isolados do mundo, mas centrados no essencial, com 
um olhar atento a nós, a Deus e aos outros, sem dúvida uma oportunidade para crescer.
 Quando saímos destes 3 dias, fomos surpreendidos com a renúncia do Papa Bento XVI, a 
qual pressente uma oportunidade de mudança da Igreja, da qual fazemos parte. Sem dúvida que 
a surpresa deu lugar a uma imensa gratidão e a um grande sentimento de respeito, pois o Papa 
revelou uma grande humildade no discernimento de um caminho que lhe está a trazer paz, mas 
também lhe está a ser difícil.
 “... no	mundo	de	hoje,	 sujeito	a	 rápidas	mudanças	 e	agitado	por	questões	de	grande	
relevância	para	a	vida	da	fé,	para	governar	a	barca	de	São	Pedro	e	anunciar	o	Evangelho	́ ne-
cessário	também	o	vigor	quer	do	corpo	quer	do	espírito,	vigor	este,	que,	nos	últimos	meses,	foi	
diminuindo	de	tal	modo	em	mim	que	tenho	de	reconhecer	a	minha	incapacidade	para	admi-
nistrar	bem	o	ministério	que	me	foi	confiado.	Por	isso,	bem	consciente	da	gravidade	deste	ato,	
com	plena	liberdade,	declaro	que	renuncio	ao	ministério	de	Bispo	de	Roma...”.	Estas palavras 
espantaram o mundo e são reveladoras de grande coragem, não é fácil reconhecer a limitação 
humana, num gesto livre e revelador de uma mensagem extraordinária.
 Este Papa tem sido uma surpresa do Espírito Santo, pois soube servir neste lugar que, 
quando o assumiu, não era tarefa fácil. Com paciência e muita sabedoria, foi conquistando 
o coração dos cristãos, desde os mais jovens aos mais velhos. Por isso, nesta hora, os jovens 
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agradecem a bênção de ter conhecido este Papa e Deus n’ele.
 Sabemos que vamos encontrar um novo sucessor de Pedro nas JMJ do Rio, mas não 
podemos deixar de manifestar grande gratidão pela vida do Papa Bento XVI no serviço para a 
Igreja e a humanidade, como exemplo e demonstração claro de Fé e de coragem. Assim, a 
“juventude do Papa” só pode dizer: OBRIGADO.

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO 

CAMPUS FIDEI – JMJ RIO

 No passado dia 19 de fevereiro o arcebispo do Rio e presidente do Comité Organizador 
Local (COL) da JMJ Rio 2013, Dom Orani João Tempesta, fez a bênção do Campus	Fidei,	em 
Guaratiba, lugar onde vão acontecer as vigília e missa de envio das JMJ, nos dias 27 e 28 de 
julho, presididas pelo novo Papa.
 Dom Orani afirmou que “em cinco	meses	esse	campo,	que	no	momento	está	vazio,	estará	
repleto	de	jovens	cheios	de	ideais	de	vida,	de	justiça,	de	valores.	E	que	depois	voltarão	para	
seus	países	com	o	coração	cheio	da	graça de	Deus	e	que	eles	possam	ser	arautos	de	uma	nova	
vida,	de	um	novo	tempo”.
 A bênção foi no local exato onde será construído o palco em que ficará o Papa, do qual 
terá uma visão privilegiada de todo o terreno.
 O Campus	Fidei	terá três acessos e a partir da área do palco serão construídos vários lotes 
para 30 e 50 mil pessoas em cada um.
 Nos lotes haverá casas de banho, pontos de água, postos médicos, écrans gigantes, som, 
alimentação, tendas de adoração e de venda de produtos. A obra vai envolver 800 pessoas e o 
terreno onde vai crescer o Campus	Fidei	corresponde a mais do dobro da área de “Quatro Ven-
tos”,	em Madrid, onde foi a última Jornada. A caminhada que os peregrinos terão de fazer até 
ao Campus	Fidei	será entre 6 e 13 km.

1.º ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS PORTUGUESES

 Esta jornada promete ficar marcada como o 1.º grande encontro de jovens com o novo 
sucessor de Pedro. Estou certa será acolhido de coração cheio, cheio de alegria e carinho, numa 
grande festa da juventude que quer aderir a Cristo.
 A vontade de partir é cada vez maior, mas é preciso preparar a viagem, não nos podemos 
pôr à toa a caminho, para que melhor possamos viver cada momento, num itinerário de serviço 
e de caridade. Neste sentido, todos os voluntários portugueses foram “convocados” a encon-
trar-se no próximo dia 2 de março em Fátima.
 Será um encontro, o 1.º, onde teremos oportunidade para nos conhecermos através de 
testemunhos, partilha e trabalhos de grupo, será um momento em que poderemos amadurecer 
enquanto comunidade que caminha para um mesmo fim.
 Esta convocatória deixa-nos cheios de alegria, num “dinamismo da	Fé,	numa	resposta	
afirmativa	ao	mandamento	novo	do	amor,	que	chama	a	ser	sal	da	terra	e	luz	do	mundo,	a	fazer	
coisas	belas	e	sobretudo	a	fazer	das	nossas	vidas	lugares	de	beleza”(DNPJ).
 Com este desafio permanece a certeza de que o caminho nunca o faremos sós e isso é 
maravilhoso.

Lúcia	Morgado
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I ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS PORTUGUESES DAS JMJ DO RIO

 Um grupo de mais de duas dezenas de voluntários portugueses, que vão colaborar nas 
JMJ do Rio, realizaram o seu primeiro encontro no passado sábado, dia 2 de março, em Fátima.
Inspirados pela frase de Tagore “Sonhei que	a	vida	era	alegria,	acordei	e	vi	que	a	vida	era	ser-
viço,	servi	e	vi	que	servir	é	alegria!”,	o grupo esteve muito atento ao testemunho da Dra. Isabel 
Jonet, na qualidade de voluntária do Banco Alimentar, a qual mostrou o voluntariado numa 
perspetiva de “ir	ao	encontro	dos	outros,	mais	que	dar	o	nosso	tempo”,	salientando o seu cará-
ter transformador, “porque transforma	cada	pessoa	que	o	voluntário	toca”.	O voluntariado não 
pode ser visto na simples perspetiva do “ir”, mas sim de “ser” com a motivação que impulsiona 
a ver as coisas de outra maneira.
 Para além deste testemunho, que fez cada um pensar na razão do seu “sim”, mais dois 
voluntários, que vão ao Rio e que estiveram em Madrid, partilharam um bocadinho da sua 
experiência nas jornadas de 2011. Tiveram Madrid como um momento muito enriquecedor e 
sentido, por isso repetem a experiência em 2013, no Rio. Deixaram, ainda, o desafio para que 
todos se lançassem nesta Jornada com expectativas moderadas e com abertura para acolher 
todos os desafios que possam surgir, sempre num verdadeiro sentido de entrega e serviço.
 Depois de um momento de partilha em pequenos grupos, seguiu-se outro de animação 
com um Quiz	sobre o Rio de Janeiro.
 Este primeiro encontro foi importante para “quebrar o gelo” entre alguns dos que irão de 
Portugal para o Rio. Ajudou a perceber a essência de se ser voluntário e sensibilizou os par-
ticipantes da necessidade de preparar este caminho juntos, pois em Cristo somos Um e, nesta 
missão, só em Um faz sentido.
 Por forma a continuar a preparar este caminho em unidade, o padre Eduardo Novo, res-
ponsável pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, marcou novo encontro para a tarde 
de 4 de maio, inserido nas atividades do Fátima Jovem. 

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO 

JMJ TRANSFORMAM A VIDA DE QUEM A VIVE

 A vontade de me colocar à “estrada” começou em tenra idade, quando o meu irmão entra 
na viagem para Santiago de Compostela, mas só 8 anos depois vivo a minha primeira grande 
experiência de JMJ, em Paris. Porque gostei tanto, repito a experiência nas JMJ do ano Jubilar 
em Roma, nas quais me senti tocada de forma especial por tamanha experiência de amor e parti-
lha. Nem o calor fazia as pessoas arredar pé, ao invés, fazia-as olhar à sua volta e pensar “Deus 
está	aqui,	só	pode!”.	Tive a oportunidade de fazer um caminho de descoberta pessoal, pode ter 
parecido pequeno, mas deixou raízes profundas que transformaram o meu olhar para sempre.
 Entretanto, decido parar e experimentar novas vivências de fé, desta vez ecuménicas. 
Nesse percurso descubro Taizé, lugar que passa a ser “despertar” na minha vida, lugar que 
me relança num crescimento pessoal e me direciona para Deus, fazendo amadurecer a minha 
caminhada de unidade com os outros. Não me sentindo plenamente realizada, sou tocada por 
um apelo de “servir”, de viver uma experiência de JMJ como voluntária, algo que faço em 
2011, em Madrid. Ser voluntária das JMJ Madrid transformou-se numa experiência marcante e 
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reveladora. Só quando as pessoas se entregam de coração é que as experiências fazem sentido 
e somos capazes de nos sentir unidos a Deus de forma tão profunda. O lema “Firmes na	fé”	
aponta a direção, pois só nesta firmeza é possível ultrapassar as dificuldades com um sorriso 
nos lábios. Foi uma experiência de “multidão” que se converteu numa experiência magnífica de 
intimidade com Deus. Enquanto voluntária, uma pessoa sente-se muito tocada por Deus através 
dos outros, é tão pouco o que se dá para o muito que se recebe! O percurso feito até aqui deu 
sentido às palavras entrega e disponibilidade, que só é possível sentir quando enviados numa 
grande abertura de coração para reconhecer Deus nos outros e naquilo que se faz. Há	uma	idade	
certa	para	ir	ao	encontro	de	Deus?	Não me parece, Deus está sempre de braços abertos para 
nos acolher, a idade certa é “sempre”. Deus revela-se como presença constante nas nossas vidas 
e chama-nos a existir na vida dos outros de forma desprendida, “abandonando-nos” a Cristo, e 
comprometidos com os que estão a nosso lado, num ideal de amor universal. A resposta de cada 
um, a esse convite, deve refletir confiança e alegria.

Lúcia	Morgado
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HABEMUS PAPAM 

 “É um	papa	com	cabeça	jesuíta	e	simplicidade	franciscana”	(Dom	Orani)
 Na hora do anúncio do novo Papa, os que aguardavam a notícia ficaram em sus- penso, 
procurando estar ligados ao meio de comunicação que proporcionava uma visão privilegiada 
da Praça de S. Pedro. Quando o Papa aparece, há uma explosão de alegria, de comentários, de 
imagens e de emoções.
 O desejo tão anunciado pelo universo da JMJ do Rio de ter um papa brasileiro não foi 
abalado pelo anúncio de um Papa da América Latina, bem pelo contrário, a boa notícia de que 
Habemus	Papam	 invadiu todos os católicos, derrubando qualquer fronteira geográfica, reve-
lando a universalidade desta Igreja fundada em Jesus Cristo. Será um Papa não da Argentina, 
mas do mundo, e que se dirige a ele com sentido de humildade e generosidade. Na realidade, o 
desejo de todos passa por perceber, na escolha do Espírito Santo, um Papa que está mais prepa-
rado para estar no mundo de hoje e fazer uma leitura muito clara dos sinais dos tempos, e neles 
realizar as mudanças necessárias à luz da fé e da simplicidade.
 O Rio de Janeiro, e os que já trabalham para a JMJ, recebem o anúncio do Papa Francisco 
com grande alegria e como uma boa notícia que traz sinais de esperança. Na primeira reação 
no site oficial das JMJ do Rio afirma-se: “Jovens de	todas	as	partes	do	mundo	têm	um	encontro	
marcado	com	o	novo	Papa	Francisco.	(...)	No	Rio	de	Janeiro,	ele	é	esperado	de	braços	abertos	
para	a	JMJ	Rio	2013.	A	notícia	também	foi	recebida	com	muita	alegria	por	todos	os	que	tra-
balham	no	Comitê	Organizador	Local	(COL).	Os	jovens	festejaram	muito	a	escolha	do	Papa	
Francisco.	Quando	saiu	a	fumaça	branca	todos	se	abraçaram	e	pularam	gritando:	“Habemus	
Papam,	Habemus	Papam!”.	O responsável pelo COL das JMJ, Dom Orani João Tempesta, 
salientou que o “Espírito Santo,	através	dos	cardeais,	escolheu	um	jesuíta	que,	ao	adotar	o	
nome	de	Francisco,	demonstra	a	missão	de	simplicidade	e	vigor	espiritual,	virtudes	lembradas	
pelo	nome	de	um	dos	santos	mais	famosos	da	Igreja”.	Realça, ainda, a grande alegria de ter 
sido escolhido o primeiro Papa americano. Dom Orani irá a Roma para a missa de abertura do 
pontificado do Papa Francisco e deverá encontrar-se com ele para tratar da sua participação na 
JMJ Rio 2013, que será, provavelmente, a sua primeira viagem enquanto Papa. Nas poucas ma-
nifestações públicas do Papa Francisco, já deu para o perceber como um profundo conhecedor 
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da humanidade de Jesus, revelando-o em gestos que realçam o seu destemido seguimento e 
entrega na missão que o Espírito Santo lhe confiou. Sem dúvida que é na simplicidade dos atos 
que se chega ao coração humano, e não com grandes palavras ou longas teses. O Amor fraterno 
está no olhar, na serenidade e na proximidade que tem procurado viver.
 A juventude que vai participar nas JMJ do Rio está feliz e cheia de vontade de viver este 
encontro, com a promessa de que já reza pelo seu Papa e pela sua missão.

Lúcia	Morgado

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE

 Promovida pelo Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior, de-
correu, em Vouzela, a Jornada Diocesana da Juventude, a celebrar o Dia Mundial que acontece 
sempre por ocasião do Domingo de Ramos. Orientado pelo Secretariado a que preside o Pe. An-
tónio Jorge dos Santos Almeida, estiveram cerca de 150 jovens, vindos de muitas das paróquias 
da diocese. A avaliação foi muito positiva e os jovens manifestavam a alegria pela presença e 
pela actividade que a todos interessou. O Bispo esteve na parte da tarde, participando na Festa 
Jovem que teve lugar no Cineteatro da Vila e presidindo à Oração que decorreu na Igreja Matriz 
e que terminou as actividades da Jornada. Presente, também, o Pároco de Vouzela - Pe. José 
Marcelino Pereira.

JOVENS A CAMINHO

PAPA FRANCISCO CONVIDA JOVENS A PARTICIPAR NA JMJ DO RIO

 Criadas em 1983 pelo Papa João Paulo II, as Jornadas Mundiais da Juventude transfor-
maram-se num evento religioso que procura reunir jovens católicos vindos de várias partes do 
mundo. Este encontro é celebrado a cada dois ou três anos, numa cidade e com um tema esco-
lhido pelo Papa; nos anos intermédios as Jornadas são vividas no Domingo de Ramos, pelas 
dioceses locais do mundo inteiro. Embora seja uma proposta da Igreja Católica, é um convite 
que abraça todos os jovens do mundo. Para João Paulo II, “...a	esperança	de	um	mundo	melhor	
está	numa	juventude	sadia,	com	valores,	responsável	e,	acima	de	tudo,	voltada	para	Deus	e	
para	o	próximo.”
 Na missa de Domingo de Ramos em Roma, que aconteceu no domingo passado, o Papa 
Francisco dedicou algumas palavras às JMJ Rio2013: “Queridos	amigos,	na	esteira	do	Beato	
João	Paulo	II	e	de	Bento	XVI,	também	eu	me	ponho	a	caminho	convosco.	Já	estamos	perto	da	
próxima	etapa	desta	grande	peregrinação	da	Cruz	de	Cristo.	Olho	com	alegria	para	o	próximo	
mês	de	Julho,	no	Rio	de	Janeiro.	Vinde!
	 Encontramo-nos	naquela	grande	cidade	do	Brasil!	Preparai-vos	bem,	sobretudo	espiri-
tualmente,	nas	vossas	comunidades,	para	que	o	referido	Encontro	seja	um	sinal	de	fé	para	o	
mundo	inteiro.”
 Renovado o desafio, os jovens de todo o mundo terão a oportunidade de viver este encon-
tro com muita alegria, partilhando do caminho do Papa Francisco.

VOLUNTÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

 Uma das grandes preocupações de quem vai para um país estrangeiro são eventuais pro-
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blemas de saúde que possam surgir, mas também nesta área está a ser preparada uma equipa de 
voluntários.
 Segundo o site oficial das JMJ do Rio 2013, estará disponível uma equipa de voluntários 
de mais de 500 profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos, para dar 
assistência às JMJ do Rio.
 Atualmente, e desde 2011, já há uma equipa a trabalhar para garantir que na data das JMJ 
tudo esteja pronto, no sentido de capacitar os voluntários desta área para garantir que o evento 
decorra sem riscos. Este grupo de trabalho já colocou em prática as suas ações no Congresso de 
Jovens da comunidade Shalom, para começar a atestar as necessidades e capacidades.
 Em todo o caso, é dada a garantia de que todos os peregrinos que necessitarem serão 
assistidos em qualquer emergência, não só pelos voluntários da saúde, mas também pelos servi-
ços oficiais, uma vez que o Brasil possui um sistema de saúde com atendimento universal, nos 
respetivos hospitais.

Lúcia	Morgado

PASTORAL DAS VOCAÇÕES

 Em ordem a reflectir - em avaliação, organização e programação - toda a Pastoral das Vo-
cações, nomeadamente, o Secretariado das Vocações, Juventude e Ensino Superior, o Seminário 
Menor e o Seminário em Família, o Bispo recebeu o Responsável deste grande e importantís-
simo sector da vida da Diocese - Pe. António Jorge dos Santos Almeida. O encontro aconteceu 
no fim da manhã de Sexta-feira, dia 22 de Março. Toda esta importante temática será reflectida 
num dos próximos encontros do Conselho Presbiteral.

JOVENS A CAMINHO

NESTA PÁSCOA NÃO NOS FECHEMOS EM NÓS MESMOS

 A Páscoa é libertadora! Todos somos convidados a ser pessoas novas em Jesus, pessoas 
transformadas. Durante a Quaresma somos desafiados a jejuar do que despromove a essência 
da humanidade de cada um, é uma espécie de “desintoxicação” do que nos faz mal e contamina 
o nosso ser e o nosso existir. Estes dias são partilhados por toda a Igreja Católica, numa univer-
salidade também presente em todo o caminhar que é a construção das JMJ do Rio.
 Num dos atos centrais das JMJ vai ser possível recordar a Via Sacra, a qual conta com 
a participação de jovens que carregam a Cruz Peregrina ao longo das estações da Paixão de 
Cristo, e para ajudar o recolhimento e a reflexão o Papa Francisco vai partilhar uma meditação 
junto dos milhões de jovens que se aguardam para este grande encontro. Na JMJ Rio2013, as 
14 estações da Via-Sacra vão ser vividas no dia 26 de julho, na praia de Copacabana, nos dias 
seguintes acontece a vigília e a missa de envio em Guaratiba, no Campus	Fidei.
 Nesta semana santa, como acontece a cada ano, durante os últimos 20 séculos, milhões 
de católicos espalhados por todo o mundo partilham da alegria da Ressurreição de Jesus Cristo. 
A alegria da Ressurreição é vivida em cada parte do mundo com os seus pequenos costumes. 
Onde quer que estejamos, seja quem for, todos nós compartilhamos o mesmo sentimento, a 
gratidão por Jesus Cristo Ressuscitado, como testemunhado por jovens de várias partes do mun-
do: “Ele faz	com	que	a	minha vida	esteja	cheia	de	amor	e	esperança.”	- Francesco Di Rosario 
(Itália); “Ele torna	a	minha	vida	clara,	com	sentido.	Totalmente	nova	e	mais	forte.”	- Priscilla 
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Silva (Brasil); “Ele dá	sentido	à	minha	vida	e	propósito	para	viver.	Ele	enche-me	de	alegria	e	
con-	fiança.”	- Anastasia Chebasova (Rússia); “O que	Jesus	faz	é	tudo	sobre	o	amor,	sabendo	o	
quanto	Ele	me	ama	é	a	maior	alegria	da	minha	vida!”	- Dorothy Shan (Taiwan); “A coisa	mais	
surpreendente	sobre	o	significado	de	Jesus	Cristo	Ressuscitado	na	minha	vida,	é	que	a	morte	
não	tem	a	última	palavra.	Ele	venceu-a	e	deu-nos	uma	nova	vida!”	- Rodrigo Anieta (Chile); 
“A ressurreição	de	Jesus	Cristo	torna	a	minha	vida	cheia	de	sentido	da	verdade.”	- Rita de 
Cássia & Fabiany (Uganda); “Ele torna	a	minha	vida	diferente.”	- Luis Edmundo (México); 
“Por Ele,	vale	a	pena	viver.”	- Blaž Franko (Eslovënia). Nesta unidade de pensamento, o Papa 
Francisco, na vigília Pascal, pede-nos para que: “...não	nos	fechemos	à	novidade	que	Deus	quer	
trazer	à	nossa	vida!	Muitas	vezes	sucede	que	nos	sentimos	cansados,	desiludidos,	tristes,	sen-
timos	o	peso	dos	nossos	pecados,	pensamos	que	não	conseguimos?	Não	nos	fechemos	em	nós	
mesmos,	não	percamos	a	confiança,	não	nos	demos	jamais	por	vencidos:	não	há	situações	que	
Deus	não	possa	mudar;	não	há	pecado	que	não	possa	perdoar,	se	nos	abrirmos	a	Ele”. Aleluia!

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO

A CAMINHO DOS 100 DIAS DO INÍCIO DA JMJ

 A caminhar, a passos largos, para os 100 dias da data de início da JMJ, têm-se realizado 
algumas iniciativas para espalhar a notícia de que estas jornadas estão quase a acontecer.

SELOS POSTAIS

 No passado dia 23 de março, ficaram disponíveis 600 mil selos postais para celebrar a 
28.a edição da JMJ. O seu lançamento oficial foi realizado na região de Guaratiba, perto do 
lugar onde vão acontecer a Vigília e a Missa de envio da JMJ Rio2013.
 Dom Orani, do Comité Organizador Local (COL), disse que “esta marca,	criada	por	um	
jovem,	representa	o	trabalho	de	tantos	jovens	que	já	se	dedicam	à	Jornada. Pedimos	que	essa	
região,	que	será	vista	pelo	mundo	inteiro,	possa	estar	com	o	coração	aberto	para	acolher	os	
peregrinos	(...)	e	levem	a	mensagem	do	Cristo	que	acolhe	e	envia	a	todos”.

ENCONTRO COM MUÇULMANOS

 Durante a Jornada haverá um encontro de religiões monoteístas, reunindo a juventude das 
religiões católica romana, judaica e muçulmana com o objetivo de promover a unidade, diálogo 
e os valores humanos.
 Tendo em vista a sua preparação, no dia 4 de abril, o COL da JMJ Rio2013 recebeu a 
visita de representantes muçulmanos para falar sobre a sua participação na JMJ.
 Um dos representantes dos muçulmanos afirmou que a comunidade já se prepara há seis 
meses para participar da JMJ e, mesmo não tendo muitos jovens, eles estão a esforçar-se para 
incentivar a vinda dos muçulmanos de todo o país.
 Reiterou que acredita que, com eventos como a JMJ, a sociedade tem um futuro promis-
sor e que ao ajudarmos os jovens a continuarem neste caminho de religião, amor à família, à 
vida, amor ao Sagrado, teremos um futuro melhor.

Lúcia	Morgado
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100 DIAS PARA O INÍCIO DA JMJ DO RIO - 14 DE ABRIL

 Os números valem o que valem, mas o momento assinalado pelos 100 dias para o início 
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é vivido como um marco muito importante. Esse dia 
aconteceu no passado domingo, dia 14 de abril, e o Rio de Janeiro assinalou-o com atividades 
de cariz desportivo, religioso e até com uma feijoada, símbolo gastronómico do Brasil.
 Mas os preparativos para este dia começaram na quinta-feira, dia 11 de abril, em que foi 
anunciado o programa geral da JMJ. O dia da abertura, a 23 de julho, será marcado por uma 
missa presidida pelo cardeal D. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, na praia de Co-
pacabana.
 As manhãs do dia 24, 25 e 26 serão preenchidas por catequeses orientadas pelos bispos 
dos vários países, e na parte da tarde decorrem eventos musicais e culturais sempre fundados 
no tema: “Ide e	fazei	discípulos entre	todas	as	nações”.	Na tarde de 25 de julho o Papa Fran-
cisco será acolhido por todos os Jovens e na noite do dia seguinte acompanhará a via-sacra. Na 
manhã de sábado, dia 27, os peregrinos colocam-se a caminho do Campus	Fidei	para participar 
na vigília de oração presidida pelo Papa, e é nesse lugar que no domingo se vai realizar a missa 
de envio. Da parte da tarde o Papa vai encontrar-se com os voluntários e despede-se do Rio de 
Janeiro.
 Foi ainda difundida a informação de que o Campus	Fidei	será composto por 37 lotes onde 
ficarão os peregrinos. Neles serão distribuídas 24 tendas de adoração, as quais estarão abertas 
do meio-dia de sábado até ao meio-dia de domingo. Em cada tenda, duas instituições religiosas 
se revezarão na condução dos momentos de adoração e cada nova congregação religiosa irá 
receber a orientação para conduzir a adoração segundo o seu próprio carisma e espiritualidade.
No momento em que a contagem para início da JMJ do Rio passa para os dois dígitos, os pre-
parativos andam a toda a velocidade.

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO

SÍMBOLOS DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE

 Em 1984 a Cruz da JMJ, também conhecida por Cruz Peregrina, foi entregue pelo Papa 
João Paulo II aos jovens, para que a levassem por todo o mundo, a todos os lugares e em todo 
tempo, como um símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Desde então, tornou-se uma 
tradição a sua peregrinação anual pelas dioceses do país sede de cada JMJ internacional, como 
um meio de preparação espiritual para o grande evento.
 Em 2003 o Papa João Paulo II deu aos jovens um segundo Símbolo de fé para ser levado 
pelo mundo, o ícone de Nossa Senhora. Tornou-se um sinal da presença materna de Maria 
próxima dos jovens, chamados a acolhê-la em suas vidas, tal como aconteceu com o apóstolo 
João. Desde setembro de 2011 a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora viajam pelo Brasil, 
tornando bem presente a realidade que vão ser as JMJ do Rio.
 O diretor do Comité Organizador Local (COL) da JMJ Rio2013, padre Jefferson Meri-
ghetti, evidencia que os Símbolos terão acesso às diversas realidades do estado e que irão além 
dos muros da Igreja Católica, “em todos	esses	trajetos,	haverá	um	tom	teológico	do	Cristo	que	
vai	aos	lugares	onde	estão	os	mais	necessitados.	(...)	a	Cruz	da	JMJ	e	o	Ícone	de	Nossa	Senhora	
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terão	a	missão	de	envolver	as	diversas	realidades	existentes	nas	nossas	dioceses,	onde	encon-
trarão	os	jovens	que	mais	necessitam	deste	contato	com	o	Cristo	Ressuscitado”.
 No dia 21 de abril, os Símbolos das JMJ foram recebidos no estado do Rio de Janeiro, 
depois de terem passado por várias cidades do Brasil.
 No estado do Rio visitarão igrejas, universidades, casas de detenção para menores, pri-
sões e lugares onde se encontram jovens em situação de risco social.
 A peregrinação da cruz e do ícone ocorrerá até dia 06 de julho, data em que chegarão à 
cidade sede da JMJ Rio2013.

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO

ESTEJAM PRONTOS A SEGUIR JESUS COM ENTUSIASMO (PAPA FRANCISCO)

 No dia 17 de abril, o Papa Francisco dirigiu-se a um grupo de jovens que estava na Praça 
de S. Pedro em Roma, dizendo: “Estejam prontos a seguir Jesus com entusiasmo. Faz parte de 
ser jovem, ter entusiasmo. Por isso, sigam o Senhor com entusiasmo. Deixem-no tomar conta 
de vocês”. Estas palavras foram antecedidas por outras que apontavam para o perdão e para 
Jesus, enquanto nosso defensor e advogado. Já no domingo, dia 28 de abril, desafiou os jovens 
crismandos a arriscar a vida por grandes ideais.
 Na preparação para as JMJ são muitos os jovens que manifestam a vontade de perceber 
os desafios que o Papa lhes vai lançar, vão abertos a acolher as suas propostas, mas já se esboça 
o desejo de envolver cada um no perdão, no testemunho e na simplicidade, ser um em Jesus. O 
entusiasmo de que o Papa fala pode ser um sinal de esperança para os jovens de todo o mundo. 
Numa sociedade conduzida pelas coordenadas da globalidade, surge esta voz que “grita” ao 
coração humano, desafiando-o a deixar-se guiar pelo testemunho e a vida de Jesus.
 A proximidade que o Papa tão “teimosamente” está a procurar viver com as pessoas pa-
rece querer refletir e inspirar toda a Igreja para que se abeire da humanidade e de todos os seus 
anseios, sem medo.
 Se é a autenticidade de cada pessoa que deixa marcas no coração humano e no mundo, 
a juventude que o Papa desafia só tem que ser genuína e autêntica nos seus gestos e palavras, 
como um testemunho vivo de Jesus Cristo.

II ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS PORTUGUESES

 Os voluntários portugueses que vão ao Rio, para as JMJ, são mais de 60 e vão voltar a en-
contrar-se no dia 4 de maio, em Fátima, inserido no Fátima Jovem. Será mais um momento de 
preparação e de construção de um caminho mais firme, para que se possam viver as JMJ na sua 
plenitude, dando sentido à expressão do Papa: “A vida não nos é dada para que a conservemos 
zelosamente para nós próprios, mas para a darmos”.

Lúcia	Morgado
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II ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS PORTUGUESES - FÁTIMA JOVEM

 No fim de semana de 4 e 5 de maio aconteceu o Fátima Jovem, um encontro em que os 
jovens portugueses são convidados a unir-se de forma particular a Maria e aos demais jovens de 
Portugal. É um momento vivido em festa e como sinal de esperança nos tempos que correm.
 Para além de ter sido presenteado com a participação e entusiasmo do Padre Omar, mem-
bro do Comité Organizador Local e Reitor do Santuário do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, 
o Fátima Jovem viveu na tarde de sábado um momento em que foram propostos 13 workshops, 
um deles com o nome: Ser Voluntário na JMJ. Nele, para além de reunir os que irão como vo-
luntários às JMJ, foram integrados mais uma centena de jovens que, embora não partam para o 
Rio de Janeiro em julho, partilharam a sua alegria pelo grande acontecimento das JMJ.
 Foi um momento que serviu para quebrar o gelo e permitir que os voluntários portugueses 
continuassem a caminhar juntos. Tiveram a possibilidade de ser esclarecidos sobre algumas dú-
vidas que têm surgido e refletiram sobre a mensagem do Papa Bento XVI para estas Jornadas, 
nos 8 pontos de reflexão propostos pelo Papa Emérito: (1) Uma chamada urgente; (2) Tornai-
vos Discípulos de Cristo; (3) Ide; (4) Alcançai todos os povos; (5) Fazei Discípulos; (6) Firmes 
na Fé; (7) Com toda a Igreja e (8) “Aqui estou, Senhor”. (Mensagem completa disponível em: 
http://portal.ecclesia. pt/pjuvenil/site/index.php/jmj-rio-2013/190-ide-e-fazei-discipulos-entre-
-as-nacoes). Com este “sopro” do “Aqui estou, Senhor”, os voluntários reforçam o seu sen-
timento e vontade de colocar as suas vidas nas mãos de Deus, confiando-Lhe os momentos e 
exigências que vão viver no Rio de Janeiro.
 No final do encontro ficou claro que a palavra indiferença é impossível existir neste con-
texto, uma vez que o “ir” para este grande evento implica uma transformação que se revela no 
testemunho pessoal e na confiança plena em Jesus e na missão que tem destinado para cada um.

MENSAGEM DE JOVENS DO FÁTIMA JOVEM 2013 AOS VOLUNTÁRIOS DAS JMJ
 
 Simpaticamente, um dos grupos que participou do workshop “Ser Voluntário na JMJ” 
partilhou uma mensagem destinada aos voluntários, os quais lhes agradeceram.
 “Caros jovens voluntários,
 Somos jovens, tal como vós, que nos encontramos em Cristo para viver o amor de Deus. 
Hoje queremos partilhar convosco a alegria de sermos amor. Queremos também agradecer-vos 
o privilégio de servirem o irmão com amor.
 A vossa ida à JMJ representa mais que uma gota de água no oceano, representa um grito 
maior, um grito jovem que ecoa bem longe! Obrigado, voluntários, pelo vosso serviço, pela 
vossa generosidade, pelo vosso amor que transforma o mundo.
 Que o Espírito Santo acompanhe os vossos passos e até breve.” (Mensagem de Jovens do 
Fátima Jovem 2013 aos voluntários das JMJ)
 Fica o desafio a todos os jovens para usarem dos seus talentos generosamente ao serviço 
do anúncio do Evangelho.

Lúcia	Morgado
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ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO NA 96.ª PEREGRINAÇÃO DE FÁTIMA

 A 96.ª peregrinação de Fátima foi presidida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani 
João Tempesta, que também é presidente do Comité Organizador Local da JMJ.
 Aproveitando a sua vinda a Portugal, um pequeno grupo, em representação do Departa-
mento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), participou numa audiência com Dom Orani, na 
qual foram abordados temas relativos à preparação da JMJ.
 Durante o encontro, o Arcebispo do Rio de Janeiro lembrou o papel de Portugal e dos 
portugueses em levar a fé e a devoção a Nossa Senhora até ao Brasil, recordou que as JMJ do 
Rio são as primeiras organizadas por um país de língua portuguesa e as segundas da América 
Latina, bem como a primeira viagem internacional do Papa Francisco.
 Quanto ao DNPJ, partilhou o caminho que tem feito para preparar as JMJ e recordou que 
os jovens de Portugal estão unidos em oração a todos os que já preparam este grande encontro. 
Apontou ainda a forma como a JMJ pode ser vivida no nosso país por aqueles que não vão po-
der deslocar-se ao Rio de Janeiro. Durante a missa do dia 13 de maio, Dom Orani lembrou que 
o mundo está em transformação e que nele os cristãos devem ser testemunhas do Evangelho, 
impulsionando os jovens a ser sinal dos tempos com a sua alegria.
 A peregrinação deste ano ficou marcada pela consagração do pontificado do Papa Fran-
cisco, a seu pedido, a Nossa Senhora de Fátima. Dom Orani também consagrou a JMJ a Maria, 
bem como a juventude. Ele considera que os jovens, ao escutar a mensagem de Fátima, sentem 
a presença da Mãe nas suas vidas, partilhando do seu chamamento, conversão e mudança.

Lúcia	Morgado

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA DE VISEU

 Para resolver o futuro do Instituto Superior de Teologia e a formação dos futuros sacerdo-
tes da nossa diocese, que deixa de funcionar em Viseu, o Bispo, juntamente com os colegas de 
Bragança, Guarda e Lamego, tem procurado estudar alternativas. Os 4 têm reunido frequente-
mente, têm reflectido os critérios fundamentais a salvaguardar e estiveram em Braga e no Porto 
para verem a melhor possibilidade e as melhores condições. Uma solução está para breve.

JOVENS A CAMINHO

A DOIS MESES DO INÍCIO DA JMJ - PREFEITURA PROPÕE FERIADOS
PARA OS DIAS DA JMJ

 Com o aproximar da JMJ, as informações sobre os seus preparativos vão-se multiplican-
do. A dois meses do início da JMJ, surge a proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro em decretar 
feriado parcial nos dias 23 e 29 de julho e, de forma integral, nos dias 25 e 26. Esta iniciativa 
tem a intenção de facilitar a deslocação dos peregrinos para os eventos previstos nestas datas, 
bem como a deslocação ordenada dos autocarros de peregrinos que vão chegar e sair da cidade. 
O prefeito do Rio de Janeiro destacou que é preciso um esquema especial de mobilidade devido 
à importância do evento. “Sob o	ponto	de	vista	de	quantidade	de	pessoas,	deslocação,	mobi-
lidade,	concentração	de	pessoas,	esse	evento	tem	uma	dimensão	maior	que	a	Copa	do	Mundo	
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e	os	próprios	Jogos	Olímpicos”.	O esquema de mobilidade inclui a proibição de circulação 
de autocarros de peregrinos na cidade, os quais terão parques próprios para o efeito, onde per-
manecerão até ao dia de regresso. Quanto a Guaratiba, para a vigília do sábado e para a missa 
de envio no domingo, os peregrinos precisarão de caminhar entre 13 a 17 km. Ida e regresso 
correspondem à distância percorrida numa meia maratona.

CRISTO REDENTOR

 Para que todos os peregrinos tenham possibilidade de conhecer o Santuário do Cristo Re-
dentor, durante a JMJ ficará aberto 24 horas por dia. De acordo com padre Omar, vai haver uma 
programação religiosa e cultural preparada especialmente para o evento. “Além das	celebra-
ções,	missas	e	bênçãos	em	várias	línguas,	haverá	apresentações	de	bandas	católicas	e	grupos	
folclóricos”.	No dia 30 de maio será feito um teste, durante a Solenidade de Corpus	Christi,	o 
qual vai permitir observar as condições noturnas, os aspetos logísticos de transporte, segurança 
e iluminação.

CD – NO CORAÇÃO DA JORNADA

 No dia 7 de maio foi lançado o CD “No Coração	da	Jornada”,	onde estão reunidas as 
músicas que farão parte dos Atos Centrais da JMJ. O CD já é um dos mais vendidos no Rio de 
Janeiro e uma parte do valor das vendas vai reverter para ajudar nas despesas da JMJ.

ALIMENTAÇÃO

 Repetindo a experiência de Madrid, os peregrinos poderão escolher qual o restaurante 
onde vão fazer as suas refeições, através de um cartão recarregável da Rede Ticket. Os restau-
rantes que aderirem irão facultar um menu do Peregrino.
 Acredita-se que em 2011 os restaurantes faturaram, durante os 5 dias da JMJ, mais do que 
faturariam em 5 meses de trabalho.

Lúcia	Morgado

VIGÍLIA DE PENTECOSTES CRISMADOS

 Na sequência de anos anteriores, os Secretariados Diocesanos das Vocações, Juventude 
e Ensino Superior e da Educação Cristã, organizaram o Encontro de Crismados, na Vigília de 
Pentecostes. Teve lugar, desta vez, em Tondela, um dos arciprestados em Visita Pastoral no 
presente ano pastoral. O Bispo presidiu à Vigília - último momento deste Encontro que ocupou 
as dezenas de participantes durante toda a tarde.

JOVENS A CAMINHO

TEMPO DE PARAR

 Por vezes, é preciso parar e fazer uma reflexão, perceber o caminho que estamos a fazer 
e o que sentimos enquanto o fazemos.
 Santo Inácio de Loyola disse: “em tudo	amar	e	servir”.
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 Revejo-me nestas palavras e com elas olho para a decisão de ser voluntária das JMJ. É 
a única forma de participar nelas neste momento da minha vida, não faz sentido participar de 
outra maneira.
 Depois de se ter sido peregrino de umas JMJ pode-se ser voluntário muitas vezes, mas o 
inverso deixa de fazer tanto sentido.
 Embora vá como voluntária, saberei viver o sentimento de peregrina, mas com um olhar 
diferente, e com ele será possível alimentar a minha relação com Deus e com os outros, servin-
do.
 Os momentos de preparação de voluntários, organizados pelo Departamento Pastoral Ju-
venil, e proporcionados pela própria organização das JMJ, têm sido um pilar neste caminho, 
fortalecendo a minha forma de estar e sentir este grande encontro.
 Ainda não se sabe onde se vai ficar alojado nem o que se vai fazer, mas isto não é o mais 
importante neste momento, uma vez que o desafio de serviço também contempla essa abertura 
em acolher o que nos vai ser pedido e proposto.
 Acredito na grande mobilização de jovens para este evento e o facto do Papa procurar ir 
ao encontro das pessoas fará com que os jovens também o queiram encontrar. Julgo que trará 
um discurso mais próximo dos jovens e desafiador.
 Neste momento, os jovens estão mais disponíveis para ser interpelados pelo sucessor de 
Pedro, pois os seus gestos e palavras têm marcado, de forma muito genuína, todos os que estão 
atentos às suas manifestações.
 Hoje, os jovens estão com mais força para ser cristãos no mundo e este encontro vai, sem 
dúvida, ser um impulso para isso.

MAIS NOVIDADES DO MUNDO JMJ RIO

 No dia 24 de maio, os arcebispos do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, juntamente 
com representantes do Comité Organizador Local da JMJ Rio2013, foram recebidos pelo Papa 
Francisco, a quem entregaram o kit peregrino da JMJ.
 O Papa também recebeu uma réplica do Cristo Redentor e o CD com as músicas da missa 
de envio.
 Dom Orani levou a Roma alguns símbolos da Jornada e conversou com o Papa Francisco 
sobre a programação do evento.

Lúcia	Morgado

CONSELHO DIOCESANO DA PASTORAL JUVENIL

 Na manhã de Sábado, dia 1 de Junho, teve lugar a 3.ª reunião ordinária do Conselho Dio-
cesano da Pastoral Juvenil (CDPJ), no Seminário Maior, no espaço que constitui a sua sede. 
Presentes alguns dos Animadores de grupos de jovens e Representantes de algumas Institui-
ções. O Bispo esteve presente em parte dos trabalhos e apresentou uma pequena reflexão sobre 
o tema do ano e a reorganização da diocese, pedindo aos jovens empenhamento nos trabalhos 
do Sínodo. Orientou o encontro o Pe. António Jorge, Presidente do Secretariado Diocesano das 
Vocações, Juventude e Ensino Superior.
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PATRONOS DA JMJ RIO

 Os Patronos e intercessores das JMJ são pessoas que decidiram seguir Jesus e ser seus 
discípulos. A sua presença nas JMJ é fator motivador e inspirador para cada jovem que vive esta 
experiência. Os patronos da JMJ são:
 Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a quem JMJ invoca como protetora da Igreja 
e das famílias. No ano 1717, três pescadores, ao lançarem a sua rede para pescar nas águas do 
rio Paraíba, encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que devido aos muitos 
milagres realizados foi proclamada padroeira do Brasil.
 São Sebastião é invocado como Soldado e mártir da fé, ele preferiu a fidelidade a Cristo 
a toda e qualquer honra civil e militar. Destaca-se a sua valentia e o amor a Jesus.
 Santo António de Santana Galvão, mensageiro da paz e da caridade, oriundo de uma 
família com grandes recursos e possibilidades, renunciou a tudo e ingressou na ordem Francis-
cana, onde se tornou pregador e modelo de entrega.
 Santa Teresa de Lisieux, também conhecida por Santa Teresinha do Menino Jesus, con-
siderada padroeira das missões pelo seu profundo desejo de ser missionária e a sua disposição 
de oferecer tudo pelo bem dos demais.
 Nas JMJ o Beato João Paulo II é lembrado como amigo dos Jovens, foi o criador da 
Jornada Mundial da Juventude em 1984. Considerado como o Papa dos jovens esforçou- se no 
diálogo com eles e convidou-os a reconhecer o seu lugar e missão dentro da Igreja.

Lúcia	Morgado
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INTERCESSORES DA JMJ RIO (PARTE I)

 Tal como os Patronos, os intercessores das JMJ são pessoas que decidiram seguir Jesus e 
ser seus discípulos. A sua presença nas JMJ é uma inspiração para cada jovem que vai viver essa 
experiência. Passo a falar de 6 dos 13 intercessores. É pedida a intercessão de Santa Rosa de 
Lima, para que os jovens sejam fiéis à vontade de Deus. Ela foi a primeira santa do continente 
americano e destacou-se pela sua intensa vida de oração e penitência. Experimentou muitas 
dificuldades na sua vida e, diante delas, soube manter uma extraordinária serenidade, imitando 
a Cristo pobre e crucificado.
 O Beato Frederico Ozanam cresceu num ambiente de profundo espírito de caridade 
e sempre serviu os mais pobres, tal como o Beato Pier Giorgio Frassati, reconhecido como 
alguém que amou os pobres e a Igreja, dedicando-lhes a sua vida e fazendo-lhes bem.
 A JMJ invoca Beata Chiara Luce Badano, pela sua entrega total a Jesus. Nasceu em 
1971 e aos 10 anos de idade vive uma experiência forte de encontro com Deus que muda a sua 
vida.
 Desde esse momento vive com radicalidade o Evangelho, procurando amar todos aqueles 
que a rodeiam. Aos 18 anos é-lhe diagnosticado um tumor ósseo, o qual vive com grande valen-
tia.
 Desde pequeno, o Beato Adílio Daronch gostava muito de rezar e ajudar nas missas. Aos 
16 anos, morreu assassinado durante uma viagem em que visitava as comunidades cristãs mais 
distantes. É invocado nas JMJ pela sua forte amizade com Cristo.



Igreja Diocesana110

 Nascida no Chile, Santa Teresa de los Andes começa desde muito cedo a participar, qua-
se diariamente, na Santa Missa, revelando grande sede interior para se encontrar com Cristo. 
Sempre teve a consciência de que a sua oração e sacrifício eram capazes de melhorar e purificar 
o mundo. A sua intercessão impulsiona a contemplar Cristo.

MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO JMJ CATEQUESES

 As Igrejas, salões, ginásios e auditórios já estão reservados para os momentos de Cate-
quese, durante a JMJ Rio2013. São 273 locais espalhados em 10 regiões do Rio de Janeiro e 
dioceses vizinhas, onde acontecerão Catequeses nas diferentes línguas.
 Em todas as regiões haverá Catequeses em português e espanhol, línguas utilizadas pela 
maioria dos participantes. Os peregrinos serão direcionados para as Catequeses mais próximas 
do respetivo alojamento e, para além da catequese, ser-lhes-á distribuí- do o pequeno-almoço.
As pessoas com deficiência terão as Catequeses num lugar único e com tradução simultânea 
para as sete línguas oficiais.

Lúcia	Morgado
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INTERCESSORES DA JMJ (PARTE II)

 A presença dos intercessores nas JMJ é uma inspiração para cada jovem que vive esta 
experiência. Para além dos 6 intercessores já abordados, passo a lembrar mais 7.
 As JMJ invocam o Beato José de Anchieta e o mártir do escapulário Beato Isidoro 
Bakanja.
 Este último era muito devoto à Virgem Maria e alegremente rezava, e cantava, enquanto 
trabalhava.
 Uma vez impedido de fazê-lo, decide abandonar o seu posto, nunca abandonando os si-
nais visíveis de sua fé. Chamada Embaixadora da Caridade, a Beata Irmã Dulce desde jovem 
demonstrou um profundo espírito de caridade. Destacou-se pela perseverança e o esforço para 
dar atenção aos doentes, nunca fechando a porta a uma pessoa necessitada.
 As JMJ pedem a intercessão, como combatente do mal, a São Jorge.
 Ele foi um militar do Império Romano que, em resultado da sua conversão ao Cristianis-
mo, foi torturado e decapitado.
 Desde o século IV, foi venerado em toda a Igreja como mártir de Cristo. A tradição apre-
senta-o como quem enfrenta o dragão, simbolizando a fé firme.
 A Beata Laura Vicuña nasceu no Chile, em 1891.
 Aos 10 anos de idade fez a sua Primeira Comunhão e, a partir deste momento, decidiu 
amar a Deus com todas as suas forças. Vendo a sua mãe em situação de pecado, ofereceu sua 
vida em troca de sua conversão.
 Foi tomada por uma grave doença e chamada à presença de Deus aos 12 anos.
 Santo André Kim e os seus companheiros são lembrados como mártires da evangeliza-
ção.
 No início do séc. XVII a fé cristã chegou pela primeira vez à Coreia através de um grupo 
que contava com a direção espiritual do Padre André Kim, primeiro presbítero dessa comunida-
de.
 Em 3 perseguições entre os anos 1839 e 1866 acabou por morrer junto de outros 102 
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companheiros mártires.
 Nascida em abril de 1919, a Beata Albertina Berkenbrock com apenas 12 anos é assas-
sinada por querer preservar a sua pureza.
 O martírio e a consequente fama de santidade espalharam-se rapidamente. Foi uma meni-
na que cultivou uma grande sensibilidade na sua relação com Deus e com o seu próximo.
Lúcia Morgado

O NOVO DIÁCONO RUMO AO PRESBITERADO
SERÁ ORDENADO A 30 DE JUNHO

	 Chamo-me...	e	sou	natural	de...
 Cristóvão Cunha e sou natural de Interlaken (Berna), Suíça. Em criança vim para Dorne-
las, concelho e arciprestado de Aguiar da Beira.
	 Estou	A	estagiar...	e	considero	o	estágio...
 Estou a estagiar em Mangualde. O estágio pastoral é de suma importância. É nele que 
aprendemos a passar para a vida pastoral, quanto estudámos na Teologia.
Para	mim,	a	experiência	de	seminário	começou...	E	foi...
 A experiência de seminário começou com o seminário em família, nos Missionários 
Combonianos em Viseu.
 Seguiu-se o seminário menor em Viseu, o estudo da teologia no Porto, o noviciado em 
Venegono (Itália) e em Santarém e de- pois, concluí com a ajuda do meu director espiritual, que 
Deus me chamava a outro projecto que não o da vida religiosa num instituto missionário.
 Seguiu-se um período de estudo e trabalho e discernimento na Suíça, na missão católica 
de língua Portuguesa, até que o meu director espiritual me disse que era hora de dizer “sim”, 
de ser missionário na minha diocese. Em 2010 entrei para o seminário maior de Viseu e, bem... 
encontrei o meu lugar na Igreja. O seminário, do grego, significa o “lugar das sementes”.
 Dou graças a Deus porquanto pude aprender com os meus irmãos na fé, e por ter crescido 
tanto com eles. A experiência que tenho do seminário resume-se na palavra crescimento, e o que 
fica deste primeiro momento de formação é outra: gratidão: aos irmãos, formadores, professo-
res, directores espirituais...
	 Seguir	Jesus	Cristo	é...
 Um desafio que nos descentra e transforma. É a adesão a Ele que nos faz dar fruto. Até 
“cem por um”.
	 A	ordenação	diaconal	será...
 Um momento importante da minha caminhada. Faz parte do “DNA” do próprio ministro 
ordenado que se configura com Cristo: “assim como eu fiz, fazei vós também”.
 E ser sacerdote, não é anular a diaconia. A dimensão diaconal deve estar presente no cora-
ção do ministro ordenado sempre que este se inclina sobre o sofrimento dos outros. Não é vestir 
uma veste, será uma dimensão da minha vida.
	 Hoje,	ter	vocação	implica...
 Coragem para ser contra corrente. Num mundo cinzento onde pesam os estereótipos e 
preconceitos, ser sacerdote passou a ser visto com desconfiança e não como um Dom de Deus, 
que prometeu dar pastores, que cuidassem das ovelhas.
 Também as vocações missionarias e consagradas sentem esse défice, fruto do tempo.
	 Vejo	como	desafio	futuro	para	a	Igreja...
 A Igreja tem diante de si muitos desafios. Um dos grandes desafios, provavelmente o 
maior, é fazer da Igreja, aquele lugar onde dá vontade estar: que tenha a força e o poder evan-
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gelizador das primeiras comunidades, que cheire a Cristo e da qual, por ser evangélica e fruto 
do Espírito, ninguém queira apartar-se. 

JOVENS A CAMINHO

II ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS PORTUGUESES

 Quando faltam 30 dias para o começo das JMJ, os voluntários portugueses voltaram a 
reunir-se, desta vez no Porto, na Igreja da Senhora da Hora. No primeiro encontro, em março, 
procuraram perceber o que significava ser voluntário; no segundo escutaram e refletiram a 
mensagem proposta para as JMJ pelo Papa Emérito, Bento XVI; e no encontro de 22 de junho 
esclareceram algumas dúvidas relativas à viagem e à estadia no Rio de Janeiro.
 O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) também adiantou alguns detalhes 
da sua presença e atuação durante as JMJ, manifestando a disponibilidade para acompanhar os 
peregrinos e voluntários portugueses que vão estar no Rio.
 Ao encontro juntaram-se alguns peregrinos da Diocese do Porto que participaram na mis-
sa de envio presidida pelo Padre Eduardo Novo, responsável pelo DNPJ, o qual manifestou a 
sua alegria por esta participação nas JMJ, incentivando cada um a deixar-se encantar por Jesus 
e por todas as culturas que vão estar no Rio de Janeiro.
 Desafiou cada um a não levar as suas preocupações de Portugal e a viver ao máximo 
as JMJ, sempre num sentido de serviço e numa atitude de amor para com Deus e os outros – 
“Aquele que	não	ama	não	conhece	a	Deus”	(I Jo 4, 8).
 O encontro terminou com um lanche partilhado, reforçando o sentido de comunhão entre 
todos.
 Com este encontro termina uma caminhada de preparação que pretendeu reforçar os la-
ços entre os voluntários, incutir-lhes o sentido de serviço, desafiando-os a abandonar-se a cada 
momento que as JMJ vão proporcionar.

DOM ORANI TRANQUILIZA PEREGRINOS
A RESPEITO DAS MANIFESTAÇÕES NO BRASIL

 Em entrevista à Rádio Vaticano e a propósito das manifestações que estão a ocorrer em 
todo o Brasil, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, garantiu que esses atos não 
irão afetar as JMJ Rio 2013.
 Ele afirmou que “são manifestos	que	 fazem	parte	de	um	país	democrático”,	 reconhe-
cendo	a	legitimidade dos atos que acontecem em quase todas as capitais do país, esclarecendo 
que os exageros que causam violência são provocados por grupos minoritários a que a Polícia 
Militar está bem atenta.
 O Arcebispo realça que a Jornada será uma boa oportunidade para que a juventude, não 
só do Brasil, mas de todos os lugares do mundo, possa manifestar o desejo de fazer a diferença 
e colaborar para que as coisas melhorem, conduzidas pelos valores cristãos.
 - “Uma juventude	que	tem	valores;	valores	cristãos,	que	também	quer	mudar	o	mundo	
com	um	coração	de	justiça	e	de	paz	e	que	pode	dar	um	olhar	diferente	para	estas	reivindicações	
aqui	no	Brasil,	na	sua	maioria,	com	o	desejo	de	buscar	tempos	melhores”.

Lúcia	Morgado
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INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA DE VISEU

 Dados os avanços que houve na avaliação do Instituto Superior de Teologia de Viseu que, 
por decisão contrária à vontade das Dioceses e dos Seminários que o constituíam, vai encerrar 
a sua actividade, teve lugar, na tarde da última Sexta- feira, dia 28 de Junho, a última reunião 
da Equipa de direcção, seguida da última reunião de professores desta Instituição de ensino 
teológico.
 Na reunião de professores, houve a manifestação da incompreensão e do desagrado por 
este desfecho, no pensar de alguns, não explicado e não compreendido. O Bispo de Viseu foi o 
único dos 4 bispos que esteve presente.

JOVENS A CAMINHO

MISSA DE ENVIO DE PARTICIPANTES NA JMJ DA DIOCESE DE VISEU

 Os jovens cristãos de todo o mundo têm encontro marcado para dia 23 de julho no Rio de 
Janeiro. A JMJ, que parecia tão longe, está mesmo aí. Da diocese de Viseu irão mais de 20 jo-
vens à JMJ do Rio, dos quais se incluem 2 voluntárias, jovens da paróquia de S. José, Valadares 
e Mioma, bem como do Movimento da Mensagem de Fátima.
 Integrada numa atividade de preparação deste movimento, e alargada aos restantes pere-
grinos e voluntárias da diocese, realizou-se a missa de envio presidida pelo D. Ilídio Leandro, 
na tarde do dia 7 de julho. Aconteceu no Santuário do Sagrado Coração de Maria em Castelões, 
Tondela, que também celebrava os seus 150 anos. A este grupo ainda se juntou uma jovem do 
Rio de Janeiro que estuda em Portugal, mas que está de partida para a sua cidade Natal, como 
voluntária da JMJ.
 D. Ilídio Leandro afirmou que “hoje, como	 sempre,	 são	 precisos	 cristãos	 que	 saibam	
acolher	a	novidade	de	Deus,	desligando-se	de	tudo	aquilo	que impede	de	realizar	o	seu	projeto	
de	salvação.	Quem	melhor	do	que	os	jovens	para	(...)	realizar	o	desafio	de	viajar	sem	grande	
bagagem	e	abertos	àquilo	que	o	Senhor	quiser	dizer	através	do	Papa	Francisco?”,	realçando 
que quem envia a viver este encontro é Jesus Cristo.
 Cada um dos enviados foi desafiado a ser embaixador de todos os jovens na JMJ, a aco-
lher a novidade que o Senhor lhes vai transmitir pelo Papa Francisco, trazendo-a à nossa Igreja 
como força de renovação, e a ser instrumentos de Jesus Cristo no mundo atual.

ESTRUTURAS DOS ATOS CENTRAIS DAS JMJ

 A montagem das estruturas dos Atos Centrais já começou. Os palcos do Campus	Fidei,	
em Guaratiba, e de Copacabana foram planeados para que o Papa Francisco esteja sempre no 
ponto mais alto, garantindo a boa visibilidade para os participantes. A Missa de Abertura e as 
Boas-Vindas ao Papa serão celebradas no palco central de Copacabana. Além deste, a orla da 
praia terá mais 13 palcos, onde serão representadas as estações dos mistérios da Paixão de Cris-
to, a Via-Sacra, na sexta-feira dia 26 de julho.
 O palco central do Campus	Fidei,	onde serão presididas pelo Papa a Vigília de Oração 
e a Missa de Envio, tem 3mil m2. O projeto foi inspirado nas catedrais góticas e tem a parti-
cularidade de ter uma cruz de ferro com 33m de altura, simbolizando a idade de Cristo. Terá 
capacidade para 750 pessoas. Por baixo dele ficam as sacristias e os camarins dos artistas e 
autoridades convidadas.
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 As estruturas deverão estar finalizadas na primeira quinzena de julho.
 Para além dos momentos já descritos, os palcos das JMJ Rio2013 receberão qua- se 800 
artistas entre cantores, dançarinos, atores e músicos. Eles vão ser distribuídos entre os eventos 
dos Atos Centrais: Missa de Abertura (23/07), Cerimónia de Acolhi- mento ao Papa (25/07), 
Via Sacra (26/07), Vigília (27/07) e Missa de Envio (28/07).

Lúcia	Morgado

CATEQUESES

 O grupo do DNPJ vai puder participar de forma activa nas JMJ. Não sendo meros pere-
grinos, mas testemunhos de fé com a animação de duas catequeses no Rio de Janeiro.
 A cada dia um tema diferente, ligado ao tema geral da JMJ, sendo o mesmo em todos os 
locais; é ilustrado através dos testemunhos, da catequese do bispo, a partilha (perguntas e res-
postas) e a homilia na Eucaristia.
 Portugal vai ter em participação nas JMJ 9 Bispos que dos quais 8 vão estar activos nas 
catequeses. D. Ilídio Pinto Leandro (Viseu), D. Antonino Eugénio Fernandes Dias (Portalegre-
Castelo Branco), D. José Manuel Garcia Cordeiro (Bragança-Miranda), D. António Vitalino 
Fernandes Dantas (Beja), D. Nuno Brás da Silva Martins (Lisboa), D. Joaquim Augusto da Sil-
va Mendes (Aux. Lisboa), D. Virgílio do Nascimento Antunes (Coimbra), D. Manuel da Rocha 
Felício (Guarda) nas catequeses e D. Jorge Ortiga (Braga) são os bispos presentes no evento.
 Porquê estas catequeses? Cada edição da JMJ é concebida como uma peregrinação que 
tem por objetivo pôr os jovens em relação com Cristo e ajudá-los a viver um encontro pessoal 
com Ele. Vivida como uma celebração festiva da fé, com tempos importantes de liturgia e de 
ensinamento, a JMJ apresenta já uma pedagogia consolidada pela experiência: é, de facto, uma 
proposta kerigmática, sacramental e catequética da fé, em uma experiência de comunhão entre 
jovens que crêem, provenientes do mundo inteiro.
 As catequeses reunirão os jovens por língua, possivelmente pondo juntos diversos Países. 
O número de participantes será normalmente entre 500 e 2000, com algumas sedes chegando a 
5000, segundo a capacidade dos lugares (igrejas, salas).

Lúcia	Morgado

JOVENS A CAMINHO

AFINAL O QUE É A “GERAÇÃO JMJ”

 O Papa Bento XVI despediu-se da vida pública com as palavras “a Igreja	está	viva”,	
olhando para a multidão com muita segurança.
 Também o Papa João Paulo II, nas JMJ de Roma, perguntou aos jovens: “O que	vamos	
fazer	agora?”.
 É nesta vitalidade da Igreja e na comunhão de cada um dos seus membros, numa vivência 
de fraternidade e fé que a geração JMJ se coloca a caminho.
 Desta geração fazem parte as crianças do passado e os adultos do presente. Impulsionados 
pelo convite do Papa João Paulo II, que é reiterado pelos seus sucessores, os jovens aceitam o 
desafio de se encontrar com o Papa, movidos pelo testemunho de Jesus.
 A esta geração pode dar-se o nome de Juventude Movida por Jesus (J.M.J.), a qual tem 
como desafio maior o de se desinstalar e de se implicar no seu meio, na sociedade e no mundo, 
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vivendo a vida com o espírito aventureiro, não de quem parte às cegas, mas de quem se coloca 
a caminho na procura constante do amor como uma novidade de todos os dias.
 As jornadas por si só não transformam, mas podem ser o ponto de partida para uma vida 
“mais”.
Mais cheia de Cristo, de mais serviço e comunhão, de mais testemunho, mais comprometimen-
to e esperança.
 As JMJ são uma experiência que relançam os jovens numa caminhada de fé. Enquanto 
geração não é diferente das anteriores, já que partilha dos mesmos medos e sonhos, mas é uma 
geração que pode, e deve, fazer a diferença.
 A geração JMJ, marcada pela adesão a Jesus, coloca-se a caminho e vive a vida como uma 
experiência de descoberta constante de Deus e do seu amor.
 Esta geração, em unidade com o Papa, procura Jesus na sua vida.

A CHEGADA AO RIO DE JANEIRO

 A viagem até ao Rio de Janeiro foi muito tranquila, a meu lado ia uma senhora de Aveiro, 
com quem mantive uma convivência de 10 horas muito simpática.
 A minha chegada ao Rio fica marcada por um acolhimento extraordinário e uma partilha 
muito genuína.
 Fiquei alojada na casa de uma família no Recreio dos Bandeirantes, durante os 3 primei-
ros dias e, mal cheguei, fui logo presenteada pela réplica da Capela das Aparições de Fátima, 
algo que o pai da família mostrou com muita alegria.
 Seguiu-se uma ida à praia para que pudesse provar uma água de côco, depois conversa-
mos sobre nós e sobre o pais de cada um.
 Estes 3 primeiros dias foram uma boa preparação para aquilo que vou viver nas JMJ, 
celebração de uma família universal e cheia de amor para oferecer.
 Ainda esta experiência está no início e já estou a ser surpreendida pelas pessoas e pelos 
lugares.
 Entretanto, as informações do que cada voluntário vai fazer começam a chegar, no meu 
caso, irei ficar alojada na paróquia de S. Judas Tadeu e irei trabalhar nos Atos Culturais no Pão 
de Açúcar.
 Cada vez me sinto mais preparada para viver esta experiência.

Lúcia	Morgado

NOVOS ENFERMEIROS

 Na tarde de Sábado, dia 13 de Julho, o Bispo presidiu à Eucaristia que abençoou os 57 
novos Enfermeiros que frequentaram o 21.º Curso da Escola Superior de Saúde de Viseu, do 
Instituto Politécnico. Nesta Eucaristia, fizeram o solene juramento de Florence Nightingale e 
receberam, da parte dos directores da Escola, os símbolos próprios do curso.
 Foram preparados para esta celebração pelo Presidente do Secretariado das Vocações, Ju-
ventude e Ensino Superior - Pe. António Jorge dos Santos Almeida - que concelebrou e orientou 
a celebração.
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BISPO DE VISEU CATEQUIZA OS PEREGRINOS DA JMJ RIO2013

 D. Ilídio Pinto Leandro vai estar presente nas catequeses da JMJ em formações que visam 
aprofundar o tema central da JMJ sob o signo da oração e da reflexão.
 las são três, decorrem desde ontem e terminam amanhã, sexta-feira: “Sede de esperança, 
sede de Deus” (ontem); “Ser discípulo de Cristo” (hoje); “Ser missionário, Ide!” (amanhã). 
Nestes três dias, das 9 às 13 horas, o Bispo de Viseu, juntamente com os outros 256 Bispos e 
Arcebispos de várias nacionalidades ali presentes, vai catequizar os peregrinos com palavras e 
gestos de fé em concordância com o tema específico de cada manhã.
 Os peregrinos poderão escolher um dos 273 locais de catequese disponíveis, e no fim 
desta haverá lugar para questões, testemunhos e reflexões.
 Cada manhã termina com a celebração da Santa Missa.

JOVENS A CAMINHO

AINDA DÁ PARA PARTICIPARES NO “MERGULHA IN RIO”!

 Nos dias 26 a 28 de julho de 2013, o mesmo fim de semana em que o Papa Francisco se 
encontrou com jovens do mundo inteiro para viver a Jornada Mundial da Juventude no Rio de 
Janeiro, o Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude realizou um acampamento intitulado 
“Mergulha in Rio” no Centro de Atividades Escutistas Viriato (CAEV), situado no Parque do 
Fontelo, em Viseu.
 O objetivo principal foi proporcionar aos jovens que não se deslocaram ao Rio de Janeiro 
a experiência não só espiritual mas de um certo contacto físico com o dinamismo da fé que o 
Papa Francisco quis transmitir a todos os jovens. Para esse contacto, foi imprescindível o auxí-
lio das novas tecnologias de informação e comunicação com os quais puderam estar em contac-
to com o Papa Francisco os 70 jovens inscritos neste evento, provenientes das comunidades de 
Ribafeita, Couto de Cima, Couto de Baixo, Mioma, Tondela, Órgens, Nelas, Pinheiro de Ázere, 
alguns deles escuteiros e outros pertencentes à Juventude Mariana Vicentina e aos Convívios 
Fraternos.
 Fizeram parte do programa momentos de oração e de convívio, catequeses, servi- ço e 
muita animação para que este acampamento nos pudesse também dar que contar aos 25 jovens 
da Diocese de Viseu que foram à JMJ Rio 2013, dos quais esperamos receber, também, o alegre 
testemunho. Já tivemos a oportunidade de acompanhar a partir das redes sociais algumas fotos 
e testemunhos. Espetacular foi a experiência do Jonas que todos podemos rever a partir do Twit-
ter em “Jovens de Viseu @Mergulha_in_Rio”. Quem quiser revisitar os momentos centrais des-
te acontecimento poderá fazê-lo a partir do sítio www.mergulha.org, dando conta que não foi 
mais um evento para a história passada, mas, sobretudo, para o futuro de uma Igreja diocesana 
em renovação sinodal. Esperamos que o futuro da pastoral com os jovens não desminta com a 
prática todo o dinamismo da fé “jorrado” no e a partir do Rio de Janeiro.
 Para os jovens, continuaremos a convidar-te a “mergulhar in Rio”... no itinerário do ano 
pastoral 2013/2014.

P.	TóJó
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6.  BENS CULTURAIS

O FUTURO DA MEMÓRIA NAS MEMÓRIAS
“ESCONDIDAS” DA CIDADE DE VISEU

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO | DIOCESE DE VISEU
28 E 29 SETEMBRO

 As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa 
e da União Europeia, envolvendo cerca de 50 países, que tem por objetivo a sensibilização 
dos cidadãos para a importância da salvaguarda e da dinamização do Património Cultural. O 
tema escolhido pela Direção Geral do Património Cultural para o presente ano é O Futuro da 
Memória, com o qual se “pretende promover	a	aproximação	do	público	ao	património	cultu-
ral,	no	seu	sentido	mais	amplo,	realçando	a	sua	importância	enquanto	memória	e	documento	
da	história	e	do	desenvolvimento	das	sociedades	e	também	o	seu	papel	para	a	construção	do	
futuro.	O	património,	nas	suas	diferentes	manifestações,	constitui	um	testemunho	incontornável	
do	passado,	mantendo	viva	a	memória	dos	povos,	contribui	decisivamente	para	o	reforço	da	
sua	identidade	e	é	hoje	encarado	como	um	recurso insubstituível	para	o	desenvolvimento”.	A 
diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais tem assinalado estas Jornadas 
promovendo iniciativas diversificadas relacionadas com o património religioso. Para o presen-
te ano propomos duas actividades, a primeira, que decorrerá no dia 28, destina-se ao público 
infantil e decorrerá em articulação com a exposição dedicada a São Teotónio que se encontra 
instalada no Museu Grão Vasco e na Catedral de Viseu. A segunda a realizar no dia 29, sábado, 
compreenderá uma visita a espaços do centro da cidade de Viseu, que habitualmente não são 
visitáveis para a generalidade do público, em articulação com a música e o teatro.

PROGRAMA

 28 de Setembro (Sexta-feira) OS SABORES DE SÃO TEOTÓNIO Visita para crian-
ças
 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 especial-
mente planeadas para este grupo etário, as crianças vão descobrindo quem foi São Teotónio, 
a sua acção e importância no período da fundação da nacionalidade e na cidade de Viseu. A 
“história” contada vai sendo saboreada não só pelos ouvidos e olhar, mas também pelo paladar.
 29 de Setembro (Sábado) O FUTURO DA MEMÓRIA NAS MEMÓRIAS “ESCON-
DIDAS” DA CIDADE DE VISEU Visita orientada
 14h.10 h – Encontro junto à Igreja dos Terceiros de São Francisco - Memórias de São 
Francisco e espaços “escondidos”;
 15h30 – Capela de Nossa Senhora da Vitória;
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 16.00 h – Catedral de Viseu - Memórias da Catedral “escondidas”: subida às torres, visita 
à Sacristia e Capela Baptismal, Passeio dos Cónegos. Encenação Teatral. Canto Gregoriano – 
Schola	Cantorum	do Orfeão de Viseu. Lanche.
 Inscrição: 4 € (lanche) Data limite da inscrição: 26 de Setembro No máximo de partici-
pantes: 25
 Informações e inscrições
 Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu Tel. 232 467 360 telm 963 759 923 
E-mail: bensculturais@diocesedeviseu.pt

BIBLIOTECA DO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU
INTEGRA O PROJETO CESAREIA

 Em 2009 o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja criou um grupo de traba-
lho especificamente vocacionado para a área das bibliotecas eclesiais, de cuja iniciativa sur-
giu o Projecto Cesareia, que desenvolveu um portal das bibliotecas eclesiais portuguesas. De 
acordo com os seus promotores, este projecto procura “proporcionar às instituições da Igreja 
(dioceses, seminários, universidades, colégios e ordens religiosas, entre outras) uma dinâmica 
global e concertada de actuação na área do Livro e das Bibliotecas, consentânea com os actuais 
padrões de intervenção, e estabelecer um equilíbrio entre os valores culturais e pedagógicos 
deste património, em ordem à sua fruição e respeito pela identidade específica de que é porta-
dor.”
 Através deste portal é disponibilizado um catálogo colectivo on-line, potenciando a am-
pla divulgação dos acervos das bibliotecas eclesiais. Trata-se de um recurso que perspectiva 
a “optimização de recursos e a cooperação em rede das bibliotecas envolvidas - quer através 
da partilha de registos bibliográficos no catálogo coletivo online, quer na adopção de sistemas 
normalizados de classificação e catalogação”.
 Nos últimos anos tem sido implementada uma nova organização na Biblioteca do Semi-
nário Maior de Viseu, em simultâneo com a informatização do fundo documental mais recente. 
Em paralelo, pretende-se separar o núcleo do fundo antigo, numa perspectiva de optimização 
do espaço e de melhoria das condições de preservação. Trata-se de um projecto moroso devido 
à escassez de recursos materiais e humanos, que tem contado com a colaboração de voluntá-
rios e de outras entidades. O trabalho desenvolvido possibilitou a integração desta biblioteca 
diocesana no projecto Cesareia, onde é possível consultar o respectivo catálogo com o fundo 
já informatizado, bem como algumas informações históricas e de funcionamento.
 Esta ferramenta proporciona o conhecimento das disponibilidades bibliográficas de cada 
uma das bibliotecas, facilitando as acessibilidades de todos os potenciais interessados, no-
meadamente os estudantes do curso de Teologia, bem como os sacerdotes no seu processo de 
formação contínua. 

AGENDA 2013 DE BENS CULTURAIS DA IGREJA

 O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja apresentou uma agenda para o 
ano de 2013. Trata-se de uma edição limitada, que integra uma selecção de 12 obras de arte, 
pertencentes às dioceses de Évora, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. As representações pictóri-
cas, que marcam a entrada de cada mês e têm temática relacionada com o calendário litúrgico, 
são acompanhadas por um texto alusivo às componentes artística, iconográfica e simbólica. A 
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Agenda tem indicação das festividades litúrgicas e dos santos de cada dia, bem como informa-
ções relativas aos serviços diocesanos vocacionados para a área dos bens culturais.

APP 365 DIAS, 365 OBRAS

 O recurso às novas tecnologias na comunicação e valorização do património da Igreja tem 
sido positivamente consequente. Neste âmbito, o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da 
Igreja está a desenvolver um novo recurso multimédia, uma plataforma online disponível nas 
versões iPad, Android, Mac e PC, através da qual se apresenta uma obra por cada dia do ano, 
cuja temática e simbolismo tem correlação com o calendário litúrgico. De acordo com o SNBCI 
trata-se de um projecto que perspectiva “destacar a dimensão pastoral e cultural da obra de arte 
religiosa, para além da sua simples dimensão formal, como instrumento de apreciação estética. 
Fomentando uma consciência crítica de valorização e redescoberta do património religioso 
português, sensibilizando os utilizadores para a sua riqueza e diversidade, visa deste modo uma 
mais ampla partilha, fruição e acesso aos Bens Culturais da Igreja, numa nova dimensão de 
comunicação patrimonial.”

MISERICÓRDIA INAUGUROU ÓRGÃO BARROCO

 Uma das mais importantes iniciativas de âmbito cultural da Santa Casa da Misericórdia 
de Viseu prendia-se com a reconstrução do órgão barroco instalado na Igreja da Misericórdia, 
que um incêndio destruiu por completo, deixando ficar apenas vestígios, o suficiente para que 
trabalho moroso e dedicado lograsse o milagre de voltar a fazer com que o equipamento cum-
prisse a sua missão.
 Recorde-se que o incêndio ocorreu quando, numa das alas da Igreja, funcionava uma de-
legação da Faculdade de Arquitetura do Porto. Um descuido dos estudantes provocou inúmeros 
prejuízos e, quiçá, talvez tivesse aberto o caminho para que a Faculdade fechasse as suas portas 
em Viseu.

ABERTO UM NOVO CICLO

 A Santa Casa, atenta não apenas às necessidades alimentares e a outros cuidados com 
as crianças e idosos, entendeu que a recuperação do órgão corresponderia a um ato cultural de 
grande alcance para a cidade. Assim, ultrapassados os entraves e assumidas as responsabilida-
des, o órgão voltou a funcionar após a sua reconstrução pelo Mestre Organeiro António Simões.
Estava aberto, em Viseu, um novo ciclo cultural, através dos concertos que poderão passar a 
realizar-se na cidade.

APROVADO O PLANO DE ATIVIDADES

 O primeiro concerto, depois de restaurado o monumental órgão de tubos da Igreja da 
Misericórdia, coube ao organista Rui Paiva, professor no Conservatório Nacional e diretor da 
Academia de Música de Santa Cecília de Lisboa.
 O ato, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Viseu, constituiu acontecimento de 
grande relevância cultural.
 A inauguração foi integrada num leque mais vasto das comemorações do ‘Dia da Miseri-
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córdia’.
 No mesmo dia, sábado 17, no salão nobre da prestimosa instituição, os irmãos da Santa 
Casa reuniram em Assembleia Geral Ordinária. Trataram de assuntos de interesse, como a apro-
vação do plano de atividades para 2013.
 Seguiram-se solenes exéquias em sufrágio dos provedores falecidos, e depois a inaugura-
ção do órgão barroco.

PATRIMÓNIO RELEVANTE

 No dia seguinte, realizou-se uma Missa de Ação de Graças, na Igreja da Misericórdia, 
celebrada pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, acompanhada pelo Coral Lopes Morago.
O almoço convívio foi o pretexto para encontros afetivos.
 Quanto ao órgão barroco e segundo Henrique Almeida, da Direção do Tesouro da Mi-
sericórdia, ‘trata-se de um grande investimento que a Misericórdia de Viseu assumiu, depois 
da destruição total do órgão barroco - de autoria de Machado e Cerveira, de 1797, destruição 
causada por incêndio, no dia 9 de Junho de 1992’.
 Com ‘esta muito significativa valorização cultural, a região Centro fica enriquecida com 
um património relevante, quer na componente arquitetónica quer musical’, reforçou Henrique 
Almeida.

NO MUSEU DA MISERICÓRDIA

CONVERSA COM ARTE, RECRIANDO MEMÓRIAS

 No Museu da Santa Casa da Misericórdia vai decorrer um programa em que o destaque 
vai para as ‘Conversas com Arte’. Trata-se de um ciclo de sessões culturais, a realizar sempre 
no segundo sábado de cada mês. Com o objetivo de ‘recriar memórias da cidade de Viseu’, tem 
como ‘pano de fundo’ a presença e a importância, no decurso da história local, da Santa Casa 
da Misericórdia.
 A primeira ‘Conversa’ gira em torno de ‘O crime da Poça das Feiticeiras’, tendo em 
atenção o romance (e da investigação histórica subjacente) ‘O Crime’ em questão, que ocorreu, 
precisamente, na Quinta de S. Caetano, outrora propriedade da Misericórdia. A ‘Conversa’ terá 
lugar no dia 10, pelas 16 horas, na nova sala (adaptada) do Museu, para sessões culturais deste 
género, abertas ao público interessado, embora a lotação do espaço exija que haja inscrição 
prévia.

‘O CRIME DA POÇA DAS FEITICEIRAS’

 A primeira sessão é muito suscetível, desde logo, de despertar grande interesse, por pro-
porcionar a discussão de um tema ainda muito presente na mente de algumas pessoas, até por 
questões afetivas e que emocionou o país, que dele teve conhecimento através da imprensa 
local e nacional, na qual se destacou, então, o jornalista Gilberto de Carvalho.
 No próximo dia 17 de Novembro terá lugar a inauguração do órgão monumental da Igreja 
da Misericórdia, reconstruído pelo organeiro António Simões.
 Por outro lado, no mês de Dezembro, será recolocada na Igreja a ‘magna’ tela de Nossa 
Senhora da Assunção, também em cerimónia condigna e adequada.
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‘ENTRE A CULTURA E A EVANGELIZAÇÃO’

 No prosseguimento do programa, teremos, no dia 8 de dezembro, pelas 16 horas, uma 
ação designada por ‘Dinamização Cultural de Espaços Museológicos da Igreja’, subordinada ao 
tema ‘Bens culturais da Igreja: entre a cultura e a evangelização’ da responsabilidade de Fátima 
Eusébio, diretora do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu.
 No mesmo dia, Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens 
Culturais da Igreja, falará sobre ‘Museu da Igreja em Portugal: contexto e perspetivas’.

DE HOSPITAL À POUSADA

 No dia 12 de janeiro de 2013, às 16 horas – Pintores Viseenses (I): António José Pereira e 
a Misericórdia de Viseu, o artista e a obra no quadro da cultura de Viseu, por Ana Carla Roçada, 
restauradora de arte e investigadora.
 A 9 de fevereiro – Do Hospital Novo da Misericórdia à Pousada de Viseu. Metamorfose 
e reciclagem de uma memória de Viseu.
 Também pelas 16 horas do dia 9 de março, Alcina Silva, técnica do Museu de Grão Vasco 
e investigadora, falará de pintores viseenses (II): José de Almeida Furtado e a Misericórdia de 
Viseu. Memória artística da cidade na paleta do ‘Pintor Gata’. Meia hora antes das sessões, será 
proporcionada aos participantes uma visita guiada.

REAL MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE MACEIRA DÃO

 Mangualde continua a promover a campanha «Mangualde, o nosso património!». O bem 
patrimonial a apresentar desta vez é «O Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão».
 Anterior à fundação de Portugal, o Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, manda-
do erigir por Dom Soeiro Teodoniz, em 1161, num dos casais de Fagilde que lhe fora doado por 
Dom Afonso Henriques e Dona Mafalda, em agradecimento pela cura de um familiar, pertenceu 
inicialmente à ordem beneditina para ingressar na de Cister. A sua localização, meticulosamen-
te escolhida, em planície fértil e junto a um rio, permitia o sustento dos monges, a meditação 
e o culto numa paz edilicamente bucólica. Arquitetonicamente são visíveis as várias fases de 
construção do imóvel, desde o século XII até à sua extinção, em 1834. O imóvel é constituído 
por uma igreja e sacristia (de planta oval, original), sala do capítulo, claustros, cozinha, refeitó-
rio, celas, biblioteca, enfermaria e anexos agrícolas. Classificado como Monumento Nacional, 
desde 2002, o seu estado de conservação é calamitoso, estando o proprietário, a Autarquia e o 
Estado em desenvolvimento de processos que possibilitem a sua salvaguarda física. 

NO ANO DA FÉ

A ARTE COMO TESTEMUNHO DA BELEZA DA FÉ EM JESUS CRISTO

 No âmbito do Ano da Fé a arte deve ser recentrada e entendida como um caminho para se 
(re)descobrir a força e a beleza da fé. Neste sentido, a mensagem do Papa Bento XVI aos parti-
cipantes na Sessão Pública das Academias Pontifícias, organizada em 21 de Novembro de 2012 
pela Pontifícia Academia de Belas-Artes e Letras dos Virtuosos no Panteão, subordinada ao 
tema «Pulchritudinis fidei	testis.	O artista, como a Igreja, testemunha da beleza da fé», incorpo-
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ra uma resenha de iniciativas referentes à relação da Igreja com os artistas, da qual destacamos 
algumas que passamos a citar: “Na densa e profunda Mensagem do Concílio aos artistas está 
admiravelmente resumido o percurso que a Igreja do século XX (...), tinha empreendido para 
reavivar o diálogo com o mundo das artes, cada vez mais distante do horizonte de sentido e da 
experiência de fé propostos pela Igreja. (...)
 O Beato João Paulo II quis escrever uma Carta aos artistas nas vésperas do Grande Jubi-
leu do Ano 2000, confiando à Igreja e aos artistas um marco miliário no caminho de diálogo e de 
colaboração. Daquele famoso texto, gostaria de frisar apenas uma reflexão: «Toda a forma au-
têntica de arte é, a seu modo, um caminho de acesso à realidade mais profunda do homem e do 
mundo. E, como tal, constitui um meio muito válido de aproximação ao horizonte da fé, onde a 
existência humana encontra a sua plena interpretação. Por isso é que a plenitude evangélica da 
verdade não podia deixar de suscitar, desde os primórdios, o interesse dos artistas, sensíveis por 
natureza a todas as manifestações da beleza íntima da realidade» (n. 6).
 Eu mesmo, desejando estimular mais uma vez este diálogo necessário e vital, me encon-
trei com uma numerosa representação de artistas na Capela Sistina no dia 21 de Novembro de 
2009, para me dirigir a eles com um apelo intenso, no qual confirmei a vontade que a Igreja 
tem de reencontrar a alegria da reflexão comum e de uma obra concorde, com a finalidade de 
pôr novamente no centro da atenção, quer da Comunidade eclesial quer da sociedade civil e do 
mundo da cultura, o tema da beleza.
 Esta, como eu dizia naquela ocasião tão sugestiva, deveria voltar a confirmar-se e a ma-
nifestar-se em todas as expressões artísticas, contudo sem prescindir da experiência de fé, aliás, 
confrontando-se livre e abertamente com ela, para daí tirar inspiração e conteúdo.
 Com efeito, a beleza da fé nunca pode ser um obstáculo à criação da beleza artística, 
porque constitui de certo modo a sua seiva vital e o seu horizonte derradeiro. De facto, o ver-
dadeiro artista, definido pela Mensagem conciliar «guardião da beleza do mundo», graças à sua 
sensibilidade estética particular e ao seu intuito, pode captar e acolher mais em profundidade 
do que os outros a beleza própria da fé e, por conseguinte, voltar a expressá-la e comunicá-la 
com a linguagem que lhe é própria. Então, neste sentido podemos falar do artista também como 
testemunha, de certo modo privilegiado, da beleza, da fé. Desta forma ele pode participar, 
mediante a sua contribuição específica e original, na mesma vocação e missão da Igreja, de 
maneira particular quando, nas várias expressões da arte, quiser ou for chamado a realizar obras 
de arte ligadas directamente à experiência de fé e ao culto, aos gestos litúrgicos da Igreja, cuja 
centralidade é definida pelo Concílio Vaticano II com a célebre expressão «fons et	culmen»	
(Constituição Sacrosanctum	Concilium, 10).
 Por conseguinte, no início do Ano da Fé dirijo um convite caloroso a todos os artistas 
cristãos, assim como àqueles que se abrem ao diálogo com a fé, (...) a fazer com que o seu per-
curso artístico possa tornar-se e mostrar-se cada vez mais luminosamente, como um itinerário 
integral, no qual todas as dimensões da existência humana sejam abrangidas, de maneira a tes-
temunhar eficazmente a beleza da fé em Jesus Cristo, imagem da glória de Deus que ilumina a 
história da humanidade (cf. 2 Cor 4, 4.6; Cl 1, 15).”

NOVA VISÃO DOS ESPAÇOS DE CULTO

MUSEUS DA IGREJA EM PORTUGAL

 Inserida na atividade cultural programada pelo Tesouro da Misericórdia de Viseu, reali-
zou-se mais uma ação. Desta vez falou-se sobre os ‘Bens Culturais da Igreja: entre a cultura e 
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a evangelização’, e dos ‘Museus da Igreja em Portugal: contexto e perspetivas’.
 Do primeiro tema, inserido da dinamização cultural de espaços museológicos da Igreja, 
ocupou-se a diretora do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio; 
do segundo, Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais 
da Igreja.

IGREJAS COMO ESPAÇOS DE FRUIÇÃO CULTURAL

 Como salientou o diretor do Tesouro da Misericórdia, Henrique Almeida, uma das in-
tenções da realização destes encontros é a de ‘proporcionar uma reflexão sobre a nova visão 
dos espaços de culto’ e forma de ver as igrejas como espaços que proporcionam uma ‘fruição 
cultural’.
 Por outro lado, pretende-se ‘salientar a importância da promoção de visitas qualificadas a 
espaços museológicos ligados à arte sacra’, mostrando e facultando formação aos participantes, 
tendo em vista o conhecimento deste património.
 No ‘caso específico das igrejas, implica visitar os espaços, compreendê-los e saber inter-
pretá-los’.
 A sessão, bem como as que vão seguir-se, foi antecedida de uma visita guiada ao Tesouro 
da Misericórdia.

ISABEL SILVESTRE NO DIA 15

 Para o próximo dia 15, está agendado um concerto em que atuará também Isabel Silves-
tre, valorizando ainda mais, de forma solene e artística, o momento de recolocação da tela de 
Nossa Senhora da Assunção, na Igreja da Misericórdia.
 Tudo aponta para um ‘concerto memorável’.
 Na primeira ação, a realizar em 2013, 8 de janeiro, pelas 16 horas, Ana Carla Roçado, 
restauradora de arte e investigadora, falará de ‘O artista e a obra no quadro da cultura em Viseu 
– pintores viseenses (I); António José Pereira e Misericórdia de Viseu.

RESTAURO DE TELA E RECONSTRUÇÃO DO ÓRGÃO

IGREJA DA MISERICÓRDIA MAIS VALORIZADA

 A Misericórdia de Viseu promoveu, no passado dia 15, um concerto de órgão e canto, por 
António Alexandrino e Isabel Silvestre, respetivamente, numa sessão também assinalada com a 
recolocação na Igreja da tela de Nossa Senhora da Assunção.
 Embora a ação social continue a ter a maior relevância de todas as suas valências, com 
a preocupação contínua de dar resposta aos casos mais carenciados, a Misericórdia prossegue 
ações que visam a valorização do seu património histórico. “Para que os monumentos cumpram 
a sua função social e sejam integrados na vida quotidiana da cidade, a sua revitalização deverá 
ser permanente” – referiu Henrique Almeida, diretor do Museu, na apresentação do concerto.

COLOCADO AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

 A sessão, que encheu a igreja da Misericórdia, constituiu mais uma data histórica na vida 
da instituição. Vinte anos após o incêndio que destruiu completamente o órgão de tubos, de 
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autoria de Machado e Cerveira, conclui-se a reconstrução do órgão de tubos. Coube ao próprio 
mestre organeiro António Simões apresentar um documentário sobre o antigo órgão e as várias 
fases de restauro e reconstrução, que surpreendeu o público pela complexidade inerente a todo 
o processo.
 O órgão volta agora a servir o culto e será colocado ao serviço da comunidade. Desta for-
ma, a instituição prossegue uma função social e pedagógica, através do contributo que poderá 
dar para a formação artística e musical.

OBRA DO SÉCULO XIX

 Em relação à tela, encontrada durante as obras de requalificação, em 2010, foi agora co-
locada na igreja, após estudo técnico que considerou a melhor forma de a expor, com carácter 
reversível.
 Segundo as explicações dadas, não há a certeza da sua autoria, tudo indicando tratar-se 
de uma obra de meados do século XIX. Os estudos vão continuar, designadamente no âmbito 
de trabalhos de investigação promovidos pelo Museu, aguardando-se algumas revelações nas 
“conversas com arte” que ali vão ter lugar nos próximos meses. A primeira das quais no dia 12 
de janeiro de 2013, às 16 horas. Com um repertório diversificado, o concerto revelou vários 
compositores e incluiu peças acompanhadas de canto, na voz muito aplaudida de Isabel Silves-
tre. A terminar o concerto, o público acompanhou a solista no canto de “Miraculosa”, uma das 
músicas que consagrou a cantora natural de Manhouce. 

FORNOS DE ALGODRES

RESTAURO DA CAPELA-MOR DA IGREJA DA MISERICÓRDIA

 No dia 12 de Janeiro realizou-se na Igreja da Misericórdia de Fornos de Algodres uma 
celebração da eucaristia solene, com a presença de S. Ex.ª Rev. ma D. Ilídio Leandro, assina-
lando a conclusão das obras de conservação e restauro realizadas na capela-mor pela empresa 
Atelier Samthiago. Este projeto de intervenção foi acompanhado pelo Departamento dos Bens 
Culturais, verificando-se ao longo de todo processo um diálogo construtivo entre este organis-
mo diocesano, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia e a empresa.
 Trata-se de uma capela-mor com especial relevância artística, que integra um retábulo de 
estilo barroco nacional, com talha de manifesto nível técnico, que em conjugação com o tecto 
de caixotões confere ao espaço um forte impacto visual e cenográfico. O conjunto dos caixo-
tões e do retábulo foram entalhados em 1716 pelos mestres imaginários	Jerónimo da Cunha 
e Manuel Pinto de Góis, moradores em Vila Ruiva, pelo preço de trezentos e noventa e cinco 
mil réis, acrescidos de “azeite e	castanheiro”.	Satisfeitos com o trabalho dos artistas, os irmãos 
deliberaram, em reunião da mesa da Misericórdia, agraciá-los com uma moeda de ouro para 
cada um. Ao centro do retábulo impõe-se o primoroso sacrário, com porta rectangular rematada 
em arco, revestida com a representação de Cristo Ressuscitado. No remate, composto por três 
arquivoltas torsas e uma plana, foi inserida uma placa de união com a cobertura, com dois anjos 
nas extremidades e um relevo policromado ao centro, que representa o Pai Eterno com o globo 
na mão. O arranque dos caixotões é demarcado por uma cornija, através da qual se estabelece 
uma relação de continuidade com o entablamento do retábulo-mor, potenciando o efeito cénico 
do conjunto. Esta cornija comporta um friso revestido com folhas e extravagantes mascarões. 
As composições pictóricas dos caixotões são de temática hagiográfica, com os vários santos 
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representados individualmente, com a respectiva identificação na legenda. As paredes laterais 
da capela-mor encontram-se revestidas por azulejos com decoração vegetalista em relevo, dos 
inícios do século XX.
 A metodologia do trabalho de intervenção foi definida com rigor após o levantamento 
do estado de conservação. Todas as operações obedeceram a critérios definidos pelos testes e 
exames prévios que determinaram o uso do produto e da técnica de execução mais adequada. O 
princípio desta intervenção assentou num princípio de intervenção mínima, procurando travar 
processos de degradação e ainda actuar sobre os agentes de deterioração; sabendo que à partida 
todas as intervenções modificam mais ou menos cada obra, procurou-se limitar esse mesmo 
número de intervenções e materiais estranhos, com o objectivo de fazer passar ao observador a 
genuinidade de cada peça, respeitando o que de original foi preservado até aos nossos dias.
 Infelizmente são muitas as estruturas retabulares que se encontravam em condições 
similares a esta e que foram destruídas na sequência de intervenções danosas. Em alguns 
exemplares procedeu-se a novos douramentos e policromias absolutamente desnecessários, 
sendo frequentes as alterações de composição e de paletas, fruto do gosto pessoal de interve-
nientes que não realizam um trabalho no quadro dos parâmetros científicos da conservação e 
restauro.
 Os trabalhos de intervenção de conservação e restauro na Igreja da Santa Casa da Miseri-
córdia de Fornos de Algodres estão a ser devidamente planeados, para que seja possível reunir 
os meios necessários para a sua continuidade nos retábulos colaterais e no tecto do corpo da 
igreja. Trata-se de um templo que constitui uma referência no quadro do património religioso 
da diocese de Viseu e que justifica uma visita.

NO MUSEU DA MISERICÓRDIA

ARQUITETURA E ARTE COMBINARAM-SE

 A arquitetura e a arte ‘combinaram-se’ na última ‘Conversa com Arte’, realizada nas ins-
talações do Núcleo Museológico da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, da responsabilidade 
da arquiteta Daniela Santos. Falou-se do antigo ‘Hospital Novo’, que deu lugar a uma funcional 
e bem estruturada ‘Pousada de Viseu’, da responsabilidade do Grupo Pestana. A transformação 
deste equipamento pautou-se por um alto grau de exigência técnico, onde a arquitetura, história 
e a arte se confundiram numa sã harmonia cultural que veio contribuir para o enriquecimento 
da cidade.
 Não é possível entrar nos ‘meandros’ históricos ou arquitetónicos pormenorizados de tão 
ímpar construção, com uma visão de futuro inata mas muito própria das equipas que programa-
vam e construíam as diversas obras de arte de então. A da atual Pousada de Viseu é exemplar 
e merece ser estudada por quem de direito, não por nós. Nesta ‘conversa com arte’ ficou muita 
coisa para além de ‘conversa’ e quem teve a dita de assistir a ela saiu muito mais enriquecido.
Restará ‘apenas’ deixar alguns apontamentos, breves, sobre o antigo hospital de Viseu, transfor-
mado em pousada. Uma recuperação técnica modelar.

PARA SUBSTITUIR O HOSPITAL DAS CHAGAS

 O antigo Hospital de São Teotónio foi construído de forma a substituir o primeiro hospital 
de Viseu, o Hospital das Chagas (atual PSP), instituído no século XVI e sucessivamente amplia-
do.
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 A primeira pedra do ‘Hospital Novo’ foi lançada pelo Bispo D. Francisco Moreira Pe-
reira de Azevedo, em 1793. Todos os concelhos da antiga Comarca de Viseu foram obrigados 
a contribuir para as obras por ordem de D. Maria I. Mas a construção esteve inclusivamente 
suspensa, durante alguns anos, por falta de dinheiro e devido ao decorrer de diversas guerras.
 Como reza a história, e o professor Reinaldo Correia de Almeida fá-lo em pormenor, no 
ano de 1511, já havia em Viseu dois hospitais: Regueira e Cimo de Vila. Mas o designado pri-
meiro hospital de Viseu surge num terreno doado por Francisco de Figueiredo Sampaio, através 
de escritura pública de 19 de Julho de 1565.

IGNORA-SE QUEM FEZ A PLANTA

 Os anos passaram e mercê de diversas doações, a primeira pedra do hospital ‘novo’ foi 
lançada pelo Bispo D. Francisco Moreira Pereira de Azevedo, no dia 29 de Março de 1793. Ig-
nora-se quem fez a planta do Hospital, mas sabe-se que o Mestre - Pedreiro Jacinto Mattos, de 
Vilar de Besteiros, arrematou as paredes por 30.000.000 de reis e o Mestre Manuel Ribeiro de 
Viseu arrematou as obras de madeiramento e ferragens por 13.600.000 reis.
 A construção correu lentamente e esteve alguns anos suspensa por falta de dinheiro e por 
causa da Guerra da Península e guerras civis posteriores.

CONSTRUÇÃO ‘DUROU’ 49 ANOS

 O hospital recebeu os primeiros doentes em 1842, estando ainda inacabado. Foi neste ano 
que se fez o grande portão de ferro da entrada para o edifício, onde se colocou a data.
 Em 1876, fez-se a bela escadaria semicircular exterior, na entrada para o grande terreiro 
ajardinado em forma de paralelogramo, e que toma toda a frente do edifício. A construção pro-
longou-se por 49 anos, tendo as despesas ascendido a 185.482.206 reis.
 Este edifício foi considerado o primeiro de Viseu pela sua vastidão, majestade e solidez.
 Do imóvel, modelarmente transformado em pousada, como se disse, descobre-se vastís-
simo horizonte, limitado a Oeste e Noroeste pelas Serras da Gralheira e Caramulo, a Sudoeste 
pela Serra do Buçaco, a Sul e Soeste pela Serra da Estrela.

O ATUAL HOSPITAL DE VISEU

 Quanto ao atual Hospital de São Teotónio está implantado num terreno com cerca de 
15 hectares. É limitado a Norte pela Estrada de Circunvalação, a Nascente pela Radial de São 
Caetano, a Sul pela Periférica da Quinta da Pomba e, a Poente, pela EN 592. Esta organização 
viária circundante permite uma acessibilidade fácil e rápida ao Hospital.
 Dispõe de um heliporto. O número total de lugares de estacionamento é de 1160, dos 
quais 85 ficam situados no piso 0 do edifício, estando os restantes distribuídos, estrategicamen-
te, junto das várias entradas do Hospital. Acompanhando a alameda principal há uma sucessão 
de elementos de água, terminando num ‘espelho’, na praça central, o que confere frescura e 
sonoridade ao percurso.
 O presidente do núcleo museológico Henrique Almeida informou que está em curso o 
processo de constituição de uma liga de amigos do tesouro da Misericórdia.

RB
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S. TEOTÓNIO

ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES JUBILARES

 No próximo domingo, dia 17, decorrerá o encerramento das comemorações de São Teo-
tónio iniciadas a 16 de Fevereiro de 2012. Pelas 16h30 terá lugar na Catedral de Viseu a cele-
bração da eucaristia, presidida por sua Excelência Reverendíssima D. Rino Passigato, Núncio 
Apostólico. No fim da tarde será apresentada a publicação São	Teotónio,	Patrono	da	Diocese	
e	da	Cidade	de	Viseu,	que integra alguns estudos sobre a época em que viveu o primeiro Santo 
português, o catálogo da Exposição temporária que esteve aberta ao público no Museu Grão 
Vasco entre 16 de Fevereiro e 7 de Outubro e uma síntese das várias iniciativas que de- corre-
ram ao longo do ano em conexão com as Comemorações.
 Ainda que os objectivos a que nos propusemos com estas comemorações tenham sido 
alcançados, nomeadamente no que se refere à recuperação da memória, ao conhecimento sobre 
a importância, a espiritualidade e a ação de São Teotónio, consideramos que muito ainda deve 
ser feito, no sentido de dar continuidade a esta caminhada e de levar este conhecimento a toda a 
diocese, só assim será possível o (re)nascer da identidade dos fiéis em relação ao padroeiro dio-
cesano. Esperamos que em paralelo essa identidade seja assistida pela componente espiritual, 
incrementando a esfera devocional para com São Teotónio.
 A realização destas comemorações só foi possível devido ao espírito de comunhão e à 
parceria da Diocese com a Câmara Municipal e Viseu. Associando recursos financeiros, hu-
manos e competências, foi possível proporcionar um programa diversificado, com dignidade e 
qualidade.
 Aproveitamos para agradecer a confiança que o Município de Viseu depositou no 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese, bem como toda a abertura e disponibilidade. 
Um agradecimento em particular à Vereadora da Cultura, Dr.ª Ana Paula Santana, a nossa in-
terlocutora directa com a Câmara Municipal de Viseu. O nosso reconhecimento a todos os par-
ceiros que se associaram às comemorações, nomeadamente ao Museu Grão Vasco, ao Centro 
Hospitalar Tondela Viseu (Hospital de São Teotónio), ao Conservatório de Música Dr. Azeredo 
Perdigão e ao Projecto Património/Empório. Por fim, um agradecimento especial a todos os que 
apoiaram financeiramente o Departamento dos Bens Culturais nas Comemorações: Lusitânia 
Seguros, Gabinete de Arquitetura Carlos Chaves, Construções Vilda, Volter, Dietmed, Farmá-
cia Gama Vieira, Lemos &Irmão, Patronato de Man- gualde, Visabeira Turismo e as empresas/ 
técnicos de Conservação e Restauro Ana Carla Roçado, Arte e Talha, Ana Bidarra e Atelier 
Samthiago.
 Inspirados em São Teotónio, daremos continuidade a projetos, colocando a cultura ao 
serviço da sociedade e da Igreja. 

ROTA DAS CATEDRAIS RECUPERA A ESPERANÇA

 D. Ilídio Leandro aproveitou a presença da Directora Regional da Cultura do Centro para 
agradecer o seu contributo para que o Programa Rota das Catedrais pudesse retomar os objec-
tivos inicialmente pensados para a Sé de Viseu e que estiveram em risco de ser parados. Parece 
ter sido garantida, para já, a obra de reparação da	cobertura	deste	monumento,	primeira	fase	
do projecto pensado para a Catedral de Viseu.
 O Bispo de Viseu, na cerimónia de bênção da Casa Episcopal, realçou igualmente o pre-
cioso trabalho que a Dra. Fátima Eusébio, directora do Departamento dos Bens Culturais da 
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Diocese, teve, não só na coordenação das Comemorações Jubilares de S. Teotónio, como na 
condução e coordenação de todos os trabalhos relativos ao reapetrechamento da Casa Epis-
copal, agora inaugurada. “Coube-nos em sorte”, disse D. Ilídio, referindo-se a ela, realçando 
também a importante colaboração do Museu Grão Vasco em todo o programa das Comemora-
ções Jubilares de S. Teotónio, que ficam recordadas no livro apresentado, no final da cerimónia 
de bênção da Casa Episcopal. Igual realce para a colaboração do Município e do Hospital de 
Viseu, também parceiros nas Comemorações Jubilares do Patrono da Diocese, da Cidade e do 
Hospital, S. Teotónio.  Como diria o Director do Museu Grão Vasco, esta obra, por si coordena-
da, para além do Catálogo da Exposição que esteve patente no Museu dedicada a S. Teotónio, 
contém também outros capítulos, destinados igualmente a “religar” os leitores ao mistério, seja 
ele o da fé, ou o da vida, da alegria, ou da dor, elementos especialmente simbólicos, que vão 
para além da memória histórica, sendo verdadeiros símbolos de uma identidade cultural, que 
devem ser valorizados e revisitados, para continuarem a ser elo de ligação às pessoas e valores 
que marcaram e marcam a nossa portugalidade. A obra conta também com colaborações cientí-
ficas de docentes da Universidade de Coimbra.

FM

SÃO TEOTÓNIO, PATRONO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU | 1162-2012

 No âmbito do encerramento das comemorações jubilares de São Teotónio que ocorreram 
no domingo, dia 17 de Fevereiro, foi celebrada uma missa solene na Catedral de Viseu e, após 
a bênção e inauguração da Casa Episcopal, foi apresentada a publicação São	Teotónio,	patrono	
da	diocese	e	da	cidade	de	Viseu	|	1162-2012.
 Trata-se de uma obra que numa primeira parte, intitulada São	Teotónio,	contextos	e	espi-
ritualidade,	compreende vários textos alusivos à época de São Teotónio, que nos caracterizam 
a tessitura social, política e espiritual do período em que o primeiro Santo português viveu.
 Integra igualmente um estudo relativo à iconografia de São Teotónio e um outro de âmbi-
to teológico e filosófico. De forma concreta os estudos desta primeira parte são:
	 -	O	Entre	Douro	e	Tejo	ao	tempo	de	São	Teotónio	 | Leontina Ventura e João da Cunha 
Matos
	 -	O	contexto	eclesiástico	das	dioceses	de	Coimbra	e Viseu	à	Época	de	São	Teotónio	| Ma-
ria Alegria Marques
	 -	A	iconografia	de	São	Teotónio | Carlos Moreira de Azevedo
	 -	O	báculo	de	São	Teotónio,	tópicos	para	uma	sumária	leitura	teológica	 | Luís Miguel 
Figueira da Costa
 Na segunda parte, denominada São	Teotónio,	os	quatro	elementos,	apresentam-se os nú-
cleos da Exposição instalados no Museu Grão Vasco, concretamente: 1. Terra | O reino de Por-
tugal ao tempo de São Teotónio, 2. Água | Peregrinos do Absoluto 3. Fogo | O Ideal Regrante 4. 
Ar | Brilho da Santidade.
 A terceira parte, com o título São	Teotónio,	presença	e	afetos	na	Sé	de	Viseu,	compreende 
o núcleo da exposição da Catedral de Viseu, intitulado Microcosmos | Itinerários da Memória.
A última parte da publicação, dedicada às Comemorações Jubilares, integra dois textos da au-
toria do nosso bispo, D. Ilídio Pinto Leandro, o primeiro a homilia proferida na Missa Ponti-
fical realizada na Catedral de Viseu no dia 18 de Fevereiro de 2012, o segundo a Conferência 
Quaresmal intitulada São Teotónio, mestre de comunhão na Igreja Sinodal, que apresentou nas 
cinco zonas pastorais da Diocese de Viseu. Segue-se um texto que sintetiza as diversas iniciati-
vas realizadas ao longo deste ano no âmbito das Comemorações Jubilares.
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UM ANO DE COMEMORAÇÕES

 “S. Teotónio, Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu. 1162-2012” é o título da obra 
editada “para memória das Comemorações Jubilares de S. Teotónio e como testemunho de Fé 
e de Cultura”, acabando de se imprimir no dia em que a Igreja celebra S. Cirilo e S. Metódio, 
co-padroeiros da Europa”, como se refere na última página da edição em referência.
 Com coordenação de João Soalheiro e Maria de Fátima Eusébio, a obra foi editada, graças 
a uma parceria da Diocese e do Município visienses. Para além do Catálogo da Exposição temá-
tica que as- sinalou as celebrações jubilares da morte de S. Teotónio e da sua vinda para Viseu, 
como Prior da Catedral, a obra contém colaborações científicas de professores universitários, 
versando o contexto social, político e económico do território em que S. Teotónio foi desenvol-
vendo a sua acção. Leontina Ventura e João da Cunha Matos falam de ”o entre Douro e Tejo ao 
tempo de S. Teotónio” e Maria Alegria Marques dedica o seu estudo ao “contexto eclesiástico 
das dioceses de Coimbra e Viseu à época de S. Teotónio”. O capítulo dedicado à “Iconografia 
de S. Teotónio” é desenvolvido por D. Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício da 
Cultura. Também o Pe. Luís Miguel Figueira da Costa, do IST de Viseu desenvolve um capítulo 
dedicado ao “báculo de S. Teotónio – tópicos para uma sumária leitura teológica”.
 O corpo central desta obra, de grande qualidade gráfica e amplamente ilustrada, é consti-
tuído pelo Catálogo da Exposição “S. Teotónio – os quatro elementos”, que esteve largo tempo 
aberta ao público no Museu de Grão Vasco, revelando aos visitantes a figura de um homem 
santo, que teve influência notável na consolidação da nacionalidade, no papel de conselheiro do 
Rei e como renovador da vida monástica, através do Mosteiro de Santa Cruz, de Coimbra.
 Esta Exposição prolongava-se, para fora das paredes do Museu, no interior da Catedral, 
onde os visitantes puderam e podem respirar a “presença e afectos” de S. Teotónio, percorren-
do aí “itinerários da memória”, que não deixam esquecer a relevante figura do primeiro San-
to português. Um último capítulo é dedicado à lembrança dos momentos mais marcantes das 
comemorações jubilares iniciadas a 18 de Fevereiro de 2012, com solene Pontifical, na Sé de 
Viseu, presidido por D. Ilídio Leandro e que encerraram, no passado Domingo, com a bênção 
das obras de requalificação da Casa Episcopal, pelo Núncio Apostólico, D. Rino Passigato, que, 
pouco antes, havia presidido ao solene Pontifical da celebração vespertina do Dia de S. Teotó-
nio. A obra poderá ser adquirida na livraria do Jornal da Beira.

À DESCOBERTA DO PRIMEIRO SANTO - SÃO TEOTÓNIO

CONHECER O PADROEIRO DA DIOCESE DE VISEU ATRAVÉS DO LIVRO

 No dia 18 de fevereiro, dia de São Teotónio, a convite do Colégio da Imaculada Concei-
ção, decorreram duas sessões para os alunos do primeiro e segundo ciclos orientadas para o 
conhecimento do patrono da Diocese de Viseu. Com base em alguns trechos e nas ilustrações do 
livro infanto-juvenil À	Descoberta	do	primeiro	Santo	–	São	Teotónio,	foi contada a história do 
primeiro Santo português, com particular relevância para a sua vida de humildade e de serviço 
em favor dos mais necessitados, da sua espiritualidade, da sua ação como prior da Catedral de 
Viseu e do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e da sua influência no contexto da fundação 
do reino de Portugal, sustentada nas ligações que manteve com D. Teresa e com o seu filho, D. 
Afonso Henriques, de quem era amigo e conselheiro espiritual.
 No domingo, dia 24 de fevereiro, realizou-se no Cineteatro do Sátão uma sessão com a 
mesma finalidade. Por iniciativa da Paróquia do Sátão esta ação contou com a presença dos dois 
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autores do livro, Carlos Pais (Ilustrador) e Carlos Paixão (Autor), da catequista Dr.ª Isabel, do 
Pe. José Cardoso e do Departamento dos Bens Culturais.
 Tratou-se de uma sessão especialmente destinada às crianças e jovens da catequese, que 
acompanhados pelos pais assistiram à apresentação das ilustrações e à leitura de várias par-
tes do livro, previamente selecionadas pelo seu simbolismo. Foi dado particular destaque ao 
enquadramento que o livro estabelece com o quotidiano das crianças e aos valores que estão 
associados às suas ações. Também os valores que assumem particular relevância na vida de São 
Teotónio foram relevados e destacados pela sua intemporalidade.
 Por sugestão da catequista, este livro será de leitura obrigatória para os catequizandos da 
paróquia do Sátão.
 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, que consideramos tratar-se de uma boa 
sugestão para os pais e paróquias ofertarem às crianças e jovens no âmbito das atividades da 
catequese.
	 São	palavras	e	imagens	como	em	qualquer	livro	mas	neste	são	especiais,	são	mágicas...	
Transportam-nos	através	do	tempo	e	do	espaço	para	o	mundo	das	nossas	crianças.
	 Põem-nos	diante	dos	olhos	a	vida	e	a	força	de	um	santo,	o	primeiro,	são	Teotónio	a	sua	
história	vibra	nos	nossos	ouvidos,	mas	também	nos	corações	faz-nos	sentir	e	querer	ser	melho-
res,	menos	sós,	mais	solidários	mais	humanos.

GRUPO DE TRABALHO PARA A ÁREA DO INVENTÁRIO

 Dando cumprimento às recomendações do III Conselho Nacional para os Bens Culturais 
da Igreja, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, da Conferência Episcopal 
Portuguesa, decidiu constituir um Grupo de Trabalho para a Área do Inventário. Trata-se de 
uma área estruturante no âmbito dos bens culturais para a qual é necessário desenvolver práticas 
de cooperação entre as dioceses, criar instrumentos de trabalho orientados para normalização 
de procedimentos e de terminologias e proporcionar formação aos agentes diretamente envol-
vidos.
 Com esse objetivo, foi aprovada em sede da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Cul-
turais e Comunicações Sociais, sob proposta do Secretariado Nacional, a constituição de um 
Grupo de Trabalho, que tem por “missão definir uma estratégia de atuação para este setor, no-
meadamente, por via da dinamização de ações nas áreas da gestão, normalização, formação e 
divulgação dos inventários de Bens Culturais da Igreja em Portugal.”
 Este grupo de trabalho, constituído por D. Pio Alves (Comissão Episcopal da Cultura, 
Bens Culturais e Comunicações Sociais), Artur Goulart (Inventário Artístico da Arquidiocese 
de Évora), Eva Raquel Neves (Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja de Santa-
rém), Fernando Cabral (Sistemas de Futuro), Maria de Fátima Eusébio (Departamento de Bens 
Culturais da Diocese de Viseu) e Sandra Costa Saldanha (Secretariado Nacional para os Bens 
Culturais da Igreja), reuniu pela primeira vez no dia 25 de fevereiro em Fátima, definindo as 
estratégias de atuação e um cronograma para as diversas ações a desenvolver na perspetiva de 
dinamização dos projetos de inventário.
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 ARQUIVO HISTÓRICO E OFICINA DE RESTAURO

DUAS NOVAS ESTRUTURAS NA CASA EPISCOPAL

 A requalificação da Casa Episcopal da Diocese de Viseu constituiu uma oportunidade es-
tratégica para a instalação de estruturas adequadas a áreas que ou não existiam, ou se encontra-
vam instaladas em locais que tinham sido ajustados para essas finalidades: o arquivo Histórico 
da Diocese e o Espaço Restauro.
 A instalação da estrutura básica do Arquivo Histórico veio dar resposta à necessidade de 
se instalar um equipamento com condições espaciais e ambientais adequadas ao acondiciona-
mento e à conservação da documentação diocesana. Assim, o piso superior do edifício posterior 
da Casa Episcopal é maioritariamente destinado a esta estrutura, compreendendo:
 - um depósito, dotado de estantes compactas rolantes dotadas de protectores superiores 
e laterais contra o pó e luz e sistema anti-roubo, com capacidade para 540 metros lineares de 
documentação;
 - um gabinete para o tratamento arquivístico da documentação, nomeadamente o recen-
seamento e descrição da documentação segundo as normas nacionais e internacionais em vigor, 
e a elaboração de instrumentos de pesquisa, como catálogos e índices;
 - uma sala de leitura destinada aos investigadores e a todos os interessados, onde podem 
proceder à consulta da documentação.
 Nesta fase o Arquivo compreende o fundo documental histórico já existente na Diocese. 
Pretende-se que no futuro se desenvolva um diálogo consequente com outros intervenientes, 
nomeadamente as paróquias, as irmandades, os institutos religiosos e seculares, as associações 
e secretariados da diocese e o cabido, para que possam colocar os respectivos fundos documen-
tais neste espaço, ainda que a título de depósito e mediante um protocolo. Numa época em que 
os recursos são escassos e em que muitos sacerdotes não residem nas paróquias, a disponibi-
lização deste equipamento constitui uma forma de assegurarmos a salvaguarda do património 
documental, que se encontra disperso, frequentemente em más condições, em locais inapropria-
dos e inacessível para os potenciais interessados. A preservação e a disponibilização aos inves-
tigadores desta documentação são fundamentais para o conhecimento da história e da vivência 
das comunidades paroquiais, dos organismos diocesanos, da Igreja em Viseu e nas suas relações 
com outras instituições, proporcionando um aprofundamento da identidade coletiva de toda a 
comunidade eclesial. A instalação do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu, para além de asse-
gurar a salvaguarda e valorização do património documental, configura a sua partilha generosa 
das memórias da nossa Diocese com toda a sociedade. Ainda que se trate de uma estrutura sem 
muitos recursos técnico-científicos, reúne as condições necessárias e básicas para este tipo de 
estrutura.
 Na sala de leitura será também disponibilizada a consulta do Jornal da Beira desde a pri-
meira edição até à atualidade. 

NO MUSEU DA MISERICÓRDIA

“CONVERSAS COM ARTE” E ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “A FÉ (TOS)”

 No Museu da Misericórdia vão prosseguir as atividades culturais, que têm vindo a ser 
muito concorridas. Assim, no próximo dia 9, a partir das 16 horas, ‘JOSÉ DE ALMEIDA FUR-
TADO E A MISERICÓRDIA DE VISEU’; Alcina Silva, técnica do Museu de Grão Vasco, 
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Memória artística de Viseu na paleta do “pintor Gata”.
 Às 17,30 horas, vai ser inaugurada a exposição temporária de fotografia “A Fé (tos)”.
 A partir das objetivas e sensibilidades dos irmãos Carlos e Pedro Inácio, estão retratados 
diferentes ângulos da “Fé” e “Afetos”, registando múltiplas perspetivas do sagrado, do caminho 
até ao intangível, encontrados em várias partes do mundo. As trinta fotografias retratam a obra 
de vários artistas, anónimos ou não, eruditos ou populares, antigos ou contemporâneos, que 
buscam a materialização do sagrado através do seu sentir, de acordo com as capacidades cria-
tivas individuais, com as suas interrogações, aptidões e saberes artísticos, de forma a despertar 
diferentes sensações a quem as observa.
 Na mesma altura, será lançado um concurso fotográfico “Patrimonium de Viseu’13”. Du-
rante os vários momentos do programa, atuarão alunos de cordas e sopros da Licenciatura em 
Música do Instituto Piaget-Viseu, com o seguinte programa: Tomás Luís de Victoria: moteto 
‘Ecce Sacerdos Magnus’: grupo de metais; Handel: “Sonata” HWV 368 (andante-allegro-ada-
gio-vivace): violino+contínuo; 3 canções renascentistas (de cancioneiros nacionais): grupo de 
metais; John Stanley: ‘Voluntário em dó maior’ (andante-adagio-allegro): metais+órgão.

RB

ARQUIVO HISTÓRICO E OFICINA DE RESTAURO
DUAS NOVAS ESTRUTURAS NA CASA EPISCOPAL

 A requalificação da Casa Episcopal da Diocese de Viseu constituiu uma oportunidade es-
tratégica para a instalação de estruturas adequadas a áreas que ou não existiam, ou se encontra-
vam instaladas em locais que tinham sido ajustados para essas finalidades: o arquivo Histórico 
da Diocese e o Espaço Restauro.
 O piso inferior do mesmo edifício do Arquivo Histórico integra o Arquivo da Chancelaria 
ou Intermédio e os espaços destinados à conservação e salvaguarda do património
 Uma das salas é complementar do Arquivo Histórico, pois destina-se à limpeza da docu-
mentação. Assim, após a incorporação, antes de se iniciar o tratamento arquivístico, os docu-
mentos são cuidadosamente limpos.
 O restauro reparte-se por duas salas, uma de maiores dimensões destinada ao armazena-
mento das peças quando chegam, antes de serem submetidas a qualquer intervenção, para que 
fiquem devidamente separadas das restantes, e onde são objeto da primeira higienização, a se-
gunda onde se realiza a intervenção de conservação e restauro. Depois de concluída a interven-
ção são acondicionadas num depósito, até ao seu levantamento pelos respetivos proprietários.
 Ainda que estes espaços não estejam dotados de equipamentos sofisticados e técnicos, 
possuem os recursos necessários para a realização das intervenções de conservação e restauro, 
por uma técnica qualificada, que colabora com a diocese em regime de tempo parcial. Trata-se 
de uma estrutura diocesana que para já pretende apenas dar resposta a trabalhos de pequena di-
mensão, em particular de imaginária, perspetivando o incentivo a uma atuação concertada com 
as paróquias para evitar as ocorrências de intervenções inadequadas, recorrentemente realiza-
das por paroquianos numa atitude voluntarista ou por técnicos não qualificados e sem ética pro-
fissional. Este serviço não pretende limitar o universo de possibilidades dos serviços prestados 
pelas empresas de conservação e restauro, constitui sim mais uma alternativa. Nos processos 
em que nos é pedida orientação para as intervenções no património são usualmente indicadas 
cinco a seis empresas, cujo currículo nos dá garantia da realização de um trabalho de qualidade, 
solicitando-se aos sacerdotes e comissões que peçam pelo menos três orçamentos. Para além 
das empresas indicadas, os sacerdotes podem apresentar propostas de outras empresas, desde 
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que reúnam a qualidade científica e técnica necessárias e que respeitem os princípios éticos e 
deontológicos que enquadram a profissão de conservador restaurador. Têm sido dados alguns 
pareceres negativos em relação às propostas apresentadas por algumas empresas, fundamenta-
dos na falta de qualidade dos trabalhos que realizam, tendo muitas delas sido responsáveis por 
intervenções danosas avultadas em muito do património das nossas igrejas. Há muitas empresas 
no mercado e infelizmente nem todas cumprem os requisitos necessários a um exercício profis-
sional de qualidade, o que tem suscitado a destruição de muito património na diocese.
 Este edifício integra também o gabinete do Departamento dos Bens Culturais e o gabinete 
de Inventário.
 A existência desta estrutura diocesana com espaços vocacionados para a cultura decorre 
do facto de há vários anos na Diocese de Viseu ser reconhecida a importância que esta área espe-
cífica pode assumir não apenas nas vertentes específicas da disponibilização dos bens culturais 
da Igreja à sociedade, para que possam ser fruídos por crentes e não crentes, mas também da 
importância que avocam nas perspetivas eclesial e pastoral. Os bens culturais da Diocese têm 
sido um recurso estratégico para a compreensão e interpretação do sentido e da beleza da Igreja 
de Cristo. 

NOVA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA NO MUSEU DA MISERICÓRDIA

 Imagens de Fé e de afetos estão patentes na exposição de fotografia aberta ao público no 
passado sábado, no Tesouro da Misericórdia.
 A sessão de abertura, onde estiveram presentes os autores, Carlos Inácio e Pedro Iná-
cio, foi enquadrada numa diversificada programação, que incluiu a apresentação de estudos de 
pintura, música de câmara, o lançamento de um concurso fotográfico e um convívio final do 
público, que participou em grande número numa tarde de manifestações culturais.
 Alcina Silva, técnica do Museu de Grão Vasco, prendeu a assistência com uma lição sobre 
José de Almeida Furtado, o pintor Gata, tendo trazido dados inéditos sobre a sua vida e obra, 
resultantes de investigação efetuada para o efeito.
 Antes e após a abertura da exposição, um grupo de alunos da Licenciatura em Música do 
Instituto Piaget, sob tutela do maestro António Mota, recebeu o aplauso geral pela qualidade 
de execução de peças de vários compositores. O enquadramento museológico da exposição no 
Tesouro da Misericórdia foi realçado pelos autores.
 Pedro Inácio, também diretor do Museu da Água da EPAL e vice-presidente da APOM, 
destacou a ‘muito feliz conjugação’ de peças da coleção permanente do Museu com as fotogra-
fias expostas, proporcionado aos visitantes uma harmonia de linguagens estéticas, que merece 
ser apreciada. A exposição está patente até ao dia 9 de Junho.
 No final, o Diretor do Museu, Henrique Almeida, comunicou a continuidade das sessões 
culturais no segundo sábado do mês e anunciou a realização, no próximo sábado, pelas 17 
horas, de uma apresentação técnica do órgão da igreja da Misericórdia, pelo mestre organeiro 
António Simões, que executará também algumas peças musicais.
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PRÉMIO FOTO VISEU PATRIMONIUM’13

REGULAMENTO

 ENTIDADES PROMOTORAS - 1. O PRÉMIO FOTO VISEU PATRIMONIUM’13 é 
uma iniciativa conjunta do Museu da Misericórdia de Viseu, do Departamento de Bens Cultu-
rais da Diocese de Viseu, da FNAC Viseu, do Instituto Português de Fotografia e da Travel Gate 
Viseu.
 TEMA - 1. A edição do PRÉMIO FOTO VISEU PATRIMONIUM’13, é subordinado ao 
tema Viseu:	Património	Cultural.
 OBJECTIVOS - 1. Registar e promover o Património Cultural do Distrito de Viseu; 2. Fo-
mentar a observação, a descoberta e a revelação de bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu 
valor próprio, devam ser considerados de interesse relevante para a permanência e para a iden-
tidade da cultura do Distrito de Viseu; 3. Incentivar a produção artística na área da Fotografia.
 ÂMBITO E APLICAÇÃO - 1. O PRÉMIO FOTO VISEU PATRIMONIUM’13 está aber-
to a qualquer tendência fotográfica, permitindo que se revelem novos valores e novas perspe-
tivas da Fotografia; 2. O período de entrega de candidaturas decorre de 9 de Março a 30 de 
Abril de 2013; 3. Os resultados são apresentados no dia 18 de Maio de 2013, em sessão na Loja 
FNAC Viseu.
 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - 1. A inscrição é gratuita, mediante apresenta- ção 
de um dossiê de candidatura; 2. Podem participar todos os profissionais e amadores de Fotogra-
fia, portugueses e estrangeiros, residentes em Portugal; 3. Os concorrentes podem apresentar-se 
individualmente ou em grupo; 4. As fotografias a concurso são entregues em formato digital 
e devem ter qualidade de reprodução; 5. Todas as fotografias a concurso têm de ser inéditas, 
nunca publicadas e nunca submetidas à apreciação de júris.
 DOSSIÊ DE CANDIDATURA - O dossiê de candidatura deve conter os seguintes ele-
mentos: 1. Ficha de Inscrição preenchida em maiúsculas, com assinatura; 2. Documento de 
Identificação Pessoal: cópia do BI ou do CC; 3. Breve biografia do Autor; 4. Os Portefólios de 
fotografias, integrados no dossiê, devem ser entregues em CD ou DVD e ter as seguintes carac-
terísticas: a) Entre 5 a 10 Fotos por candidatura e em suporte apenas digital; b) As fotografias 
digitais a concurso devem ter qualidade de reprodução, no formato 40 x 50, a 300dpi; c) Iden-
tificação do local fotografado; d) Memória descritiva: sinopse do projeto.
 RECEÇÃO DE CANDIDATURAS - 1. O dossiê de candidatura deve ser entregue no 
Balcão de Fotografia da FNAC Viseu, no Palácio do Gelo Shopping, ou enviado por correio 
registado até ao dia 30 de abril de 2013 para: FNAC Viseu -Comunicação e Ação Cultural - Pa-
lácio do Gelo Shopping, Loja 118, 3500-600 Viseu; 2. O dossiê de candidatura não será devol-
vido.
 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO - 1. As candidaturas são submetidas ao exame do júri, a 
fim de selecionar um vencedor e as menções especiais consideradas pertinentes; 2. O Júri dá 
especial atenção à qualidade, segundo os critérios de abordagem ao tema, excelência técnica, 
coerência da escrita fotográfica e originalidade.
 JÚRI - O Júri do PRÉMIO FOTO VISEU PATRIMONIUM’13 é composto por: 
Presidente: Alexandre	Souto,	do Instituto Português de Fotografia; Membros: D.	Ilídio	Lean-
dro,	Bispo de Viseu; Adelino	Costa,	Provedor da Misericórdia de Viseu; Lúcia	Simões,	FNAC 
Viseu; Paulo	Coelho,	Travel Gate, Viseu. Pedro	Inácio	e Carlos	Inácio,	autores da Exposição 
Fotografia A[fé]tos.
 PRÉMIO - 1.º Vencedor: Prémio FNAC - Câmara	fotográfica	Reflex	Sony	Alpha	a57;	
CMOS	Exmortm	APS	HD	16,1MP,	AVCHD	DD	total,	25/50p,	até	12	fps,	LCD	de	7,5cm.	Lentes	
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amovíveis	18-55	mm.	2.º Vencedor: Prémio Instituto Português de Fotografia - Curso	Apli-
cado	de	Fotografia,	do	programa	Fora	de	Portas,	válido	em	todas	as	cidades	onde	decorre	este	
programa.	3.º Vencedor: Prémio Travel Gate. Hotel	Abadia	de	 los	Templários,	La	Alberca	
(Espanha).	Fim	de	semana,	2	pessoas.
 Menções Honrosas e Prémio para os três vencedores: Produção de fotografias selecio-
nadas e exposição pública das mesmas em evento sobre Património Cultural.
 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS - 1. Os nomes premiados são anunciados nos 
meios de Comunicação Social, nos suportes de comunicação das entidades promotoras e na 
cerimónia de entrega de prémios, na Loja FNAC Viseu.
 DIREITOS - 1. O participante garante que as fotografias a concurso são da sua autoria, 
responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a respetiva publicação e exposição não infringe 
quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros; 
2. No caso de fotografias com pessoas, o participante garante a autorização para sua eventual 
publicação e exposição; 3. Às entidades Promotoras é concedido o direito de publicação e 
exposição das foto- grafias premiadas, como, por ex., folhetos, anúncios, cartazes, revistas, 
catálogo, sites, etc. Não lhes é permitida a utilização das fotografias para fins comerciais, cam-
panhas de venda ou promoção de produto; 4. Fora do contexto do concurso, e durante o prazo 
de um ano, não podem ser expostas reproduções das fotografias premiadas sem o consentimen-
to das entidades promotoras, salvo as exposições promovidas pelos respetivos autores.
 CLÁUSULAS RESOLUTÓRIAS - 1. Os organizadores podem anular este concurso, por 
motivos imprevistos. Não é concedida qualquer indemnização aos participantes deste concurso; 
2. As pessoas que participam no concurso aderem automaticamente a todas as cláusulas deste 
regulamento.

CASA EPISCOPAL

CAPELA DO BOM PASTOR

 A implantação da capela da Casa Episcopal confere-lhe o sentido de espaço nuclear a 
partir do qual se desenvolve todo o conjunto arquitetónico, sem perder o carácter de oratório, 
ela constitui o coração e o elo de ligação entre os serviços diocesanos e a residência episcopal, 
numa dinâmica de comunhão e de vivência alicerçada em Cristo.
 O colorido vitral, voltado para o hall de entrada, antecipa a presença do espaço de oração 
e, pela sua temática, Cristo Bom Pastor, que protege e orienta a humanidade, sintetiza o sentido 
da experiência recíproca que a comunidade diocesana estabelece com o Bispo, que neste espaço 
acolhe todos os que entram na Casa Episcopal.
 Esta comunhão com o Bispo e com Cristo assume a plenitude no espaço da capela. A sua 
planta circular protagoniza a perfeição e a eternidade, numa referência a Deus e à caminhada 
que os fiéis têm que realizar, fortificando, assim, o conceito de comunidade. Simultaneamente, 
o círculo reforça o sentido de união, mas também de expansão e de crescimento de todos os que 
formam a Igreja.
 Na parede definem-se três linhas, evocação à Santíssima Trindade, que emergem a partir 
do chão e se desenvolvem com algum paralelismo prolongando-se do espaço do sacrário e da 
celebração até ao espaço da assistência, numa dinâmica potenciadora de vida e de unidade, de 
serenidade e de alegria. A cor branca das paredes e cobertura consubstancia um espaço de paz 
onde dia após dia se experimenta o amor e a bondade de Deus.
 A mesa de altar, o ambão e a cadeira da presidência, dispostos numa adequada relação 
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orgânica, estruturam o espaço para a celebração litúrgica. Este mobiliário foi executado no mes-
mo material utilizado nos assentos da assembleia, numa perspetiva integradora da assembleia 
em torno da mesa da celebração, do ambão para a proclamação da Palavra e do celebrante. As 
peças do mobiliário, todas com linhas curvas, sem arestas de rutura, explanam o sentido da vida. 
Concebidas a partir da união de pedaços de madeira de diferentes qualidades, corporizam toda 
a humanidade, nas suas múltiplas experiências e vivências, mas unidas num único caminho e 
destino, o Amor à Igreja e ao Salvador. Desta forma, ainda que as linhas curvas do mobiliário 
apresentem tonalidades e texturas diferenciadas, dispõem-se de forma organizada, sugerindo 
um movimento definido, que participa do próprio espaço, e não um movimento caótico e sem 
rumo.
 A forma elíptica da mesa da celebração e do ambão diferenciam-nas do perfil circular dos 
assentos, por ser nos primeiros e a partir deles que se estabelece a união entre os fiéis e Cristo, 
numa dupla focalização que é potenciada pela forma elíptica.
 O sacrário, apresenta a forma de um ovo, numa remissão direta para a vida e para a reno-
vação estruturada na Ressurreição de Cristo. O ouro da porta, com uma cruz vazada, explana a 
morte redentora de Cristo na Cruz. A luz, que assinala a presença de Cristo, posicionada lateral-
mente, emana a partir de uma estrutura de vidro branco em forma de ovo, reforçando o sentido 
da semente de uma nova vida.
 As imagens de Cristo Crucificado (séc. XVIII) e de Nossa Senhora com o Menino (séc. 
XVI) contrastam formalmente com as linhas contemporâneas do espaço e do mobiliário, mas a 
intemporalidade da sua linguagem confere-lhes o enquadramento simbólico requerido.
 A iluminação natural, branca, construída a partir de uma abertura retangular inscrita no 
círculo da cobertura, símbolo da ação do Espírito Santo, e de uma janela que percorre parte da 
parede, imputa ao interior uma claridade uniforme, dá expressão ao espaço e contribui para a 
criação de uma ambiência que convida ao recolhimento e à meditação. Os efeitos de equilíbrio e 
de uniformidade lumínica do espaço não são quebrados pela luz artificial. A existência da jane-
la, que permite o contacto visual com a natureza e com a paisagem transformada pelo homem, 
simbolicamente propõe a ligação dos presentes com a obra criadora de Deus e com o mundo 
dos Homens.
 A ausência de qualquer elemento físico que diferencie o espaço polarizador da celebração 
e o espaço da assembleia, reforçada pela uniformidade da luz, traduzem um sentido de harmonia 
e de comunhão e favorecem a integração da dinâmica da liturgia no espaço arquitetónico.
Todos estes elementos se articulam no princípio da nobre simplicidade, para que visualmente 
e pelo seu significado simbólico desempenhem uma ação integradora das emoções e dos senti-
mentos de espiritualidade que fazem parte do encontro dos fiéis entre si, e de todos com Deus. 

VALIOSO ESPÓLIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

‘A GUERRA INTERIOR’ DE MATIAS DE ANDRADE

 Marta Teixeira Anacleto disse no prefácio de um trabalho científico de Sara Augusto, 
apresentado na sumptuosidade da igreja do Seminário Maior de Viseu, que se sentia feliz por 
poder contribuir para aquele momento. A professora Associada com Agregação à Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra tece os maiores encómios a ‘A Guerra Interior’ do padre 
Matias de Andrade, 1743.
 O manuscrito de Matias de Andrade esteve, até ao ‘aparecimento’ da Sara Augusto, con-
finado ao valioso espólio da Biblioteca Municipal de Viseu. Atualmente, a investigadora que, 
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‘em boa hora’, decidiu trabalhar e publicar o trabalho, desempenha funções no Centro de Lite-
ratura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

NO DOMÍNIO DA FESTA BARROCA

 O texto veio demonstrar (o que torna esta publicação num precioso contributo para o estu-
do da mundividência barroca) ‘a plasticidade de uma escrita marcadamente epocal que conjuga 
construção alegórica emblemática, numa encenação cumulativa de descrição e de figuração dos 
signos, como se os frescos de Giotto se projetassem nas estratégias retóricas a que o autor recor-
re para assinalar o combate interior entre vícios e virtude que cada homem/soldado tem de saber 
percorrer. A avaliação da obra, no contexto prolixo da prosa setecentista, e da prosa didática 
e moral, em particular, não pode, deste modo, rasurar a visualidade do texto e a dimensão do 
espetáculo que, ao invés de contrariar uma tendência ascética não apenas confinável ao ambien-
te do Oratório, a integra no domínio da festa barroca’.

ARGUTO ESTUDO CRÍTICO

 Para Marta Anacleto, o trabalho da edição do manuscrito de ‘A Guerra Interior’ e o ‘argu-
to estudo crítico que a acompanha passarão a configurar, no âmbito das Poéticas do Barroco, um 
fundamental ensaio sobre diferentes formas/ fórmulas de sobrevivência de modelos culturais na 
Época Moderna, cuja divulgação se julga essencial para compreender a modernidade/atualida-
de do mundus simbolicus de setecentos’.

D. ILÍDIO LEANDRO FALA DE ‘VÍCIOS’ E ‘LIMITES’

 O Bispo de Viseu, D. Ilício Leandro, que também esteve presente neste lançamento, disse 
que se tornou ‘depressa num fã da Guerra Interior do padre Matias de Andrade’, graças ‘à obra 
que Sara Augusto nos coloca nas mãos’. Falando de ‘vícios’ e ‘limites’, enquadrou e tornou 
acessível a ‘Guerra Interior’.
 Depois de diversas considerações, fazendo quase outra ‘guerra’, D. Ilídio Leandro tirou 
algumas conclusões sobre a obra, adiantando, desde logo, que a principal é a Paz.

TEMPO DE REFLEXÃO E MEDITAÇÃO

 Por outro lado, ‘a riqueza interior de cada um de nós, presente e vivida na consciência’, 
corresponde a um ‘tempo que nos é necessário para a reflexão e meditação’; a vida interior é 
algo de permanente entre várias unidades de escolha e de decisão, sendo essencial não ser preci-
pitado; ‘é no interior da consciência de cada pessoa que se processa o mal e o bem. Um e outro 
brotam do coração’.
 A ‘higienização da cabeça e do coração é dever e urgência da saúde pública’. As ‘virtudes 
são muito mais belas e verdadeiras que os vícios’, afirmou. Tirou ainda outras conclusões que 
envolvem ‘o domínio da vontade, que organiza e coordena toda a guerra. Toda a ação da pessoa. 
O ‘facilitismo na educação e na sua formação traz uma grande lacuna que marca toda a vida, na 
autonomia e na capacidade de autorrealização’.

ANDAMOS MUITO FORA...

 D. Ilídio falou nas virtudes que considerou importantíssimas e de efeitos arrasadores da 
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vitória sobre o vício, contributo para a paz. Finalmente disse que está cons- ciente de que ‘existe 
um santuário, consciência moral da pessoa, onde se encontra Deus interveniente em cada um, 
tratando-nos sempre com muito valor e muita amizade mesmo em quem o não conhece’.
 O ‘Santuário nunca está vazio. Deus está lá. Nós às vezes é que andamos muito fora e não 
o encontramos’.
 Para a escritora é fácil ‘passar dias e dias fechada numa biblioteca’. Não se importa. O 
que pretende é trazer do interior, projetando para o exterior, vivências novas, fazendo, no caso, 
a destrinça entre o bem e o mal. Estudar/observar os donos do mundo. Espera que a nossa guer-
ra interior leve à conclusão de que cada um de nós é um ser único. Irrepetível. Insubstituível.

RECONHECIMENTO MERECIDO

 José Coelho, editor, que usou da palavra em diversos tempos, informou que o manuscrito 
estudado por Sara Augusto faz parte do espólio da Biblioteca Municipal de Viseu D. Miguel da 
Silva.
 As últimas palavras da sessão pertenceram à vereadora municipal, Ana Paula Santana, 
congratulando-se pelo conhecimento, merecido, que foi dado à obra.
 A apresentação de ‘A Guerra Interior’ terminou com um apontamento cultural. 

DESCOBRINDO... O ARQUIVO HISTÓRICO DA DIOCESE DE VISEU

 Porque a realidade se constrói aos poucos, o Arquivo Histórico da Diocese de Viseu é 
uma realidade em construção.
 Tendo como missão a preservação, mas sobretudo a disponibilização e comunicação ao 
público de um importante acervo informacional tanto para a História da Igreja, como da Dio-
cese e, consequentemente, da cidade de Viseu, desde Maio de 2012 que se encontra em fase de 
tratamento arquivístico a documentação produzida pelos diversos organismos que, ao longo do 
tempo, se foram constituindo na Diocese de Viseu. Assim sendo, encontramo-nos actualmente 
numa das fases mais importantes, mas também mais morosas, do referido tratamento, o recen-
seamento.
 O recenseamento é a fase que nos permitirá responder a perguntas tão essenciais como: 
Que	 tipologias	documentais	existem?	Quem	as	produziu?	Quando	as	produziu?	Por	que	as	
produziu?
 Embora, como já foi referido, ainda estejamos na fase de recenseamento, a documentação 
produzida pela Câmara Eclesiástica, secção diocesana, perfila-se já como um dos mais impor-
tantes, tendo em conta tanto o seu volume documental, como a sua relevância informacional.
 Entre outras atribuições, compete à Câmara Eclesiástica tratar de todo o processo admi-
nistrativo-burocrático que conduz à ordenação de um novo presbítero dando, dessa maneira, 
origem aos chamados Processos	de	Habilitação	a	Ordens.	A Ordem	é o sacramento que permite 
a entrada no estado sacerdotal, entrada essa que, ainda hoje, está rodeada de todo um cerimonial 
ritualístico e burocrático que foi, até finais do século XIX, bastante complexo. A título de exem-
plo, apresentamos um resumo do Processo	de	Habilitação	de Manuel do Couto Albuquerque, 
natural do lugar da Roda, na freguesia de Mangualde, filho legítimo de Manuel do Couto e Ana 
Maria, que, em 1851, desejando “melhor	servir	a	Deos,	e	a	Igreja”,	começa a trilhar o caminho 
para a sua ordenação.
 Tendo sido aprovado “simpliciter”	e “nemine	discrepante”	nas disciplinas de “Gramáti-
ca Latina”	e “Filosofia Racional	e	Moral”	respectivamente, é admitido à prima	tonsura	e dois 



139Igreja Diocesana

graus das ordens	menores,	a 2 de Agosto de 1851, dando-se então início a todo um processo que 
visa provar a sua legítima identidade, habilitações literárias e bons	costumes	de	vida.
 Como tal, à petição inicial do referido habilitando juntam-se, entre outros, certidões de 
idade e de aprovação nas disciplinas obrigatórias, mandados e comissões do Vigário-Geral ao 
pároco de Mangualde para que este proceda à inquirição de testemunhas, o rol das referidas 
testemunhas e sua consequente e efectiva inquirição, as chamadas “Inquirições	de	testemunhas	
para	Habilitação	de	genere,	vita	et	moribus”.
 Provada a sua identidade, habilitações literárias, pureza	de	sangue	e bons	costumes	de	
vida,	no dia 10 de Setembro de 1851, Manuel do Couto Albuquerque fica habilitado à prima	
tonsura e aos dois primeiros graus de ordens	menores.
 Três anos depois, faz nova petição, desta vez habilitando-se aos dois últimos graus das re-
feridas ordens. Novo processo é aberto e mais uma vez o habilitando tem de fazer prova de sua 
identidade, habilitações literárias e bons	costumes	de	vida,	pelo que as tipologias documentais 
são idênticas às anteriores.
 Obtidos os dois últimos graus das ordens	menores	a 14 de Setembro de 1854 e almejan-
do ascender às ordens	maiores,	Manuel do Couto Albuquerque necessita agora de provar que 
cumpre um outro requisito obrigatório, a capacidade de se auto-sustentar. Assim sendo, inicia 
em 1853 o respectivo processo probatório, onde consta, entre outros documentos, a escritura 
de uma propriedade “de	terra	de	milho	e	centeio,	com	humas	cazas	dentro,	e	suas	respectivas	
agoas”	doada por seus pais.
 Provada agora a sua capacidade económica, continuados os seus estudos e obtida a apro-
vação nas disciplinas obrigatórias, é habilitado a subdiácono	em 1855, a diácono	em 1856, ano 
em que, no dia 29 de Novembro, se habilita também a presbítero.
 Para cada uma das referidas ordens	maiores,	os requisitos essenciais continuam a ser os 
mesmos, daí que as tipologias documentais incertas nos respectivos processos sejam em tudo 
semelhantes às que surgem no processo iniciado em 1851.
 Pelo recenseamento até à data feito, nem todos os Processos	de	Habilitação	a	Ordens	
estarão assim tão completos. Facto para o qual duas explicações se podem avançar: ou o ha-
bilitando não completou o caminho que lhe permitiria alcançar a plenitude do sacramento da 
Ordem	e, consequentemente, da vida eclesiástica, ou os processos ilustrativos das várias etapas 
do dito caminho foram desmembrados...
 A Série	de	Processos	de	Habilitação	a	Ordens,	pela informação que encerra, revela-se de 
primordial importância para o estudo sociológico do clero viseense, não esquecendo a preciosa 
ajuda que pode dar à Genealogia.
 O manancial de informação que o Arquivo Histórico pode fornecer é muito vasto e diver-
sificado. Após a mudança de instalações para a Casa Episcopal, foram já vários os utilizadores 
que a ele recorreram para realizar pesquisas de diversos âmbitos.

Anabela	Costa - Arquivista do AHDV

MUSEU DE ARTE SACRA ASSINA NOVO PROTOCOLO

‘SEM APOIO DO MUNICÍPIO NÃO HAVIA POSSIBILIDADES
DE TER O MUSEU ABERTO COM DIGNIDADE’

 O Deão do Cabido da Sé de Viseu, cónego Orlando Paiva, disse aos jornalistas presentes 
na assinatura de mais um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e o Cabido da Catedral 
que, se não fosse a colaboração da autarquia, no ‘presente e no passado’, não ‘teríamos a possi-
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bilidade de ter tão importante e maravilhoso espaço – Museu de Arte Sacra - aberto ao público’.
Quanto ao protocolo da ‘Rota das Catedrais’, assinado há dois anos, ‘gostaríamos de o ver im-
plementado’. Mas isso ‘não depende de nós’, mas da CCRC, que recebe e distribui os fundos 
do QREN.
 Para o cónego Orlando Paiva, a cobertura é uma das prioridades. A este propósito, 
Fernando Ruas espera que alguma coisa mexa, depois de se terem acertado as agulhas, inclusive 
nas catedrais do país, à volta de três dezenas. Mas nem todas estão no mesmo grau de carência. 
A de Viseu é das que exigem rápida intervenção. O processo ‘estava’ bem encaminhado e as 
verbas disponibilizadas. Sobre o protocolo agora assinado, Fernando Ruas adiantou que a au-
tarquia colaborava com gosto e determinação porque sabia que estava perante uma instituição 
para a qual assuntos desta natureza é trabalho garantido. ‘O mesmo processo acontece com o 
nosso Conservatório de Música, que acolhe centenas de indivíduos e que só funciona graças 
aos protocolos que têm sido efetuados entre a Câmara e a entidade responsável pelo desen-
volvimento dos programas. Recorde-se que o imóvel é da autarquia viseense e que a Proviseu 
não paga qualquer renda. O seu contributo é a disponibilização de bolsas que depois a Câmara 
atribui aos melhores alunos do concelho, sobretudo àqueles que não têm possibilidades econó-
micas de continuar os estudos musicais.

SÉ CATEDRAL SERÁ DAS PRIMEIRAS A SER REQUALIFICADA

 A Diocese de Viseu acredita que a Sé Catedral seja das primeiras a merecer requalificação 
por estar entre os três casos prioritários, face ao seu estado de degradação.
 A garantia de que o início das obras estaria para breve foi dada pela Diretora Regional da 
Cultura na inauguração do Paço Episcopal de Viseu, em 17 de fevereiro. O acordo foi concreti-
zado há mais de dois anos.
 Orlando Paiva disse, que se aguarda com natural ansiedade que o Estado cumpra as pro-
messas feitas no âmbito da ‘Rota das Catedrais’, com o objetivo de fomentar no país o turismo 
religioso.
 Os trabalhos chegaram a estar calendarizados para junho-2012. Porém, as restrições eco-
nómicas vieram atrasar tudo. Resta, para Viseu, a perspetiva de que a diretora da Cultura do 
Centro não se tenha enganado nas prioridades nem na ‘reserva’ dos euros que assegurarão o 
pagamento dos trabalhos neste monumento nacional.
 Sabe-se, por outro lado, que os projetos já estão concluídos.

CONTRIBUTO PARA MANTER AS PORTAS ABERTAS

 Em relação ao protocolo agora assinado com a Câmara Municipal, no valor de sete mil 
euros, é o contributo anual que tem sido possível a autarquia adiantar com o objetivo de manter 
abertas as portas do Tesouro da Sé / Museu de Arte Sacra, cobrindo parte dos gastos com o seu 
funcionamento. A contrapartida do protocolo é a de que o Museu seja visitado gratuitamente 
por alunos e seniores do concelho.
 O presidente Fernando Ruas adiantou que o investimento feito pela Câmara Municipal na 
cultura é bastante mais pesado, disponibilizando cultura aos cidadãos. 
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31 DIAS COM MARIA

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

 As exposições temporárias constituem recursos estratégicos no processo de salvaguarda 
e de dinamização do património, no nosso caso concreto, mais especificamente o de matriz 
religiosa.
 Tornam acessíveis ao público peças de diversas tipologias, que na sua maioria são desco-
nhecidas e cuja fruição se encontra circunscrita a um universo de pessoas limitado.
 Simultaneamente, a inclusão dos objectos em narrativas sustentadas num discurso histó-
rico, artístico e simbólico, confere-lhe um potencial de comunicação e de interpretação acresci-
do.
 Aproveitando as potencialidades proporcionadas pelas novas tecnologias de informação 
e de comunicação, a Diocese de Viseu, através do Departamento dos Bens Culturais, vai apre-
sentar durante o mês de Maio uma Exposição Virtual, intitulada 31 DIAS COM MARIA.
 Ao longo do mês, diariamente, será disponibilizada on-line uma obra de arte evocativa da 
vida da Virgem.
 As trinta e duas obras seleccionadas pertencem todas às paróquias da Diocese de Viseu.
No mês evocativo de Maria, caminharemos também nessa devoção especial através das obras 
de arte da nossa Diocese.
 Para além da habitual tabela identificativa, a obra é complementada por um texto que a 
contextualiza.
 Esta Exposição pode ser visitada em: http://bensculturais.diocesedeviseu.pt, http://bens-
culturais.diocesedeviseu. pt/31diascommaria/

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS

 Celebrado anualmente a 18 de Maio, o Dia Internacional dos Mu- seus pretende relevar 
a importância das instituições museológicas no quadro da cultura e da sociedade. Por proposta 
do ICOM – Conselho Internacional de Museus (organismo da UNESCO), esta data é assina-
lada desde o dia 18 de Maio de 1977. Neste dia, para além das ações e propostas regulares, os 
diversos equipamentos museológicos, têm um horário de funcionamento alargado e oferecem 
actividades diversas, numa estratégia de comunicação e de dinamização do património que têm 
à sua salvaguarda. A escolha do tema para o ano de 2013, Memória	+	Criatividade	=	mudança	
social,	de acordo com o Director Geral do ICOM, Julien Anfruns, enquadra-se no contexto das 
dinâmicas que os museus são chamados a assumir na actualidade: “reconciliar a	missão	tradi-
cional	de	preservação	dos	museus	com	o	cultivo	da	criatividade	necessária	para	a	renovação	e	
aumento	de	visitantes	é	a	evolução	que	os	museus	necessitam	para	que	a	sua	presença	e	acções	
consigam mudar	a	sociedade	de	forma	construtiva”.
 Em Viseu as actividades para o Dia Internacional dos Museus, tal como nos três anos 
anteriores, desenvolvem-se no quadro de uma parceria estabelecida entre vários organismos: 
a Diocese de Viseu através do Departamento dos Bens Culturais e do Tesouro de Arte Sacra, 
o Museu Grão Vasco, a Câmara Municipal de Viseu, o Museu da Misericórdia, o Museu de 
Silgueiros e o Núcleo Museológico do RI 14. Entre os dias 16 e 19 de Maio propõe-se um pro-
grama de actividades variado e orientado para diversos públicos.
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PROGRAMA DA DIOCESE DE VISEU

17 DE MAIO

 09h30 – 12h30: Navegar na Exposição de Arte Sacra na BARCA DA FÉ
Seminário Maior de Viseu (inscrição obrigatória, duração 1h30)
 Destinada a um público infantil, para além da visita à exposição, as crianças participam 
num atelier de pastelaria onde constroem o símbolo do Ano da Fé.
 21h15 – “A Loucura de Deus” | Claustro do Seminário Maior de Viseu
 A projecção de pinturas contemporâneas da obra de Sieger Köder será complementada 
pela leitura de vários textos, numa dinâmica de imagem, luz e som simbólicas.
 Participação especial: D. Ilídio Leandro, Isabel Silvestre e Paulo Machado

DIA 18 DE MAIO

 15h00 | 16h00 | 17h00 – Visita Orientada ao Núcleo Museológico do Seminário Maior de 
Viseu
18h00 – 23h30 – Descobrir o Tesouro da Sé – Visitas guiadas. 

IX ENCONTRO CULTURAL DE SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES

 Nos dias 10 e 11 de Maio decorreu no Mosteiro de São Cristóvão de Lafões o IX Encontro 
Cultural de São Cristóvão de Lafões. O tema proposto para este ano – Cister:	por	entre	História	
e	Imaginário	– foi seleccionado no contexto da comemoração do nono centenário das grandes 
datas de Cister, da entrada de Bernardo à fundação de Claraval.
 As comunicações apresentadas constituíram interessantes reflexões sobre a Ordem e os 
seus membros, as abadias, as vivências culturais e espirituais. Mais uma vez este evento contou 
com a presença de muitos participantes, que para além de assistirem às comunicações puderam 
desfrutar da arquitectura do mosteiro e da beleza dos espaços naturais que o circundam.
 Foi apresentada a publicação com as comunicações do VIII Encontro Cultural e o pro-
jecto de um portal que permitirá disponibilizar on-line as Atas dos primeiros Encontros, que já 
estão esgotadas.
 Ficou já marcada a data de realização do próximo Encontro, que terá lugar no dia 9 e 10 
de Maio de 2014, para o qual está a ser preparado um programa especial, assinalan- do os dez 
anos de realização deste evento.

17 E 18 DE MAIO ATIVIDADES DA DIOCESE DE VISEU
NO ÂMBITO DA FESTA DOS MUSEUS

17 DE MAIO

 09h30 – 12h30: Navegar na Exposição de Arte Sacra na BARCA DA FÉ
 Seminário Maior de Viseu (inscrição obrigatória, duração 1h30)
 Destinada a um público infantil, para além da visita à exposição, as crianças participam 
num atelier de pastelaria onde constroem o símbolo do Ano da Fé.
 21h15 – “A Loucura de Deus” | Claustro do Seminário Maior de Viseu
 A projecção de pinturas contemporâneas da obra de Sieger Köder será complementada 
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pela leitura de vários textos, numa dinâmica de imagem, luz e som simbólicas. Participação 
especial: D. Ilídio Leandro, Isabel Silvestre e Paulo Machado

DIA 18 DE MAIO

 15h00 | 16h00 | 17h00 – Visita Orientada ao Núcleo Museológico do Seminário Maior de 
Viseu
 18h00 – 23h30 – Descobrir o Tesouro da Sé – Visitas guiadas

31 DIAS COM MARIA

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

 O mês de Maria, dedicado à Mãe do céu de todos os homens, é especialmente vivido pelas 
comunidades de fiéis, através de manifestações de cariz diverso: oração do terço, peregrina-
ções, procissões, flores, cânticos, orações, etc. Os corações dos cristãos acolhem com particular 
emoção e veneração a Virgem Maria, apreendem as suas virtudes e apelam à sua protecção 
para a caminhada terrena de cada um. Maria, medianeira entre os cristãos e Deus, assume uma 
especial força intercessora ao longo deste mês, a ela são confiadas as fraquezas e sofrimentos 
dos fiéis.
 Neste mês de comunhão eclesial em torno de Maria procurámos dar a conhecer a sua 
trajetória, a sua missão na história da salvação através de uma Exposição virtual intitulada 31 
DIAS COM MARIA. A apresentação das trinta e duas obras de arte, pertencentes a diversas 
paróquias da Diocese de Viseu, corporizou a explanação figurativa de Maria no seu contexto 
familiar, nas dificuldades com que foi confrontada, na sua disponibilidade e amor incondicio-
nais, na sua docilidade, coragem e firmeza perante o sofrimento. Convidámos os que nos acom-
panharam a contemplarem todos os dias Maria através da arte, e com ela a aproximarem-se do 
Filho de Deus, na sua morte e ressurreição gloriosa, pois a vida de Maria, de cujo seio brilhou a 
“Luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo” (Jo 1,9) desenvolve-se em união com 
Jesus.
 Datadas de diversos séculos, foram apresentadas pinturas, esculturas, peças de talha e de 
ourivesaria, que testemunham a relevância da iconografia mariana no contexto da arte dos es-
paços religiosos da Diocese de Viseu, bem como a riqueza e a diversidade da produção artística 
que incorporam. Perspectivámos a abrangência possível do território diocesano, bem como a 
integração de obras qualitativamente muito diversas, dando espaço à presença de peças de ca-
riz mais ingénuo e popular, mas também elas portadoras de mensagem e de testemunho de fé. 
Com objectivos pedagógicos foram igual- mente apresentadas algumas peças que carecem de 
restauro, bem como exemplares que se encontram repintados.
 A Exposição das obras foi complementada pela respectiva tabela e por textos – citações 
bíblicas, cânticos, poemas, homilias, etc. – que contextualizam a representação figurativa.
 Esta exposição poderá continuar a ser visitada no site do Departamento dos Bens Cultu-
rais: bensculturais.diocesedeviseu.pt

O DES-RESTAURO E A (RE)DESCOBERTA DE OBRAS DE ARTE

 Com frequência, as intervenções de restauro realizadas sobre o património religioso não 
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se pautaram pelo código deontológico e ético que deve orientar a actuação dos técnicos desta 
área específica, que determina os limites da intervenção numa perspectiva de respeito pelo ca-
rácter histórico, material, artístico e estético das obras. Sem consideração pela obra original, são 
numerosas as obras que sofreram alterações profundas através de intervenções de pseudo-res-
tauro, de mau gosto, que têm contribuído para a destruição de muito do património diocesano. 
Sem critérios científicos, orientadas por opções subjectivas e pelo desejo de apagar as marcas 
do tempo para tornar a obra como “nova”, muitas das acções realizadas são irreversíveis e im-
pedem a futura recuperação das obras.
 Em outros exemplares, as intervenções abusivas corresponderam à realização de repoli-
cromias mantendo a policromia primitiva, possibilitando que o posterior levantamento contro-
lado dos repintes viabilize o retorno às superfícies originais.
 A intervenção de conservação e restauro recentemente realizada no tecto de caixotões de 
estilo barroco da capela-mor da igreja de São Pedro de Santar consistiu no des-restauro de ac-
ções anteriores, a últimas das quais realizada nos inícios do século XX, que tinha alterado de 
forma profunda as várias composições pictóricas, dando origem a um falso histórico. A remo-
ção dos repintes das composições, que aparentemente se revelavam de cariz muito ingénuo e 
de tratamento simplificado, puseram a descoberto as superfícies primitivas, bem preservadas, 
proporcionando uma leitura completamente distinta do conjunto de caixotões.
 Os repintes das trinta e cinco pinturas tinham correspondido a uma alteração profunda 
nos cenários e enquadramentos, que foram suprimidos na totalidade, na fisionomia dos santos 
figurados, profundamente adulterada, e nos seus atributos, eliminados ou deturpados de forma 
significativa. A remoção da camada pictórica correspondente aos repintes colocou a descoberto 
composições pictóricas bastante mais elaboradas, com enquadramentos arquitectónicos ou pai-
sagísticos, figuras com maior qualidade plástica e significativa riqueza de pormenores, com um 
cromatismo mais rico e trabalhado na construção da espacialização.
 A intervenção de restauro agora realizada permitiu, assim, a descoberta de uma obra de 
arte que contribui não só para a valorização e enriquecimento do património religioso da pa-
róquia de Santar, como também confere uma maior dignidade ao espaço de celebração e um 
acrescido enriquecimento à compreensão do simbolismo do programa iconográfico do tecto de 
caixotões. 

A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO E A SUA VALORIZAÇÃO

CONTEXTO ACTUAL

 No contexto de crise que vivenciamos actualmente são frequentemente questionados os 
investimentos na cultura e na recuperação do património histórico e artístico. Nem sempre a 
abordagem a este assunto se traduz em opções fáceis e se materializa em acções pensadas numa 
perspectiva integrada, com projectos capazes de capitalizarem vários intervenientes e de se 
revelarem consequentes não apenas na área de actuação dos agentes directamente envolvidos, 
mas também numa esfera mais alargada, orientada para a criação de dinâmicas que contribuam 
para o desenvolvimento cultural, económico e social da região.
 Neste âmbito, assume especial pertinência a importância que foi atribuída ao património 
cultural e à sua recuperação pelo Presidente da República no discurso do Dia de Portugal, a 10 
de Junho. Como instituição proprietária de um vasto, diversificado e valioso património com 
valor histórico, artístico e cultural, a par do eclesial, a Igreja assume um papel estratégico na 
disponibilização dos bens culturais às comunidades de fiéis e a todos os potenciais interessados. 
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Assim, consideramos de manifesto interesse a publicação do trecho do discurso do Presidente 
da República, Prof. Doutor Cavaco Silva referente ao património:
 “Tenho sublinhado,	em	inúmeras	ocasiões,	a	importância	da	salvaguarda	do	nosso	pa-
trimónio,	seja	o	património	edificado,	como	as	muralhas	desta	cidade,	seja	o	património	ima-
terial,	como	o	Fado,	que	foi	igualmente	distinguido	pela	UNESCO.
	 Existe,	nos	nossos	dias,	uma	consciência	mais	clara	sobre	a	importância	do	património,	
inclusivamente	do	ponto	de	vista	económico.
	 Um	estudo	recente	concluiu	que	o	património	histórico	é	um	dos	domínios	em	que	se	
verifica	maior	crescimento	do	contributo	do	setor	cultural	para	a	riqueza	nacional.	Faz,	pois,	
todo	o	sentido	que	uma	agenda	de	desenvolvimento	e	de	criação	de	emprego	confira	especial	
atenção	à	salvaguarda	e	valorização	do	nosso	património.
	 Além	da	amenidade	do	clima	e	das	condições	de	segurança,	bem	como	da	reconhecida	
hospitalidade	das	populações,	o	património	histórico	e	a	cultura	representam	um	dos	maiores	
atrativos	que	Portugal	pode	oferecer	no	mercado	turístico	internacional,	em	que	a	concorrên-
cia	é	cada	vez	mais	intensa.
	 Em	diversos	pontos	do	país,	 os	autarcas,	 que	 saúdo	neste	Dia	de	Portugal,	 tomaram	
consciência	de	que	a	preservação	do	património	cultural	representa	uma	aposta	de	futuro,	num	
tempo	em	que,	além	do	mais,	as	infraestruturas	básicas	e	os	principais	equipamentos	já	estão	
edificados	e	consolidados.
	 Muitas	cidades	e	vilas	portuguesas	distinguiram-se	no	contexto	nacional	pelo	facto	de	os	
seus	autarcas	terem	tomado	esta	opção	estratégica.	Com	isso,	não	só valorizaram	o	orgulho	
e	a	autoestima	das	populações	como	fizeram	do	património	a	sua	«imagem	de	marca»,	que	as	
singulariza	e	destaca,	que	as	projeta	no	todo	nacional	de	uma	forma	absolutamente	inigualá-
vel.
	 No	entanto,	há	ainda	um	longo	caminho	a	percorrer.	Mas	não	se	julgue	que	o	facto	de	
vivermos	tempos	de	dificuldades	nos	deve	afastar	desta	opção,	ou	que	o	património	cultural	é	
uma	questão	acessória,	uma	benfeitoria	ornamental	ou	um	luxo	a	que	só	nos	devemos	entregar	
em	alturas	de	prosperidade.
	 Pelo	contrário,	é	justamente	nos	tempos	de	dificuldades	que	se	devem	fazer	apostas	de	
futuro.	A	recuperação	de	edifícios	degradados	e	a	valorização	dos	centros	históricos	são	fato-
res	que,	no	imediato,	geram	emprego	e	mobilizam	a	atividade	económica.
	 Portugal	 necessita	 urgentemente	 de	 preparar	 o	 período	“pós-troika”	 através	 de	 uma	
estratégia	de	crescimento	geradora	de	emprego.	Temos	de	localizar	e	aproveitar	as	nossas	po-
tencialidades,	que	existem	e	são	muitas.	O	mar,	desde	logo,	mas	também	o	património	histórico	
são	ativos	de	que	o	País	dispõe	e	de	que	não	podemos	prescindir	na	hora	presente.”
 (excerto do Discurso do Presidente da República na Sessão Solene das Comemorações do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas Elvas, 10 de junho de 2013).

JOGAR COM A ARTE TAMBÉM É APRENDER

 Ao longo do ano têm sido diversas as iniciativas propostas pelo Departamento dos Bens 
Culturais da Diocese de Viseu especificamente orientadas para o público infantil. Por consi-
derarmos que a sensibilização para o património artístico, nomeadamente o de cariz religioso, 
deve começar desde a fase infantil, têm sido preparados alguns programas de actividades com 
essa finalidade concreta.
 As acções propostas, ainda que pensadas numa perspectiva de jogo e de brincadeira, são 
também momentos de aprendizagem: mostram coisas novas ou muito antigas, ensinam a obser-
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var as peças de arte, contam histórias, despertam a curiosidade, alertam para a preservação do 
património, etc.
 Resgatando a estrutura de algumas brincadeiras e jogos correntes, como o jogo dos pares, 
o jogo das sombras, o dominó ou o jogo da glória, foram-lhes incorporadas regras específicas 
e imagens de arte sacra, conferindo-lhe uma matriz especificamente orientada para os bens 
culturais da Igreja. Paralelamente, foram preparados ateliers associados ao restauro e à docu-
mentação histórica. Nas duas primeiras semanas do mês de Junho deslocaram-se ao Seminário 
Maior de Viseu cerca de 450 alunos das escolas do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas 
da Zona Urbana de Viseu. Para além da visita à igreja, onde despertou especial curiosidade o 
órgão de tubos, visitaram as escadas suspensas, o claustro e o Núcleo Museológico – Arte Sacra 
| Diocese de Viseu. Este percurso, orientado com informações e uma linguagem adequada ao 
grupo etário, foi complementado com actividades de carácter lúdico: “claustro em acção” e a 
“caça ao tesouro”.
 No dia 18 de Junho foram recebidas na Casa Episcopal 109 crianças do primeiro ciclo do 
colégio da Via-Sacra. Num ambiente diferente, de linguagem contemporânea, realizaram várias 
actividades em grupo, em articulação com os serviços diocesanos que aí funcionam, aprenden-
do a brincar. No espaço da entrada, o vitral foi reconstruído num puzzle de grandes dimensões; 
na Casa das Hóstias observaram o processo de fabrico, desde a preparação da massa até à em-
balagem, e puderam provar do produto final; no Arquivo viram os procedimentos de limpeza 
da documentação, contactaram com os diferentes tipos e materiais de encadernação, de escrita 
e de suporte de escrita, visitaram o depósito e uma pequena exposição com carimbos, placas de 
gravuras, selos e materiais de escritório antigos; nas oficinas de restauro observaram as peças 
que ali se encontram para restaurar, acompanharam o processo de limpeza de uma escultura e o 
procedimento de douramento de um tocheiro.
 As crianças aderiram às várias actividades com grande entusiasmo, interagiram umas 
com as outras e com os monitores, colocando várias questões. Pensamos que as várias ações, 
para além da aquisição de conhecimentos, despertaram a curiosidade e estimularam a ima-
ginação e a criatividade das crianças. Através do recurso aos jogos e brincadeiras é possível 
conjugar a diversão com o alargamento dos saberes, cuja assimilação possibilitará uma melhor 
compreensão do mundo e abrirá o caminho a um processo de sensibilização para a importância 
e salvaguarda dos bens culturais da Igreja, que será positivamente consequente no futuro. Por 
isso, consideramos que este envolvimento da Diocese de Viseu, através do Departamento dos 
Bens Culturais, com a comunidade educativa de Viseu se tem revelado muito positivo.

PEÇA EM DESTAQUE

SÃO JOÃO BAPTISTA

 No mês em que se festejam os denominados santos populares, apresentamos uma das 
obras de referência da escultura barroca da Diocese, a imagem de São João Baptista, pertencen-
te à capela com a mesma invocação da Catedral de Santa Maria de Viseu.
 Esta escultura de São João Baptista figura‐nos o precursor de Cristo como um jovem de-
terminado, com o corpo parcialmente desnudado, envolvido pela caraterística pele de carneiro, 
que vestia na fase ascética e de penitência que viveu no deserto, à qual se sobrepõe um exube-
rante manto vermelho com ornatos vegetalistas dourados. Lateralmente encontra‐se apoiado 
num tronco de árvore, onde se posiciona o Cordeiro, reclinado sobre o Livro dos Selos e com 
a cabeça erguida em direção à mão direita de São João, com o indicador erguido, num alinha-
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mento que o identifica como o Anunciador. O braço esquerdo elevado sustenta a despretensiosa 
cruz, em cuja extremidade se enlaça a flâmula branca com a inscrição Ecce	Agnus	Dei.	A cadên-
cia de comunicação desta escultura com o observador é potenciada pela postura corporal, pela 
gestualidade teatral e pela expressividade do rosto. A anatomia bem delineada, a rotação e o 
alongamento corporal, conferem‐lhe a monumentalidade expressiva e significante caraterística 
da produção escultórica de Claude Laprade.
 Esta escultura foi executada para a capela de São João Batista da Sé de Viseu, localizada 
no transepto, que tinha sido reformada e provida de uma estrutura retabular de talha dourada 
barroca em 1721 por iniciativa do cabido. A encomenda da escultura foi realizada em conjunto 
com a imagem de São Pedro ao reputado escultor francês Claude Courrat Laprade, originário de 
Avinhão, que desenvolvia a sua atividade em Portugal desde finais de século XVII, como tes-
temunha a declaração registada por um intermediário neste ajuste: Recebi	(...)	onze	moedas	de	
ouro	(...)	para	dar	ao	Laprada,	que	hé	o	custo	que	leva	de	fazer	em	madeyra	as	duas	imagens	
de	São	João	Baptista	e	São	Pedro	para	a	Sé	de	Vizeu.
 Iconograficamente reporta os atributos caraterísticos de São João Batista. Esteticamente 
apropria as propostas formais do barroco e testemunha a sua origem na oficina de um artista de 
reconhecidos méritos, evidenciando‐se em relação à estatuária coeva.
 Retirada da estrutura retabular por motivos de segurança, esta escultura foi objecto de 
uma intervenção de cariz essencialmente conservativo. A limpeza das sujidades acumuladas 
colocou a descoberto as superfícies policromadas, estofadas e douradas, possibilitando a con-
templação da beleza e da qualidade da obra.
	 Texto	adaptado	de:	“São	João	Batista”,	in	Catálogo	da	Exposição	São	Teotónio:	patrono	
da	diocese	e	da	cidade	de	Viseu	|	1162-2012,	(Museu	Grão	Vasco,	16	de	Fevereiro	de	2013	a	7	
de	Outubro	de	2013).	Viseu:	Diocese	de	Viseu,	Câmara	Municipal	de	Viseu,	2013.

PROJECTO ROTA DAS CATEDRAIS

OBRAS NA SÉ DE VISEU VÃO AVANÇAR

 Quatro anos decorridos da assinatura do Protocolo de cooperação entre o Ministério da 
Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa para a implementação do projecto Rota	das	Ca-
tedrais,	e dois anos do Protocolo entre a DRCC (Direção Regional de Cultura do Centro) e a 
Sé de Viseu, foi finalmente candidatado e aprovado pela CCDRC (Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro), no âmbito do Eixo Prioritário 2 “Valorização do Espa-
ço Regional” do Programa Maiscentro, o projeto para a primeira fase de intervenção na nossa 
Catedral.
 De acordo com o estudo realizado pelo Grupo Técnico Coordenador do Projecto Rota das 
Catedrais a Sé de Viseu foi integrada no grupo das Catedrais de intervenção prioritária. Tra-
ta-se de um edifício de manifesta relevância no âmbito do património nacional, que congrega 
de forma harmoniosa estilos diferenciados, em conformidade com as alterações à fisionomia 
primitiva que lhe foram sendo imputadas ao longo dos séculos. No espaço do Centro Histórico 
é manifestamente o equipamento que atrai mais visitantes. A inexistência de estudos e de da-
dos não nos permite inferir um número aproximado de visitantes, contudo, temos a percepção 
que constitui o espaço de referência no quadro do património cultural da cidade e de absoluta 
importância para a dinâmica do Centro Histórico. Estas potencialidades culturais encontram-se 
manifestamente condicionadas pelo estado de conservação do edifício e pela ausência de uma 
gestão cultural devidamente planeada e proactiva. Neste contexto, o Projecto Rota das Cate-
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drais tem sido assumido pela Diocese como uma oportunidade estratégica para a realização de 
uma intervenção de conservação e restauro no património (edificado, móvel e integrado) e para 
a definição de estratégias de valorização e de dinamização cultural e eclesial.
 Aprovada a candidatura, no valor de cerca de trezentos e oitenta mil euros, será breve-
mente assinado um novo Protocolo de colaboração entre a DRCC e a Sé de Viseu para esta 
primeira fase da intervenção, a qual contempla (cf. o Protocolo):
 a) eliminar patologias que se verificam em capelas do claustro e que têm como causa as 
infiltrações de humidades provenientes da cobertura da igreja;
 b) resolver problemas de infiltrações que se detetam no interior da Sé e pro- ceder a um 
maior isolamento térmico do interior dos espaços da nave e do transepto;
 c) limpeza superficial dos paramentos exteriores;
 d) colocação de uma cobertura cerâmica em telha de barro vermelho com isolamentos e 
impermeabilizações;
 e) as coberturas existentes que apresentam um elevado nível de deterioração serão revis-
tas nas possíveis deficiências e limpas através de jato de água a pressão controlada;
 f) limpeza superficial dos paramentos exteriores da igreja;
 g) refechamento de juntas;
 h) reencaminhamento dos cabos de energia elétrica que percorrem de forma irregular 
estas coberturas;
 i) instalação de um sistema simples de aquecimento ambiente apoiado na colocação, em 
todos os bancos da nave, de coxins aquecidos através de sistema elétrico;
 j) intervenção de limpeza e estabilização da Capela de São João Batista.
Perspetiva-se que os concursos decorram ainda este ano e que as obras contempladas nesta 
primeira fase sejam concluídas até ao final do ano de 2014.

DESCOBRINDO... OS ARQUIVOS PAROQUIAIS NO AHDV

 Com pouco mais de 5300 unidades de instalação, maioritariamente livros, foi concluído, 
no passado mês de Maio, o recenseamento do grupo de fundos de arquivos paroquiais perten-
centes ao Arquivo Histórico da Diocese de Viseu (AHDV).
 Dos 17 arciprestados que compõem a diocese, 16 encontram-se representados nos arqui-
vos paroquiais do AHDV, que alberga também documentação referente às dioceses de Aveiro, 
Coimbra, Guarda e Lamego.
 Embora a expressão arquivo	paroquial	nos transporte imediatamente para o uni- verso 
dos livros de assentos de baptismo, casamento e óbito, a verdade é que a documentação produ-
zida por uma paróquia, tendo em conta a sua orgânica e as funções que lhe são inerentes, não se 
esgota nos referidos livros de assentos e os arquivos paroquiais existentes no AHDV são disso 
prova	viva.
 Cobrindo um período que vai desde 1594 (primeiro registo de um livro de assentos de 
baptismo,	casamento	e	óbito do arquivo paroquial de São Cristóvão de Lafões) até 1945 (último 
registo de um livro para o registo	de	capítulos	de	visitas	e	pastorais	do arquivo paroquial de 
Lobão da Beira), para além das referidas séries de assentos de sacramentos, encontramos tam-
bém extractos	de	baptismo,	casamento	e óbito,	assentos	de	confirmação,	registo	de	capítulos	
de	visitas	e	pastorais,	registo	de	pastorais,	circulares	e	ordens,	inventários	e registo	de	receita	
e	despesa,	entre outras. No entanto, o grosso	da documentação é um conjunto de livros de as-
sentos de baptismo, casamento e óbito que, por intervenção do actual chanceler, cónego Sílvio 
Duarte Henriques, foram restituídos à diocese no início do século. Abrangendo o período com-
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preendido entre os anos de 1899 e 1911, os referidos livros são fontes de primordial importância 
para o conhecimento da vida das comunidades e sua interacção com os agentes eclesiásticos 
que, mais directamente, com elas privam, os párocos.
 Num desses livros, mais concretamente no livro de assentos	de	 casamento	do ano de 
1909 do arquivo paroquial de Beijós, arciprestado de Carregal do Sal, chamou-nos a atenção 
o assento de um casamento celebrado pelo Pe. Bernardino	Dias	da	Costa	Gomes,	aos	dezoito	
dias	do	mez	de	fevereiro,	entre o Doutor	Aristides	de	Sousa	Mendes	e	Dona	Angelina	de	Sousa	
Mendes,	elle	de	idade	de	vinte	e	trez	annos,	solteiro,	advogado	e ella	de	idade	de	vinte	annos,	
solteira,	d’occupação	domestica.
 O AHDV não tem o assento	de	baptismo	de Aristides de Sousa Mendes, mas achamos que 
isso não nos impede de relembrar aquele que, nascendo Homem, a rectidão de vida transformou 
em Herói e cujo aniversário se comemora a 19 de Julho.
 Um arquivo é também, e sobretudo, um repositório de memória(s) – memória de um indi-
víduo, de uma comunidade, de um povo... – onde simples e incógnitos Homens se transfiguram 
em Heróis, seja porque salvaram a vida de milhares ou porque providenciaram o sustento, ma-
terial e/ou espiritual, da sua família ou da sua comunidade.
 Gostamos de acreditar que é esta busca	do	Herói	em	nós,	daquele que em tempos de de-
sesperança leva a esperança aos desesperados, o motivo pelo qual os arquivos paroquiais são 
dos fundos mais requisitados na (ainda) curta existência do AHDV.

Anabela	Costa	(arquivista do AHDV)

PEÇA EM DESTAQUE

NOSSA SENHORA DO Ó OU DA EXPETAÇÃO

 Esta pequena escultura representa-nos a Virgem na sua gravidez, afastando-se da tipolo-
gia mais comum da época, em que a maternidade é reforçada pela colocação da mão sobre o 
ventre proeminente. Neste exemplar a mão recolhe lateralmente o manto e o ventre apresenta 
uma volumetria pouco significativa. O simbolismo da maternidade é salientado pelo fruto que 
ostenta na mão direita, numa remissão à passagem de São Lucas relativa à visita de Maria à sua 
prima Isabel: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre (Lucas 1, 42). O 
amor maternal é sugerido pela forma como encosta o fruto junto ao peito, envolvido pela mão. 
Sobre a túnica de decote redondo ostenta um manto, que cobre os ombros e desce em pregas 
frontais dispostas em V, pouco acentuadas e assimétricas. O rosto sereno, de expressão doce, 
mas melancólica, é envolvido por um véu curto, que recai sobre os ombros e, na frente, apre-
senta a orla dobrada.
 Corporalmente é animada por um ligeiro contraposto e pela ténue assimetria do rosto. A 
policromia, os ornatos vegetalistas e a fímbria dourada da túnica e do manto são posteriores.
 Esta iconografia mariana teve particular devoção na Península Ibérica no período medie-
val. A designação popular de Nossa Senhora do Ó procede das sete Antífonas iniciadas por O, 
cantadas nas Vésperas no período do Advento, entre 17 e 23 de Dezembro, intitulando-se a do 
dia 18 ‘O Virgo Virginum’, dia em que até ao século VII se celebrava a Anunciação nas igrejas 
peninsulares, tendo esta festividade passado para o dia 25 de Março, em conformidade com as 
práticas da Igreja de Roma. Desconhece-se a proveniência desta escultura, que actualmente in-
tegra a colecção do Paço Episcopal, mas as suas pequenas dimensões sugerem tratar-se de um 
exemplar de devoção privada.
 Retirado de:
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 EUSÉBIO, Maria de Fátima – Nossa Senhora do Ó ou da Expetação. In Os	Brilhos	do	
Invisível.	A	arte	na	 realização	 sacerdotal	 [Exposição no Seminário Maior de Viseu, 24 de 
Abril a 31 de Julho). Viseu: Diocese de Viseu, Departamento dos Bens Culturais, 2010, pp. 
48-49.

bensculturais.diocesedeviseu.pt

PEÇA EM DESTAQUE

SÃO BERNARDO

 Contemporâneo de São Teotónio, São Bernardo (1090-1153) assumiu especial protago-
nismo no contexto da espiritualidade e cultura cristãs da Europa, ao empreender uma reforma 
da disciplina eclesiástica e de vida religiosa estruturada no retorno à pobreza e simplicidade de 
Cristo, na prática do silêncio e da oração, no espírito de obediência e na castidade, aprofundan-
do com renovado vigor a observância da regra de São Bento, que vai corporizar na abadia que 
fundou em Claraval. No seu apostolado foi o grande impulsionador da Ordem cisterciense, fun-
dando inúmeras abadias e alargando a sua presença no território europeu, e do culto à Virgem 
Maria. Para além da vitalidade espiritual e cultural, bem como da humildade, são vários os as-
petos que aproximam São Bernardo e São Teotónio, pois ambos assumiram o governo de novas 
instituições monásticas, que alcançaram manifesta influência e importância na época, ambos 
recusaram as honrarias e dignidades que lhe foram propostas e ambos também exerceram forte 
influência política e social. Tal como São Teotónio, também a canonização de São Bernardo foi 
rápida, pois ocorreu poucos anos após a sua morte, em 18 de Julho de 1174 pelo papa Alexandre 
III.
 As ligações entre São Teotónio e São Bernardo e entre as duas comunidades monásticas, 
os crúzios de Coimbra e os cistercienses de Claraval, terão ocorrido numa comunhão de espírito 
contemplativo e de ideais de vida. A estima do abade francês para com o prior de Santa Cruz 
de Coimbra justificou que lhe tivesse oferecido um báculo, no qual São Teotónio se apoiava. 
De acordo com a tradição, desse báculo subsiste a respetiva crossa, que integra a coleção de 
ourivesaria do Museu Nacional Machado de Castro, proveniente do mosteiro crúzio.
 Nesta escultura, São Bernardo traja o hábito cisterciense com capuz, as pregas da túnica 
apresentam alguma plasticidade, caindo de forma paralela e vertical até aos pés, cobrindo-os 
totalmente. As mangas muito largas e com pregas corpulentas conferem alguma profundidade 
e dinâmica de volumes ao conjunto. A mão esquerda erguida ao nível da cinta é provável que 
sustentasse um báculo, enquanto a direita, com o anel abacial, se encontra elevada e com os de-
dos em sinal de bênção. Na cabeça tonsurada sobressaem os cabelos ondulados. Os olhos muito 
abertos e a boca ligeiramente aberta conferem ténue expressividade ao rosto, que no global se 
apresenta rígido. Sob o capuz recai um fio de contas esféricas com uma grande cruz na extremi-
dade. Junto aos pés, à semelhança das esculturas de São Teotónio, tem uma mitra, simbolizando 
a humildade e a rejeição aos vários episcopados que lhe foram oferecidos.
 Esta peça faz conjunto com uma escultura de São Bento, que também se encontra na 
mesma igreja. A presença deste conjunto escultórico na igreja de Fornos de Maceira Dão deverá 
estar associada ao Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, no qual foi adotada a regra 
cisterciense. Extinto em 1834, os seus bens, incluindo altares e imaginária, foram vendidos para 
outros espaços religiosos da região.
	 Retirado	de:	EUSÉBIO,	Maria	de	Fátima	–	São	Bernardo,	Abade	de	Claraval.	In	São	
Teotónio,	patrono	da	diocese	e	da	cidade	de	Viseu.	1162-2012	[Exposição	no	Museu	Grão	Vas-
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co,	16	de	Fevereiro	a	07	de	Outubro).	Viseu:	Diocese	de	Viseu,	Câmara	Municipal	de	Viseu,	
2013,	p.	142.

bensculturais.diocesedeviseu.pt

PEÇA EM DESTAQUE

SANTO AGOSTINHO

 Representando, em tamanho natural (para o tempo da sua produção), a figura de Santo 
Agostinho de Hipona, um dos Doutores da Igreja e, inquestionavelmente, uma das personalida-
des de maior projeção universal da História do cristianismo - pelo elo fundamental que constitui 
entre a cultura antiga e o pensamento cristão nascente, pelo impacte intelectual e teológico da 
sua vultuosa obra, como as Confissões	ou A	Cidade	de	Deus	e pela sua influência na modelação 
teológica do próprio conceito de Igreja e no desenvolvimento do movimento monacal medie-
vo -, a produção desta sumptuosa escultura, que o tempo maltratou, pode situar-se no tercei-
ro quartel do século XVIII, com origem num círculo oficinal obviamente qualificado, embora 
não necessariamente lisboeta.
 Com efeito, se o explícito contraposto da atitude e, muito particularmente, o carácter dra-
mático da modelação dos panejamentos a ligam à tradição retórica da estatuária barroca de ma-
triz italianizante, que, a despeito de primícias radicadas ainda na viragem do século (desde logo 
por intermédio da atividade de Claude de Laprade), faria escola na tradição nacional a partir da 
década de 1730 (a da chegada de José de Almeida e da importação massiva de estatuária italia-
na por D. João V), certos elementos, como o carácter classicizante da peanha e a policromia, 
de matriz ornamental mais evoluída, sustentam uma datação mais avançada, a que a crossa do 
báculo, por desgraça mutilada, deveria aduzir importantes informações.
 O sincretismo formal patente na aliança entre a tradição barroca adotada na composição 
da figura, a linguagem clássica da base e o expressionismo decorativo do estofo, remetem-nos, 
com efeito, para um círculo exterior e talvez anterior ao da produção contemporânea do magis-
tério de Machado de Castro na capital, que difundiria hegemonicamente um cânone marcado 
por um classicismo mais subtil, permitindo acreditar na produção desta escultura entre os anos 
de 1750 a 1775.
 Envolto nas vestes prelatícias identificativas da sua dignidade episcopal (a de bispo de Hi-
pona, que ocupou de 396 à sua morte em 430) o santo calca aos pés os livros que simbolizam as 
doutrinas erróneas (de que se afastaria, na sua adesão ao cristianismo), sobre os quais desliza a 
serpente maligna, sustentando inversamente, da mão esquerda, o livro volumoso que simboliza 
a sua própria reflexão sobre a essência de Deus e do Seu projeto universal. Amparado triunfal-
mente pelo báculo, com que esmaga a serpente do erro, reclina a cabeça mitrada em observação 
do seu próprio ato, com isso reforçando o efeito dinâmico da composição geral, certamente 
ideado em função do marco (arquitetónico ou retabular) da sua original colocação.
	 Retirado	de:
 PIMENTEL, António Filipe – Santo Agostinho, Bispo de Hipona, Doutor da Igreja. In 
São	Teotónio,	patrono	da	diocese	e	da	cidade	de	Viseu.	1162-2012	[Exposição no Museu Grão 
Vasco, 16 de Fevereiro a 07 de Outubro). Viseu: Diocese de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, 
2013, pp. 136-137.

bensculturais.diocesedeviseu.pt
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CAPÍTULO IV

ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1.  CONSELHO PRESBITERAL

CONSELHO PRESBITERAL

 Na manhã da passada Quarta-feira, dia 26 de Setembro, reuniu o Conselho Presbiteral da 
diocese e pela primeira vez no presente ano pastoral. Para além de outros assuntos, aprovou-se 
o Regulamento do Sínodo Diocesano que, agora com um novo responsável do Secretariado-
Geral, vai entrar na fase decisiva.

CONSELHO PRESBITERAL

 Reuniu na Casa Episcopal, na manhã de Sexta-feira, dia 4 de Janeiro, o Secretariado 
Permanente do Conselho Presbiteral. Foi preparada a agenda a reflectir no próximo encontro 
ordinário deste órgão diocesano que terá lugar, na sua nova sede - Casa Episcopal - no próximo 
dia 28 deste mês de Janeiro.

CONSELHO PRESBITERAL

 Reuniu na Segunda-feira, 28 de Janeiro, o Conselho Presbiteral, em reunião ordinária, no 
Centro Sócio-Pastoral Diocesano. A sessão ocupou a manhã e a tarde e resolveu todos os pontos 
da agenda. Ali foi também decidido que as Visitas Pastorais, no próximo ano pastoral, serão 
no Arciprestado de Viseu - 1.º Rural. Também se decidiu que a Renúncia Quaresmal terá como 
objectivos e em partes iguais, apoiar projectos pastorais da Diocese e projectos missionários. 
Falou-se sobre outros temas: celebração de S. Teotónio e Bênção da Casa Episcopal; eleição 
dos delegados ao Conselho geral do Centro Sócio-Pastoral; reorganização da Diocese; Sínodo 
Diocesano, etc.

CONSELHO PRESBITERAL

 Na Segunda-feira, dia 27 de Maio, teve lugar a 3.ª reunião ordinária do Conselho Presbi-
teral, neste ano pastoral 2012-2013 que teve lugar, pela 1.ª vez, na Casa Episcopal. Teve como 
agenda os seguintes pontos: Pastoral das Vocações, Seminários e Instituto Superior de Teologia 
de Viseu; Vicariatos; Sínodo Diocesano; Plano Pastoral 2013-2015.
 Os temas foram reflectidos com a participação de todos os elementos, enunciando-se 
alguns pontos importantes a ter em conta, concretamente no que se refere aos Seminários e 
Vocações ao sacerdócio. Votando-se o parecer dos conselheiros sobre os Vicariatos, decidiu-se, 



Igreja Diocesana156

por maioria, criar a Paróquia do Viso e extinguir o Vicariato de Santo Estêvão. Os habitantes 
do Bairro que lhe dá o nome ficam integrados na paróquia de Abraveses. Ficou marcado um 
Conselho Presbiteral extraordinário, a realizar em Mira, nos dias 16-18 de Julho, com 2 temas 
para reflexão: reorganização da Diocese e Comunicação Social da Diocese.

CONSELHO PRESBITERAL EXTRAORDINÁRIO

 Como já aconteceu no ano passado, realizou-se um Conselho Presbiteral Extraordinário, 
em Mira, na Casa da Sagrada Família, desde o almoço de 16 até ao almoço de 18 de Julho. 
Dois temas constituíam a agenda deste encontro: Unidades Pastorais e Comunicação Social na 
nossa Igreja de Viseu. Um e outro foram largamente reflectidos e aprofundados, com algumas 
decisões em ordem ao futuro. A ajudar-nos a reflectir este segundo tema - Comunicação Social 
- esteve connosco o Vigário-Geral da Diocese do Porto: Pe. Américo Manuel Alves Aguiar. O 
Jornal da Beira, os jornais paroquiais, o Gabinete de Comunicação, a página da diocese, a infor-
matização da Cúria diocesana e das paróquias, as redes sociais, a revista diocesana e o anuário 
foram temas que mereceram alguma reflexão, avaliação e que motivaram sugestões em ordem 
ao futuro.
 Quanto às Unidades Pastorais, permanecem como aposta de caminho que importa experi-
mentar, partilhar, aprofundar e avaliar. O Sínodo é oportunidade propícia para irmos, em comu-
nhão sinodal, percorrendo estes caminhos novos e sempre na perspectiva humilde e confiante 
de escolhermos o melhor para a Igreja que todos amamos e todos queremos servir.
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2.  CONSELHO PASTORAL

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Na manhã de Sábado, dia 24 de Novembro, teve lugar a 1.ª reunião ordinária do Conselho 
Pastoral Diocesano, no presente Ano Pastoral 2012-2013. De acordo com a agenda previamente 
enviada, partilharam-se actividades sobre o Ano da Fé e o Sínodo Diocesano que estão a decor-
rer ou estão programadas em todos os Arciprestados. Também se apresentou o calendário e a 
metodologia das próximas actividades, pensadas para este Ano Pastoral.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 No fim da tarde de Segunda-feira, dia 21 de Janeiro, reuniu o Secretariado Permanente 
do Conselho Pastoral Diocesano para a elaboração da agenda da próxima reunião deste órgão 
consultivo. Esta reunião terá lugar no próximo dia 16 de Fevereiro.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Reuniu o Conselho Pastoral Diocesano, no Centro Pastoral, no passado Sábado, dia 16 
de Fevereiro. Com os membros presentes, fez-se a partilha sobre a Proposta Sinodal, aprovada 
em Conselho Presbiteral, em reunião de Março de 2010. Depois, falou-se sobre as Propostas a 
preparar para as Assembleias Sinodais, tendo em conta o propósito e necessidade de renovar, 
reorganizar e reestruturar a Igreja na nossa diocese.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Para preparar a agenda do próximo Conselho Pastoral Diocesano, a ter lugar no dia 8 de 
Junho, p. f., realizou-se a reunião do Secretariado Permanente, na tarde de Segunda-feira, dia 
22 de Abril, no Centro Pastoral Diocesano.

CONSELHO PASTORAL DIOCESANO

 Realizou-se mais uma reunião ordinária deste órgão consultivo da diocese, a última no pre-
sente ano pastoral. Teve como agenda a partilha de iniciativas levadas a cabo nos arciprestados, 
quer relativas ao Ano da Fé quer ao Plano Pastoral diocesano. Dialogou-se, de seguida, sobre 
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uma das propostas para a reorganização da diocese, no actual Sínodo: novos Arciprestados e 
Unidades Pastorais. Os membros deste Conselho Pastoral partilharam impressões muito positi-
vas sobre as virtualidades desta reorganização, tendo em conta o futuro da pastoral na diocese. 
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3.  CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 Na tarde de Segunda-feira, dia 14 de Janeiro, realizou-se a reunião ordinária do Conse-
lho Económico Diocesano, com a presença de diversas Instituições desta nossa Igreja Local. 
Presidida pelo Bispo e orientada pelo Ecónomo - Pe. Armando Esteves Domingues - e com a 
presença do Vice-Ecónomo - Pe. Marco José Pais Cabral - as Instituições apresentaram a sua si-
tuação económica, tecendo algumas considerações sobre a difícil situação actual de todas elas, 
bem como da própria diocese.

CONSELHO ECONÓMICO DIOCESANO

 No fim da tarde de Sexta-feira, dia 12 de Abril, o Bispo presidiu à reunião do Conselho 
Económico Diocesano para Aprovação do Relatório e das Contas do ano de 2012, da Diocese e 
das diversas Instituições Diocesanas. Presentes o Ecónomo da Diocese, os membros do Conse-
lho Económico e os Responsáveis de quase todas as Instituições. Os trabalhos foram dirigidos 
pelo ecónomo Diocesano (Pe. Armando Esteves Domingues) e, para além dos Relatórios e das 
Contas de 2012, abordaram-se as dificuldades que, hoje, trazem mais problemas à gestão ordi-
nária e pedem uma atenção grande à visibilidade do que significa uma “Igreja pobre e para os 
pobres”.
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CAPÍTULO V

VIDA CONSAGRADA
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O INSTITUTO JESUS MARIA JOSÉ EM PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 

RITA AMADA DE JESUS MULHER DE FÉ E APÓSTOLA DO ROSÁRIO

 No passado dia 28 de outubro, no âmbito da celebração do ano jubilar, o Instituto Jesus 
Maria e José, realizou uma peregrinação a Fátima, altar do mundo - a Festa dos 100 anos do 
Envio das Irmãs para o Brasil pela Fundadora Viseense – Rita Amada de Jesus a ilustre pere-
grina. Estiveram presentes, cerca de novecentas pessoas vindas dos diversos lugares, por onde 
andou a Beata Rita Amada de Jesus, e onde o Instituto atualmente desenvolve a sua missão.
 A manhã foi animada e vivenciada pela espiritualidade e missão do Instituto Jesus Maria 
José, por vários grupos de crianças e jovens, dos Centros Sociais do Instituto e das Paróquias, 
ali presentes. O tema mais relevante desenvolveu os títulos atribuídos pela Igreja por ocasião 
da Beatificação da Beata Rita Amada de Jesus, como Apóstola do Rosário, da Família e da Eu-
caristia.
 Pelas 14h, reunimo-nos na Capelinha das Aparições, para a oração do rosário. Dirigido 
pelo Padre Pedro Manuel Leitão Alves, foi recitado por crianças e adultos, dos lugares ali repre-
sentados. No fim, foi oferecido pelo Governo Geral, vindo do Brasil, um rosário ao Santuário de 
Fátima, como símbolo de gratidão. Seguimos em procissão, para a Basílica da Santíssima Trin-
dade, para a Celebração Eucarística, que foi presidida pelo D. Manuel Felício, Bispo da Diocese 
da Guarda. Estava em nome do Bispo de Viseu o Senhor Cónego Arménio Ferreira Lourenço 
e concelebraram vários sacerdotes. O grupo coral, constituído pelas Paróquias de Ribafeita, 
Tourais, Ovar e de Jugueiros-Viseu, Dominguiso - Covilhã, foi orientado pelo Reverendo Padre 
António Alexandre, natural de Ribafeita.
 Depois da Eucaristia na Capela da Morte de Jesus, foram feitos os agradecimentos a todos 
os presentes e a quem proporcionou este evento de ação de graças por este jubi- leu do Institu-
to, que das trevas nasceu a luz em terras Brasileiras. O Grupo de Jovens de Ribafeita entoou o 
cântico da Divina Pastora, cântico que as Irmãs, ao despedirem-se de Portugal, cantaram rumo 
ao Brasil e que nunca mais voltaram à terra que lhe foi berço (Património Espiritual). Foi um 
dia muito significativo e bem participado por todos e vivido com muita oração, coreografia e 
reflexão.
 Quem percorre os caminhos que Rita Amada de Jesus percorreu percebe bem a sua co-
ragem, a sua fé e perseverança, andando de terra em terra, a levar o evangelho da conversão 
aos seus irmãos, incentivando-os à oração e à conversão e mudança de vida. Também foi como 
peregrina ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, aí permaneceu em oração dia e noite, foi em 
peregrinação a Roma (Património Espiritual). Encontrou muitos de- safios, contradições e difi-
culdades, mas não desistiu, pois a Obra era de Deus e nisto se manifesta o voto que ela fez de 
fidelidade à inspiração divina: “Prefiro morrer, a ver acabar uma obra que custou tanto sacrifí-
cio” (Autobiografia).
 Em 1912, numa época anticlerical, de muitas contradições religiosas, perseguição à Igre-
ja, e extinção dos Institutos religiosos, madre Rita Amada de Jesus, para salvar o Instituto fun-
dado à custa de tantos sacrifícios, envia as Irmãs para o Brasil, evitando, assim, o desapareci-
mento prematuro da Obra, com o mandato: “Ide, minhas filhas, sede fiéis a Deus Nosso Senhor, 
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e Ele será convosco. Quanto a mim, jamais vos verei; só no céu espero abraçar-vos de novo” 
(Património Espiritual, 244). Com o envio das Irmãs para terras brasileiras, o Instituto Jesus 
Maria José também foi revelado a vários povos e se expandiu ao Mundo. De uma situação, 
aparentemente prejudicial ao futuro deste carisma resplandece uma nova luz, pois Madre Rita, 
deixou-se levar pela inspiração divina e o Novo pôde surgir. Renasceu o Instituto Jesus Maria 
José, hoje largamente expandido em oito estados do Brasil e nove Países.
 Em nossos dias, Madre Rita, mulher audaz e de fé inabalável, nos convoca a seguir seus 
passos em defesa dos valores cristãos, da família e da vida.
 No ano da fé iniciado a 11 de outubro, o Papa Bento XVI propôs a toda a Igreja o aprofun-
damento do conhecimento dos mistérios da fé cristã e da redescoberta da relação pessoal com 
Jesus Cristo, e faz o apelo a cada cristão para assumir e testemunhar a fé. Aprofundemos, com 
empenho vivencial, as verdades da fé cristã e comprometamo-nos a irradiá-la.
 “Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ao verem as vossas boas obras glorifi-
quem o Pai que está nos céus”.
 Em nome do Instituto Jesus Maria José, agradecemos a adesão de todos os que se torna-
ram presentes, e a participação neste evento centenário. Desejamos que a mensagem aí transmi-
tida, e por cada um de nós acolhida, possa contribuir para um maior compromisso e testemunho 
cristão, em cada lugar que nos encontramos.
 Aproveitamos desde já para lembrar que, no próximo dia 06 de Janeiro de 2013 em Riba-
feita, o Instituto Jesus Maria José vai celebrar o 1.º Centenário da morte da Beata Rita Amada 
de Jesus. Contamos com a vossa presença.

Viseu, 02 de novembro 2012
Irmã	Maria	Belém	Pereira	Gonçalo

UMA NOVA CULTURA VOCACIONAL

 Teve lugar, no passado dia 24 de Novembro do ano corrente, na Casa da Sagrada Família, 
em Coimbra, a assembleia geral da Conferência Nacional dos Institutos Seculares (CNISP).
 Estiveram presentes os seguintes Institutos: Ancilla Domini, Caritas Christi, Companhia 
Missionária do Coração de Jesus, Cooperadoras da Família, Equipa do Ninho, Coração de Jesus 
(Masculino), Coração de Jesus (Feminino), Filiação Cordimariana, Irmãs Maria de Schoenstatt, 
Missionárias Combonianas, Nossa Senhora da Anunciação, Nossa Senhora de Schoenstatt, Pe-
quena Família Franciscana, Sagrada Família, Servas do Apostolado e Voluntárias D. Bosco.
 Foi abordado o tema “Uma nova cultura vocacional”, cujo desenvolvimento esteve a car-
go da Dr.ª Conceição Vieira.
 Sendo a vocação de consagração um dom de Deus, sublinhou-se ser ela uma realidade 
dinâmica que exige também uma resposta qualificada e dinâmica, constituindo assim um diálo-
go entre a graça	e a liberdade.	Num clima de acentuada e crescente descristianização, que tem 
sido responsável, em grande parte, pela escassez do número de vocações de consagração, im-
porta continuar a despertar nos cristãos a consciência da responsabilidade que sobre eles recai de 
se tornarem anunciadores das diversas vocações, de modo a levar os jovens a questionarem-se 
sobre o sentido da vida, procurando caminhos de realização pessoal que podem passar também 
pela consagração e pelo sacerdócio.
 Apesar da multiplicidade de acções e de esforços empreendidos, ao longo das últimas dé-
cadas, tem-se verificado não se terem alcançado os objectivos visados. Esta é uma constatação 
que nos leva a perguntar o porquê de tal facto.
 Embora sejam necessárias uma nova metodologia e uma nova linguagem que atraiam as 
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pessoas, sobretudo os jovens, tem também de se saber conjugar o semper	e o novum	do Evan-
gelho para se poder dar uma resposta convincente e atraente às questões colocadas pelo homem 
e pela mulher de hoje.
 “Não existe nada mais estimulante do que um testemunho tão apaixonado da própria 
vocação, capaz de tornar-se contagioso. Nada é mais lógico e coerente do que uma vocação 
que gera outras vocações e, com todo o direito, vos torna pais e mães”. (Documento “Novas 
vocações para uma nova Europa”)
 O que se torna fundamental, afinal, para lá da descoberta de novas estratégias, é o esforço 
para superar a mediocridade e, através de uma vida apoiada na humildade e na escuta orante da 
Palavra, deixar transparecer o rosto de Jesus Cristo, a Oferta permanente de Deus à humanida-
de.
 Também nesta assembleia foi feita a eleição da nova direcção para o próximo quadriénio, 
que ficou assim constituída:
 Presidente - Maria do Rosário Virgílio (Servas do Apostolado); Vogais:	José Carlos Coe-
lho (Coração de Jesus), Ana Maria Martins dos Santos (Ancilla Domini); Florinda Tavares de 
Oliveira (Sagrada Família) e Laurinda Sousa Ferreira (Coração de Jesus)

F.	Malça

A ESTRELA DE RIBAFEITA

 Assim como a Estrela do Oriente indicou aos Reis Magos o caminho para a gruta de 
Belém, onde acabara de nascer o Menino Deus, Rita Amada de Jesus, uma mulher simples da 
freguesia de Ribafeita, é uma estrela a indicar ao Povo o caminho para Deus.
 Recebendo de Deus o Dom do Carisma do Apelo à Conversão e da imitação da Sagrada 
Família, percorreu as freguesias, com grande ardor missionário, rezando o terço nas capelas e 
indagando ao mesmo tempo onde havia pessoas de vida menos exemplar, exortando-as à mu-
dança de mentalidade, em ordem à reestruturação de suas vidas para bem da família e recons-
trução da Sociedade.
 Em toda a sua vida viveu uma experiência profunda de união com Deus, que a tornava 
uma pessoa muito alegre e de afável relacionamento com todas as pessoas.
 Repleta de simbolismo é a data de sua partida para o Céu. Beata Rita Amada de Jesus 
falece em Ribafeita no dia da Epifania. Cremos bem, um sinal da Manifestação do seu Amado 
Jesus que vem ao seu encontro precisamente no dia 06 de Janeiro de 1913, Dia de Reis, dois 
dias depois de ela mesma enviar para o Brasil o segundo grupo das Irmãs do Instituto Jesus 
Maria José, por ela fundado em 1880 e extinto em Portugal em 1910, com o encerramento cons-
trangido dos colégios de Tourais, Louriçal do Campo, Castelo Branco, Paramos e Portalegre. 
Tal desfecho mereceu a expansão do Instituto Jesus Maria José no Brasil, em Portugal, Angola, 
Paraguai, Perú, Bolívia, Moçambique, Cabo Verde e México.
 Beata Rita Amada de Jesus é uma estrela que continua a percorrer o mundo, levando uma 
mensagem também cantada com o nome de Portugal:

	 “Enviadas	por	Madre	Rita	(as	Irmãs	Jesus	Maria	José),	
	 Chegaram	ao	Brasil,	Trazendo	de	Portugal
	 Um	grande	ardor	missionário.	
	 Se	preciso	fosse	o	mundo	inteiro	percorreria	
	 Para	salvar	uma	só	alma”	(Jony, cantor brasileiro).
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 E o nome da freguesia de Ribafeita e da Diocese de Viseu acompanham também a men-
sagem de Madre Rita pelo mundo.
Celebraremos com grande alegria e fé o Centenário de sua morte no dia 06 de Janeiro de 2013, 
na Igreja Paroquial de Ribafeita, para o qual estamos todos convidados.
 Muito temos a aprender com a Beata Rita Amada de Jesus. Ela “soube ler os sinais dos 
tempos”, que pediam respostas novas originais e corajosas, como afirmou o Cardeal D. José Sa-
raiva Martins, no dia da sua Beatificação. Disse também que esta Beata da Diocese de Viseu foi 
uma enamorada de Jesus, donde lhe provinha a sua energia e o zelo apostólico e que a mesma 
antecipou, de certo modo, a mensagem de Fátima aos três Pastorinhos, pela sua terna devoção 
mariana com uma particular devoção pelo Rosário. É considerada, por todos os que conhecem 
a sua vida, como uma mulher de fé, um modelo de Vida, tendo merecido de Roma os títulos de 
Apóstola do Rosário da Família e da Eucaristia.
 A mensagem da Beata Rita é muito importante porque ela lutou com todas as suas forças 
pela libertação da mulher e contra todas as formas de escravidão do nosso povo. Os grandes 
problemas do nosso tempo só poderão ser resolvidos com uma apaixonada ação educativa. Eis 
o que podemos aprender com Madre Rita. Ela tinha uma fé e uma confiança inabaláveis. Como 
ela ousemos pedir a Deus que no meio deste mundo nos mostre o seu rosto. Celebrámos no San-
tuário de Fátima os cem anos do envio corajoso das Irmãs Jesus Maria José, por Madre Rita, a 
Estrela de Ribafeita, evocando a ação da Divina Pastora que as guiou carinhosamente até ao seu 
destino. Fazendo memória desta celebração deixamos aqui o poema declamado na Eucaristia de 
ação de graças, na Basílica da Santíssima Trindade.

Ir.	Margarida	Bento

PROFISSÃO RELIGIOSA

 Na manhã de Sexta-feira, dia 14 de Dezembro, o Mosteiro de Santa Beatriz da Silva da 
nossa cidade esteve em festa. Ali se realizou uma nova Profissão Religiosa - da Irmã Ana Bea-
triz do Menino Jesus, natural de Rio de Mouro, Sintra, que celebrava, também neste dia, o 20.º 
aniversário de nascimento. Presentes vários sacerdotes, amigos da Comunidade Religiosa, entre 
os quais o Pároco de Rio de Mouro, do Patriarcado. Os Pais da jovem Irmã, outros familiares e 
bastantes pessoas da cidade estiveram presentes.

BEATA RITA AMADA DE JESUS, DESAFIO À SANTIDADE

 Ao celebrarmos, no dia 06 de janeiro deste ano de 2013, o 1.º Centenário da morte da 
Beata Rita Amada de Jesus – fundadora do Instituto Jesus Maria José -, somos convidados a 
refletir sobre o tema da santidade.
 O Concílio Vaticano II nos lembra que a santidade é uma vocação universal, isto é, todo o 
cristão é chamado a identificar-se na santidade com Jesus Cristo. No silêncio da sua intimidade 
com o Criador, o Filho mergulha no mistério fascinante e contagiante daquela santidade, cuja 
luz o provoca a colocar-se plenamente à disposição do Pai: “Eis-me aqui	para	fazer	a	tua	von-
tade”	(Hb 10,9).
 Movido pela sua coerência de vida, “Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, porque 
Deus estava com ele” (At 10,38). A sua presença santifica. Com a sua maneira de ser encanta; 
todos ficam calados quando ele fala; o seu olhar cativa; o seu toque de mão revitaliza; os seus 
gestos comunicam uma força amorosa; os seus passos vão ao encontro dos que precisam de 
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ajuda.
 Deus quer partilhar connosco aquilo que Ele mesmo é, ou seja, a sua santidade. É Ele 
quem nos chama. É Ele quem nos escolhe. Somos continuamente convocados à santidade. A 
Santidade é um Projeto de Vida. Tal projeto não se constrói isoladamente, trancados em nosso 
mundo. Muito pelo contrário. Ainda, que não perca a sua dimensão pessoal, que por sinal é 
fundamental, a Santidade é um projeto de vida comunitário. Os “Santos” eram homens e mu-
lheres como nós, inseridos na comunidade, atentos às necessidades e sofrimentos concretos nas 
realidade em que viviam. Tornaram-se santos, porém, modelando-se por Cristo, que foi para 
eles exemplo de vida verdadeiramente humana, profundamente religiosa, toda tecida de amor a 
Deus e aos Irmãos.
	 “O	mundo	de	hoje	precisa	de	santos”,	repetia João Paulo II.
 Todos somos chamados a ser santos como Deus, praticando as bem-aventuranças, os 
mandamentos, a caridade (cf. Mt 25).
 Rita Amada de Jesus deixa-nos o exemplo de santidade no seu ser e no seu agir. A Sua 
espiritualidade fundamenta-se, toda ela, na mais absoluta fidelidade a Deus e ao próximo, sem 
hesitações nem subterfúgios. Ao enfrentar os frequentes sofrimentos e perseguições durante sua 
vida, Rita Amada de Jesus mostrou ser dotada de uma fé granítica, alimentada pela assídua ora-
ção, foi uma enamorada de Jesus na Eucaristia, do Coração de Jesus e da Sagrada Família, com 
especial devoção a Maria em particular do Santo Rosário. Daí provinha a formidável energia 
do seu zelo apostólico, da sua grande aventura espiritual. O seu amor a Cristo levou-a a abrir-se 
aos outros, a ir ao seu encontro convidando-os a viver uma vida renovada em Cristo.
 Por suas palavras, obras e atitudes, chama todos à conversão. É o verdadeiro caminho da 
conversão que nos aproxima de Deus e desafia à santidade. Esse foi o caminho escolhido por 
Rita Amada de Jesus.
 Submeteu-se sempre com firmeza à vontade de Deus, a quem amava sobre todas as coi-
sas.
 Devorada pelo ardor apostólico, soube ler os sinais dos tempos, que pediam respostas 
novas e corajosas para as necessidades de então: as diversas formas de pobreza, tanto materiais 
como morais e espirituais da sociedade.
 Ela lutou com todas as forças pela libertação da mulher de toda e qualquer escravidão e, 
portanto, pela sua promoção em todos os seus aspectos; pela sua instrução e formação, para que 
pudesse viver em plenitude a sua dignidade de pessoas e de filhos de Deus.
 Ela empenhou-se na restauração da dignidade da família – ameaçada de desagregação 
segundo o espírito da Família de Nazaré.
 Ela própria se empenhava em visitar as famílias, sobretudo as dilaceradas por divisões, 
infidelidades e vícios, chegando a envolver-se em situações delicadas, a ponto de receber, por 
isso, ameaças de morte.
 Orientou sabiamente o Instituto Jesus Maria José, fundado por ela, agindo em todas as 
ocasiões de maneira ponderada, justa e com firmeza. No espírito da Sagrada Família de Nazaré, 
foi pobre e humilde, contentando-se sempre com o que lhe oferecia a Divina Providência.
 Esta é a mulher extraordinária, que a Igreja hoje propõe, como modelo ao povo cristão. 
Uma mulher extremamente sensível à realidade do seu tempo, encarnada no ambiente beirão 
em que viveu; uma mulher forte, corajosa, concreta, que se deu totalmente a Deus e aos irmãos; 
uma mulher cheia de amor, de fé e de esperança; uma mulher que, iluminada pelo Espírito, 
concebeu e viveu a santidade, como a plenitude de humanidade.
 As palavras da Bem-Aventurada Rita Amada de Jesus ainda ressoam entre nós como 
mandato daquela que nos pede observância ao Carisma e fidelidade a Deus: “Ide, minhas	
filhas,	sede	observantes	e	fiéis	a	Deus	Nosso	Senhor...	quanto	a	mim,	espero	no	céu	vos	en-
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contrar.”
 A celebração do centenário da sua morte é um convite a vislumbrarmos o céu, que Madre 
Rita nos espera encontrar. Com ela somos convidados a percorrer os caminhos da santidade 
seguindo seus passos especialmente no amor a Deus e aos irmãos.
 Continuamos com a Missão de anunciar o Evangelho da Conversão deixado por Rita 
Amada de Jesus, como dom do Espírito Santo ao Instituto Jesus Maria José. Prosseguimos com 
ardor a divulgação, por todos os meios e com entusiasmo, da Vida e Obra de Madre Rita, sem-
pre abertas a novos desafios.
 O processo de Canonização continua, para ser reconhecida como santa universal. Preci-
samos de implorar junto de Deus a intercessão de Beata Rita Amada de Jesus para a realização 
do milagre que a eleve aos altares como santa, modelo de fé e de vida para todos.
	 (texto	inspirado	no	Decreto	sobre	as	virtudes	e	homilia	da	Beatificação	de	Rita	Amada	de	
Jesus)

Ir.	Leonir	Tomazi,jmj - Superiora Geral

EM CASAL MENDINHO

“MEMORIAL” DE MADRE RITA TEM PRIMEIRA PEDRA

 Foi com grande afluência de público e com muita solenidade que, no passado domingo, 
6 de janeiro, às dez horas, foi benzida por D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, a primeira pedra 
daquela que será a Casa-Museu de Madre Rita, em Casal Mendinho, Ribafeita, terra natal da 
fundadora do Instituto Jesus-Maria-José. O acto assinalou o 1.º Centenário da morte da Beata 
Rita Amada de Jesus.
 A importância deste projecto para a divulgação e promoção do carisma do Instituto, crian-
do um centro de dinamização espiritual e de turismo religioso, não passa desapercebido à popu-
lação local, que se mobilizou para preparar tudo e acolher os inúmeros peregrinos que vieram 
em autocarros, ou em viatura própria, quer de Ovar e Viseu, quer de Várzea de Calde, Vila Nova 
do Campo, Tourais, ou de S. Miguel da Gandra, locais onde o Instituto mantém actividade, ser-
vindo a população de modo evangélico.
 Para além desta dimensão, o projecto pensado terá também grande importância para a 
dinâmica social e económica da freguesia de Ribafeita, o que ficou expresso pela presença ma-
ciça dos Autarcas, tanto a nível de Junta de Freguesia, como do Município: Custódio Ferreira, 
Presidente da Junta de Freguesia, e Fernando Ruas, Presidente do Município de Viseu, mar-
caram presença e testemunharam a sua disponibilidade para colaborarem na concretização do 
projecto agora iniciado. Aliás, a colaboração destas duas entidades já foi preciosa na abertura 
dos acessos ao local de implantação da obra e na limpeza e arranjo do largo fronteiro à Igreja 
paroquial de Ribafeita, onde as contíguas ruínas da antiga Casa Paroquial serão também apro-
veitadas para um espaço museológico e de acolhimento dos visitantes, valorizando o patrimó-
nio local. Foi neste largo que se celebrou a solene Eucaristia da Epifania, em Dia de Reis, em 
que participaram mais de um milhar de fiéis. O Director Distrital da Segurança Social, Joaquim 
Seixas, esteve também presente, manifestando apreço pelo trabalho que o Instituto desenvolve, 
em Viseu, na área dos serviço social à população.
 No interior da primeira pedra, ficou selada a Acta referente à solenidade da bênção, bem 
como o brasão da Freguesia de Ribafeita e as bandeiras dos nove países onde o Instituto Jesus-
-Maria-José tem presença, juntamente com algumas moedas de Portugal e Brasil. Daqui veio 
a Madre-Geral do Instituto, Ir. Leonir Tomazi. O Brasil, para onde as primeiras Irmãs do Insti-
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tuto foram enviadas, fugindo à perseguição republicana, em Portugal, é o país onde o Instituto 
Jesus-Maria-José revela maior pujança, em termos de novas vocações.

FM

SEMANA DO CONSAGRADO 2013

 Durante algum tempo, o Dia do Consagrado era o dia 2 de Fevereiro, conhecido entre nós 
como Dia da Senhora das Candeias ou Candelária.
 Actualmente, às almas consagradas é dedicada uma semana, de oração e estudo.
 Em Portugal a Semana do Consagrado celebra se de 27 de Janeiro a 3 de Fevereiro. Deste 
modo, o dia 2 de Fevereiro, Festa da Apresentação de Jesus no Templo, fica integrado na Sema-
na do Consagrado.
 Para este ano o tema é:
 PEREGRINOS NA FÉ,APÓSTOLOS NA EVANGELIZAÇÃO DO MUNDO
 O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, D. Virgílio do Nascimento 
Antunes, Bispo de Coimbra, dirige aos consagrados uma mensagem, na qual destaca a riqueza 
da vida consagrada para Igreja.
 “Entre todos os cristãos, os Consagrados assumem explicitamente a totalidade da vida 
como uma peregrinação na fé, como um sinal da transformação operada pelo Baptismo e como 
testemunho da graça da comunhão com Deus”
 Já na Exortação Apostólica «Verbum Domini», o Papa Bento XVI assinala: “A vida con-
sagrada resplandece, em toda a história da Igreja, pela sua capacidade de assumir explicitamen-
te o dever de anúncio e da pregação da Palavra de Deus, na missio ad gentes e nas situações 
mais difíceis, mostrando-se disponível também para as novas condições de evangelização, em-
preendendo, com coragem e audácia, novos percursos e novos desafios para o anúncio eficaz da 
Palavra de Deus”(n. 94).
 A hora que vivemos, cheia de incertezas e pessimismo, pede a todos, mas sobretudo 
aos consagrados, muita esperança e muita generosidade nas suas vidas de consagração. Deste 
modo, pelo exemplo, tornam para muitos mais clara a beleza da entrega sem condições.
 As almas consagradas vivem um abandono sem limites nas mãos de Deus, colaborando, 
em pleno, no projecto de salvação que tem para os homens e para o mundo.
 A sua consagração é uma oferta a Deus para mostrar ao mundo que Cristo é Caminho, 
Verdade e Vida.
 Na vida consagrada as almas a ela chamada fazem três votos: de pobreza, castidade e 
obediência.
 Pela pobreza, as pessoas consagradas não dispõem de bens materiais como próprios, são 
simples administradores. O mesmo serve para todos os cristãos. Se assim vivêssemos todos, 
o planeta tinha recursos para que todos pudessem viver com dignidade, apesar das diferenças 
inevitáveis.
 Pela obediência, as pessoas colocam a sua vontade nas mãos dos superiores, vendo neles 
a figura de Cristo. Assim nós, se queremos ser fiéis e felizes, basta também obedecer aos Man-
damentos.
 Pela castidade, não pertencem a ninguém, mas totalmente a Deus. Mas ela também é para 
os não consagrados: “Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação... que cada um saiba usar 
o seu corpo santa e honestamente, não se abandonando às paixões, como fazem os pagãos que 
não conhecem a Deus.” (1Tes IV,27).
 Se a Igreja e o mundo precisam de almas consagradas, atrevo-me a dizer que nós por-
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tugueses atravessa  mos um momento de grande oposição a Cristo e à sua Doutrina. Podemos 
dizer que ser católico, entre nós, chega a ser, por vezes, «heróico».
 O Senhor D. Virgílio Antunes termina a sua mensagem assim:
 Confiamos todos os Institutos e todos os seus membros a Nossa Senhora, pobre, casta e 
em tudo obediente à vontade do Pai, ícone da Igreja que caminha na fé do Filho de Deus.

Maria	Fernanda	Barroca

DIA DO CONSAGRADO

 Como habitualmente acontece neste dia, o Bispo presidiu à Eucaristia das 18,30 horas, 
na Catedral, celebrando o Dia do Consagrado. Estavam presentes vários sacerdotes religiosos 
e muitas religiosas das diversas Congregações e Casas a residir e a trabalhar na nossa Diocese 
de Viseu. O Bispo reflectiu o lema deste ano - “Peregrinos na Fé e Apóstolos na Evangelização 
do Mundo” - agradecendo o serviço de oração, acção e testemunho que dão na nossa Igreja e 
confessando a necessidade de se promoverem as vocações de consagração.

SANTA BEATRIZ DA SILVA

 Nas manhãs de Segunda e Terça-feira, dias 18 e 19 de Março, o Bispo procedeu à Visita 
Canónica ao Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, realizando-se, também, a eleição das respon-
sáveis da Comunidade para um novo triénio. Aí celebrou a Eucaristia votiva do Espírito Santo 
no 1.º dia e a solenidade de S. José no dia próprio, encontrando-se, também, com cada uma das 
16 Irmãs, os actuais membros desta Comunidade contemplativa.

CARMELITAS MISSIONÁRIAS TERESIANAS

 O Bispo esteve na residência das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas, a seu convite, 
por ocasião da visita da nova Provincial. Este encontro com as Irmãs teve lugar na sua Casa em 
Santo Estêvão, no início da tarde de Segunda-feira, dia 15 de Abril. Ali se dialogou sobre alguns 
pontos que ajudaram a esclarecer a missão e a presença desta Comunidade Religiosa na nossa 
diocese.

IRMÃS CONCEPCIONISTAS ABREM NOVO CONVENTO

 A convite do Patriarca de Lisboa, as Monjas Concepcionistas Franciscanas do Mosteiro 
do Viso, em Viseu, foram garantir a continuidade da presença de religiosas contemplativas no 
Convento do Sagrado Coração de Jesus, em Alcabideche (Estoril).
 Este Convento foi habitado, longos anos, por monjas Carmelitas, mas a falta de novas 
vocações na Congregação levou a que deixassem de ter uma Comunidade em Alcabideche. 
Desejando manter ali uma presença de religiosas contemplativas, o Patriarca de Lisboa convi-
dou o Convento de Santa Beatriz, no Viso (Viseu), a ocupar o Convento de Alcabideche. Essa 
vontade do Patriarca concretizou-se no dia trinta de Abril e o acontecimento foi assinalado com 
a celebração da Eucaristia, presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, ladeado por 
D. Joaquim Mendes, seu bispo auxiliar, e pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro.
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Muitos sacerdotes de Lisboa e alguns de Viseu concelebraram a Eucaristia, tendo participado 
muitas outras Comunidades Religiosas, para além das Monjas Concepcionistas Franciscanas de 
Santa Beatriz da Silva, com realce para as Carmelitas, que deixaram de habitar este Convento.
A Igreja do Convento ficou apinhada, com a numerosa presença de fiéis, que se associaram, 
maioritariamente de Alcabideche, paróquia de Santo António do Estoril. D. José Policarpo, na 
homilia, regozijando-se com a vinda das monjas Concepcionistas e agradecendo às Carmeli-
tas o seu serviço, ao longo do tempo que ali permaneceram, realçou o carisma das Religiosas 
Contemplativas, afirmando que os verbos “amar” e “sofrer” têm a mesma conjugação e andam 
sempre juntos.
 Até à instituição canónica deste novo Convento da Ordem da Imaculada Conceição (Mon-
jas Concepcionistas Franciscanas), ele continuará dependente do Convento de Santa Beatriz, 
no Viso (Viseu). Após essa tramitação, o Convento de Alcabideche será o terceiro convento das 
Monjas Concepcionistas Franciscanas, podendo, a partir daí, ser constituída a Província Portu-
guesa da Ordem da Imaculada Conceição, presente, até agora, em Campo Maior e Viseu.
 A Ordem da Imaculada Conceição, fundada por Santa Beatriz da Silva, em 1489, encon-
tra-se presente em Espanha, Portugal, Brasil, Bélgica, México, Bolívia, Colômbia, Equador, El 
Salvador, Honduras, Perú, Argentina, Guiné Equatorial e Índia.

7.º ANIVERSÁRIO

BEATIFICAÇÃO DE MADRE RITA

 Cumprem-se 7 anos, no dia 28 de Maio, da beatificação de Rita Amada de Jesus e decorre, 
também, o centenário da sua morte. Acresce ainda outra data histórica: O centenário da emigra-
ção do Instituto para o Brasil.
 São datas que não podem silenciar-se. Após o solene ato da Beatificação na praça da Sé, 
em Viseu, em 2006, foram publicados alguns livros, celebrados alguns eventos na diocese, e 
a sua figura começa a ser reconhecida, calmamente, por todo o povo cristão. Gostaria também 
de a não esquecer e de vê-la mais celebrada, tanto pelas gentes como pelas autoridades do país. 
Desejo prestar-lhe esta homenagem, alegrar-me com a nossa Diocese e com o Instituto JMJ que 
Madre Rita fundou em 1880.
 O nome de batismo da Beata Rita Amada de Jesus era de Rita Lopes de Almeida. Após a 
fundação do Instituto JMJ, acompanhada de tribulações inúmeras, vindas das autoridades civis 
e também de alguns clérigos, passou pela angústia da morte. Não era apenas a dela, mas a da 
mesma Obra que fundara. O Senhor aparece-lhe na Páscoa de 1888, encontrando-se ela, na 
altura, gravemente doente:
	 “-	Não	temas,	minha	filha,	Eu sou	teu	Esposo.	Dentro	de	3	dias	farei	ver	a	toda	esta	gente	
a	verdade”.	(A.64)
 Madre Rita curou-se passados 3 dias. A partir dessa data, optou por chamar-se Rita Ama-
da de Jesus, uma vez que o próprio Jesus se declarou seu Esposo.
 Lembro sempre, com agrado, o Sr. D. José Pedro da Silva, o primeiro bispo da diocese a 
dar os passos iniciais para o processo de Beatificação, apresentando à Assembleia do Episcopa-
do Português, em opúsculo, a heroicidade das virtudes teologais e cardeais de Madre Rita. Foi 
também no momento de abertura do processo que gravei duas frases destemidas do Sr. D. José 
Pedro da Silva: A primeira é que a Igreja “não faz	santos;	é	preciso	descobri-los”.	E a segunda, 
no momento em que desafiou a Igreja de Portugal a descobrir, em Madre Rita, o seu Projeto, 
Obra e Mensagem.
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De facto, a Beata Rita Amada de Jesus não foi apenas uma figura de transição na diocese de 
Viseu. A Obra da educação das crianças daquele tempo, abrindo escolas em Viseu, Guarda, Cas-
telo Branco, Covilhã, Portalegre, Porto, criara uma rede de alfabetização e de renovação cristã 
nessas vastas regiões do país. Além disso, estava subjacente o espírito de renovação da família 
preconizada pelo Papa Bento XV, à imitação da Escola de Nazaré. Projeto, Obra, Mensagem 
é o desafio que temos de atualizar de forma a abrir vias novas para a sua canonização. Consta-
tamos, com agrado, como o Sr. D. Ilídio Leandro, bispo atual da diocese, tem acompanhado as 
ações relativas ao culto da Beata Madre Rita e, com prudência e zelo pastorais, se empenhou 
em resolver alguns problemas relacionados com o culto da Beata. Oxalá se cumpra, nos nossos 
dias, a sua canonização de modo a ser venerada como santa por toda Igreja.
 Vai ser apresentado, ainda neste mês de Maio, lembrando a data da Beatificação e o 
primeiro Centenário do seu falecimento, em 2013, e da prolongação da sua Obra no Brasil, o 
POEMA: ECO PROFÉTICO DA BEATA RITA AMADA DE JESUS. É preciosa ajuda para 
conhecer a sua mensagem.

Tondela, 13 de Maio de 2013
P.	Florentino	Mendes	Pereira

MISSIONÁRIAS FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA
DEIXAM CENTRO SÓCIO-PASTORAL

 As Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria, que, a pedido de D. António Monteiro, 
vieram abrir o Centro Sócio-Pastoral Diocesano de Viseu, terminaram a actividade que ali vi-
nham exercendo. Na hora da despedida, D. Ilídio Leandro reuniu-se com a Comunidade e agra-
deceu a enorme dedicação das Religiosas ao longo destes anos.
 Jornal da Beira quis recolher o depoimento da Ir. Maria José, Superiora da Comunidade, 
e registar as melhores recordações que levava do seu trabalho.
 Ela recordou o convite que D. António Monteiro fizera à Superiora Geral, para que en-
viasse para Viseu uma comunidade idêntica à que haviam instalado no Centro Paroquial de 
Canas de Santa Maria, única que as Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria tinham e 
têm em Portugal.
 “Nessa altura - recorda a Ir. Maria José - havia muito poucos hóspedes no Centro Pastoral 
e nós fazíamos tudo o que era necessário, sem dificuldades”.
 No entanto, foi crescendo o número de hóspedes e o Centro Sócio-Pastoral foi sendo cada 
vez mais utilizado para iniciativas dos Movimentos e Secretariados diocesanos, o que levou ao 
recrutamento de funcionários, para responderem cabalmente às necessidades.
 “Ficaram sob a minha responsabilidade e era eu que coordenava todo o seu trabalho, pois 
o Director não estava permanentemente presente, devido às suas responsabilidades na Paró-
quia”.
 “No momento em que saímos, o Centro Sócio-Pastoral tinha 54 hóspedes residentes, 11 
dos quais na casa dos 90 anos de idade. Mais de um terço deslocam-se em cadeiras de rodas e, 
quase metade, são muito debilitados na sua autonomia”, lembra a Ir. Maria José, realçando o 
esforço e a dedicação que todas estas pessoas, maioritariamente sacerdotes e senhoras que os 
acompanharam na sua vida pastoral, exigiam, tanto da parte das Irmãs, como dos 24 funcionários 
e funcionárias que prestam serviços no Centro Sócio-Pastoral. Cabia à Ir. Maria José a coor-
denação de todos estes recursos humanos, para além da coordenação do funcionamento do 
Centro.
 “Funcionam no Centro Sócio-Pastoral, sobretudo ao fim-de-semana, inúmeras iniciati-
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vas, que exigem coordenação da atribuição de espaços e de meios logísticos para a realização 
das actividades, quer de grandes grupos, quer de outros mais pequenos.
 Alguns chegam a funcionar toda a semana, com alojamento e alimentação, como era o 
caso das Jornadas de Canto Gregoriano; outros ficam apenas alguns dias, como no caso dos 
Cursilhos de Cristandade; outros são apenas algumas horas do dia, como no caso de reuniões de 
Secretariados, ou actividades de fim-de-semana que estes levam a cabo, tal como as realizações 
dos Movimentos e Obras de Apostolado”.
 O que a Ir. Maria José recorda com mais satisfação é a proximidade aos hóspedes residen-
tes, que vieram encontrar no Centro Sócio-Pastoral o apoio na sua velhice e o acompanhamento 
dos seus últimos dias.
 Quase todos, já fragilizados na sua saúde, tinham que ser levados ao hospital e “nunca 
iam sós”, diz com alegria. “Às vezes, chegava a passar a noite nas urgências do hospital, acom-
panhando quem tinha que ir, e, regressando pela manhã, recomeçava a actividade do dia-a-dia, 
sem sequer ir à cama”. E dizia-nos isto, sem queixume, acrescentando que, mesmo em casa, 
quando a funcionária que ficava de turno, à noite, precisava de ajuda, era a Comunidade das 
Irmãs que garantia o apoio, tal como o atendimento telefónico, à noite: o telefone que tocava 
estava à minha cabeceira”.
 Com um brilho nos olhos, a Ir. Maria José afirmou-nos que “dos 44 sacerdotes e 33 se-
nhoras que faleceram no Centro Sócio-Pastoral, ao longo dos últimos 13 anos, só uma faleceu 
repentinamente, sem que tivesse alguém junto dela; todos os outros faleceram comigo, ou com 
outra Irmã junto a si, rezando com eles, ajudando-os a passarem para a eternidade”.
 E deu alguns exemplos: “obrigado, meu anjo da guarda”, lhe terá dito o Cón. Artur, aper-
tando-lhe a mão, na hora de partir. “Obrigado, minha auxiliar da eternidade” era a expressão 
utilizada pelo Pe. Simões Pedro, quando ela ficava junto dele, ouvindo as “homilias” que lhe 
fazia, sentado na cadeira de rodas, ou lhe “ensinava o Pai- Nosso, para ela ensinar às crianças”.
 “Sempre ouvi palavras de gratidão da boca dos que sentiam chegar a hora da passagem 
para a eternidade”, afirmou a nossa entrevistada, considerando “que a sua vida de fé se sente 
realizada, perante isto”. “Valeu a pena!” foi a exclamação com que terminou o curto momento 
de entrevista, depois de ter afirmado que “os doentes estavam encomendados a Nossa Senhora 
e era Ela que me levava a ir junto deles, em horas não habituais, para ver como estavam, e ve-
rificar que estava a chegar a sua hora. Já não saía da sua cabeceira, até que partissem.”
 Sabemos que estas Religiosas serão substituídas pelas Irmãs Teresianas Carmelitas Des-
calças, que têm residido e desenvolvido trabalho pastoral no Bairro de Santo Estêvão e passarão 
a residir no Centro Sócio-Pastoral.

FM

SOLENIDADE DE SANTA BEATRIZ DA SILVA

 “Pela primeira vez, celebramos Sta. Beatriz da Silva em 17 de Agosto...”, iniciava assim 
a sua homilia D. Ilídio Leandro na solene Eucaristia a que presidiu no nosso Convento Concep-
cionista, no bairro do Viso Norte.
 É com grande alegria que vemos realizar-se este desejo tão aguardado de celebrar em 
Portugal a nossa fundadora no mesmo dia em que se celebrava em todos os lugares do mundo 
onde está presente a nossa Ordem Religiosa. No nosso país era celebrada, por tradição, no dia 
1 de Setembro, passando agora a ser no dia acima referido.
 Entre os muitos, e interpelantes, aspectos que D. Ilídio salientou na sua exortação ho-
miliética, sublinhamos os seguintes: a alegria pela abertura, realizada este ano, de um novo 
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Convento no Monte Estoril; a actualidade do nosso carisma fundamentada pela fidelidade de 
cada dia, e de cada uma das Irmãs, ao caminho de santidade inaugurado por S.ta Beatriz da 
Silva; a sociedade de hoje precisa de pessoas santas que acreditem no amor oblativo, como 
caminho de vida e de esperança; dado que a nossa vocação não é muito compreendida e nem 
muito justificável para muitos, exige autenticidade, simplicidade e dedicação alegre, para que 
seja exclusiva e total.
 Fixamos o olhar em Santa Beatriz – a estrela da Imaculada – «... irmã de Jesus porque se 
reconhece filha do mesmo Pai e vive uma sã e respeitosa fraternidade (...) Mãe porque O acolhe 
como Palavra viva e, com a sua vida cristã, vive a Vontade de Deus e transmite Jesus com o 
exemplo e as opções, fiéis ao amor...» - referiu D. Ilídio, convidando-nos a viver plenamente a 
beleza e totalidade da entrega a Deus.
 Que Santa Beatriz interceda por cada uma de nós, suas filhas, e pelo povo português «...
para que vivamos a nossa fé contemplando em Maria Imaculada o Amor do Pai, a Vida do Fi-
lho, a Força do Espírito Santo.» (Carta	do	Ministro	Geral	da	OFM	por	ocasião	da	Solenidade	
de	Santa	Beatriz	da	Silva	2013)

Ir.	Maria	Helena	Alexandre,	OIC

UM OLHAR SOBRE A SANTA BEATRIZ DA SILVA 

A ORDEM E O MOSTEIRO DE VISEU

 O Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, localizado a três quilómetros de Viseu, na urbani-
zação do Viso Norte, é um lugar pouco conhecido ou mesmo totalmente ignorado por muitas 
pessoas da Diocese e da região. Isto, apesar de as Irmãs Concepcionistas Franciscanas se terem 
fixado ali, no início da década de 1980, já depois de terem ocupado outras moradas desde a sua 
entrada na Diocese, em 31 de Maio de 1970, no tempo do Bispo D. José Pedro da Silva (1965-
1988) que ali desejava ter uma Ordem Contemplativa.
 Nessa altura, a festa litúrgica de Santa Beatriz ainda acontecia em 1 de Setembro. A tradi-
ção iniciou- se em 1926, pelo então pároco de Campo Maior, Rev. Dr. Gabriel da Costa Gomes, 
que acedeu à força de uma mulher simples e analfabeta, habitante do solar da antiga família da 
Santa Beatriz, que afirmava ter visões de uma santa que ali vivera e que lhe solicitava o restabe-
lecimento da Ordem e do culto, como refere o investigador Custódio Matos Costa. Um contacto 
seguinte, com a comunidade das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Toledo, abriu caminho 
para o início da celebração da festa de Santa Beatriz, fundadora da Ordem da Imaculada Con-
ceição (OIC). A festa de Santa Beatriz passou a fazer-se no primeiro dia de Setembro e assim 
foi durante largos anos.
 Hoje, porém, com a rectificação da data, que teve um outro impacto com a celebração 
dos 500 anos da aprovação da Regra própria (2011), a festa litúrgica de Santa Beatriz passou a 
celebrar-se em 17 de Agosto, conforme eram os desígnios das Irmãs em Portugal, ficando em 
conformidade com o que já sucedia nos outros mosteiros da OIC espalhados pelo mundo.
 A propósito da festa litúrgica de Santa Beatriz ocorrida naquele mosteiro, no passado dia 
17 do corrente, numa celebração presidida pelo Bispo de Viseu, D. Ilídio Pinto Leandro, a que 
o Jornal	da	Beira	se referiu na edição anterior, apresenta-se agora um retrato, ainda que sucinto, 
desta Ordem Contemplativa e do seu Mosteiro de Viseu, cuja história se confunde com a vida 
da sua fundadora.
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VIDA E OBRA DE SANTA BEATRIZ DA SILVA

 São apontadas várias datas para o nascimento da Santa Beatriz em Campo Maior: 1424 
ou 1437, sendo esta última referida como a mais provável, conforme investigações recentes de 
Senra Coelho. Beatriz era filha de D. Rui Gomes da Silva, o primeiro alcaide-mor de Campo 
Maior, e de D. Isabel de Menezes, condessa de Portalegre, dois nobres de reputado valor nas 
cortes de Portugal e de Castela e era irmã, entre outros, de João de Menezes da Silva, futuro 
beato Amadeu da Silva (1431-1482). Destinada à vida na corte espanhola, então situada em 
Tordesilhas, Beatriz foi dama de companhia da infanta D. Isabel de Portugal, consorte de João 
II, rei de Castela e Leão. Mais tarde, Beatriz, jovem que era tida como possuidora de grande 
beleza, sofreu com as intrigas próprias da corte. Reza a história que D. Isabel, com ciúmes da 
formosura de Beatriz, trancou-a num baú, abandonando-a e esperando que a falta de oxigénio 
lhe provocasse a morte. Três dias depois, perante o súbito desaparecimento de Beatriz, o tio 
desta, D. João de Menezes, questionou D. Isabel sobre o facto. Esta levou-o junto ao baú e, ao 
invés de descobrir Beatriz morta, D. Isabel encontrou-a viva. Beatriz diz ter invocado a Virgem 
Maria e Esta ter-lhe-á aparecido comunicando-lhe que a salvaria se Beatriz fundasse uma or-
dem religiosa sob o signo do mistério da Imaculada Conceição.
 Algum tempo depois, Beatriz retirou-se da corte espanhola, em paz com D. Isabel, e 
ingressou no mosteiro de São Domingos, o	Real,	em Toledo, onde ficou durante cerca de 30 
anos, preparando aí a nova Ordem que fundaria. Contou com a amizade e a influência política 
da rainha Isabel, a Católica, – filha de D. Isabel e D. João II de Castela – junto da Santa Sé para 
agilizar esse processo. D. Isabel doou a Beatriz os palácios de Galiana e a Igreja de Santa Fé, 
em Toledo, e visitou-a por algumas ocasiões. Foi nesses palácios que, em 30 de Abril de 1489, 
Beatriz estabeleceu, com mais doze companheiras, a Ordem da Imaculada Conceição (OIC), 
uma ordem religiosa feminina de clausura, dedicada ao silêncio, que se destina à contemplação 
e que traja de azul e branco, precisamente as cores associadas a Nossa Senhora da Conceição.
 Ainda em 1489, a Santa Sé autorizou a constituição das Concepcionistas, por intermédio 
da bula Inter	Universa,	do papa Inocêncio VIII (1484-1492). Esta Ordem adoptou primeira-
mente a regra de São Bento, também seguida pelos monges cistercienses, e depois também a 
regra de Santa Clara de Assis, no papado de Alexandre VI (1492-1503). Já em 1511, a OIC viu 
aprovada a sua Regra própria pela Santa Sé, no pontificado de Júlio II (1503-1513). Tal facto 
terá facilitado a célere propagação da Ordem. De acordo com a Irmã Maria Helena Alexandre, 
do Convento de Viseu, “a expansão deste carisma foi tão rápida que até 1526 há notícia de 
mais 45 fundações. E de 1526 a 1605 nasceram outras 58, 20 das quais na América Latina, em 
colónias espanholas”. Este crescimento da OIC aconteceu já depois da morte da sua fundado-
ra, Beatriz da Silva, em Toledo, no dia 17 de Agosto de 1492, no mesmo ano que o navegador 
Cristóvão Colombo atingiu as Antilhas, no “Novo Mundo”, ao serviço dos Reis Católicos, 
Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Mas a Ordem continua a expandir-se para outros lo-
cais, inclusivamente para Portugal, onde chegou no início do século XVII, primeiro nos Açores 
e depois no continente, em Braga.
 Rapidamente, Beatriz ganhou fama de santa entre o povo, mas só no século XX é que a 
Santa Sé aprovou o culto que lhe era feito e lhe reconheceu o título de beata. Tal ocorreu em 28 
de Julho de 1926, no papado de Pio XI (1922- 1939). Cinquenta anos mais tarde, em 3 de Ou-
tubro de 1946, o papa Paulo VI (1963-1978) canonizou-a, declarando-a Santa Beatriz da Silva. 
A Ordem que fundou expandiu-se de Espanha para o mundo inteiro, estando hoje presente em 
vários países da Europa, da América Latina, de África (Guiné Equatorial) e da Ásia (Índia), em 
165 mosteiros. A sua festa litúrgica celebra-se no dia 17 de Agosto.
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DATAS A RETER DA ORDEM E DO CONVENTO DE VISEU

 1489 – Beatriz da Silva fundou a Ordem da Imaculada Conceição, em Toledo.
 1492 – Beatriz morreu em Toledo, onde está sepultada. Cedo começou a ser vista como 
santa pelo povo. Diz-se que, na hora da sua morte, quando lhe levantaram o véu para adminis-
trar a unção, o seu rosto resplandecia e na sua fronte viu-se uma estrela que ali ficou brilhando 
até que Beatriz expirou.
 1511 – A Santa Sé aprovou a Regra própria da OIC, no pontificado de Júlio II, com a bula 
Ad	Statum	Prosperum	(17 de Setembro).
 1540 – A OIC chegou ao México, tornando-se na 1.ª Ordem Contemplativa a atingir o 
“Novo Mundo”. Nessa altura existiam em Espanha mais de 45 Mosteiros da Ordem.
 1608/1622 – A OIC fundou o 1.º Mosteiro em Portugal, na cidade de Angra do Heroísmo, 
ilha Terceira, Açores. No continente, o primeiro mosteiro a ser fundado ocorreu em Braga, com 
o Mosteiro da Conceição, em 1622.
 1834 – Em Portugal, o decreto de Joaquim António de Aguiar, de 30 de Maio 1834, extin-
guiu as Ordens Religiosas em Portugal e nacionalizou os seus bens. Os mosteiros masculinos 
tinham ordem para encerrar imediatamente. Os femininos não poderiam admitir mais noviças e 
encerrariam depois da morte da última religiosa. 
 1942 – Um grupo de Irmãs espanholas, de VilaFranca del Bierzo, na região de Leão, fun-
dou um Mosteiro da OIC em Campo Maior, terra natal da fundadora da Ordem.
 1970 – Um grupo de quatro Irmãs do Mosteiro de Campo Maior partiu para Viseu, para 
fundar um Convento da Santa Beatriz da Silva. A OIC esteve primeiramente em Tourigo, depois 
em Ladeira (ambos no concelho de Tondela), e mais tarde no Largo da Prebenda (Viseu). Mais 
tarde seria construído o actual Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, no Viso Norte (Viseu), onde 
estão radicadas as Irmãs Concepcionistas Franciscanas.
 1979 – Erecção canónica do Convento de Santa Beatriz da Silva como mosteiro autóno-
mo, ainda localizado no Largo da Prebenda.
 1983 – Início das obras de construção do novo Mosteiro, no Viso Norte, que foi inau-
gurado em 24 de Setembro de 1988. A este propósito, a Irmã Deolinda Tavares Alves, madre 
superiora do Convento de Viseu, recorda o tempo em que chegou aqui pela primeira vez, em 
1972: “o lugar onde agora estamos era só mato e ficava muito longe de Viseu. Quando aqui vie-
mos com o intuito de ver o terreno nem conseguimos porque não havia estrada para lá chegar”, 
afirmou.
 2011 – A OIC celebrou os 500 anos da aprovação da Regra própria. Discutiu-se nessa al-
tura a rectificação do dia da festa litúrgica da Santa Beatriz de 1 de Setembro para 17 de Agosto, 
data celebrada nos mosteiros da OIC no resto do mundo.
 2013 – Foi fundado um novo Mosteiro da OIC, na freguesia do Estoril, no concelho de 
Cascais, “gerado” pelo Mosteiro de Viseu (30 de Abril).

MISSÃO DA OIC

 As Irmãs Concepcionistas Franciscanas têm por missão aumentar a beleza e a fecun-
didade apostólica da Igreja Católica através da oração. Também desenvolvem esforços para 
construir um mundo novo, revelado por Deus em Cristo e percorrido por Maria, desde a sua 
Conceição Imaculada.
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OBRAS QUE REALIZAM

 As Irmãs em Viseu têm a seu cargo todo o serviço doméstico do mosteiro, e trabalham 
para a sua própria subsistência com a produção de bordados, de paramentos e de pintura. As 
Irmãs entregam-se ao auxílio do próximo, escutando-o e ajudando-o espiritual e materialmente, 
segundo as suas possibilidades. As Irmãs acolhem sacerdotes, religiosos e seminaristas para 
retiros espirituais, e raparigas para proporcionar momentos de oração e de discernimento voca-
cional.

Paulo	Bruno	Alves
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CAPÍTULO VI

ARCIPRESTADOS
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CRISMAS ARCIPRESTAIS EM SÁTÃO

 Depois de há 8 dias se terem realizado os crismas arciprestais de Viseu Rural 1, na Cate-
dral, tendo-se crismado 140 jovens, desta vez o Bispo esteve na Igreja Paroquial de Sátão, onde 
foram crismados 102 cristãos, quase todos jovens. Com a presença de quase todos os Párocos 
do Arciprestado que concelebraram e na Igreja repleta de fiéis, os crismandos, vindos de quase 
todas as paróquias, foram apresentados pelo Arcipreste - Pe. António José Ramos da Silva Boa-
vida. 

ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 Na manhã de Quinta-feira, dia 22 de Novembro, o Bispo e o Vigário-Geral reuniram com 
os Sacerdotes da Zona Pastoral da Beira Alta, coordenada pelo Vigário Episcopal, Cón. Jorge 
Seixas. A reunião decorreu nas instalações do complexo de Mangualde. Reflectiram-se vários 
pontos, tendo em conta a concretização do Ano da Fé e a apresentação de alguns símbolos, a 
desenvolver ao longo do ano.

ZONA PASTORAL DO DÃO

 Na tarde de Quinta-feira, dia 22 de Novembro, o Bispo e o Vigário-Geral reuniram com 
os Sacerdotes da Zona Pastoral do Dão, coordenada pelo Vigário Episcopal, Pe. José Cardoso. 
A reunião teve lugar nas novas instalações da Paróquia de Sátão. Trocaram-se ideias e deram-se 
várias sugestões para tornar o Ano da Fé um ano de felizes e públicas experiências que dinami-
zem os cristãos, as famílias e as comunidades.

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS

 Na manhã de Terça-feira, dia 6 de Novembro, o Bispo encontrou-se com os Padres da 
Zona Pastoral de Besteiros (Arciprestados de Besteiros, Santa Comba Dão e Tondela), no Casa 
paroquial de Campo de Besteiros. Iniciou-se com a Eucaristia, lembrando todos os sacerdotes 
falecidos, naturais desta Zona ou que aqui trabalharam. Seguiu-se uma reunião muito impor-
tante, na qual foram reflectidos vários temas de interesse para este ano pastoral. Terminou com 
um almoço de convívio.

CRISMAS ARCIPRESTAIS EM NELAS

 Na tarde de Domingo, dia 2 de Dezembro e 1.º do Advento, o Bispo deslocou-se a Nelas 
onde, na Igreja Matriz, presidiu à Eucaristia. Concelebraram os 3 Sacerdotes que trabalham no 
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Arciprestado: Pe. Carlos Miguel Nunes Pereira Monge, Pe. Jorge Carvalhal Pinto e Pe. Delfim 
Dias Cardoso, actual Arcipreste. Na Eucaristia, celebraram o Sacramento da Confirmação, 63 
cristãos, quase todos jovens, vindos de 5 das 6 paróquias deste Arciprestado.
 Foi uma bela celebração, com a Igreja repleta e muitas pessoas de pé, vindas das diversas 
paróquias.

SANTUÁRIO ARCIPRESTAL

ARCIPRESTADO DE PENALVA DO CASTELO - ANO DA FÉ

 A indicação dos Santuários para as peregrinações durante o Ano da Fé ficou incompleta 
por não ter sido dada a informação de um lugar no Arciprestado de Penalva do Castelo. Aliás, 
deu-se a informação de um outro lugar, diferente do que foi sugerido no Arciprestado. Assim, 
informa-se que a Igreja da Santa Casa da Misericórdia, no centro da vila de Penalva do Castelo, 
é a Igreja proposta pelo Arciprestado para as peregrinações durante o Ano da Fé.

Viseu, 3 de Dezembro de 2012
† Ilídio	Leandro	Bispo de Viseu

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 Na sequência dos encontros nas Zonas Pastorais da Diocese, o Bispo e o Vigário-Geral 
reuniram, em Oliveira de Frades, com os Sacerdotes dos 3 Arciprestados que constituem esta 
Zona: Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela. O encontro teve lugar na manhã de Segun-
da-feira, dia 26 de Novembro. Os temas foram, sobretudo, o Ano da Fé e o Sínodo Diocesano. 
Uma decisão foi tomada aqui, em ordem à reorganização da diocese: os 3 Arciprestados passam 
a reunir, mensalmente, em conjunto, rotativamente em cada um dos actuais três.

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 Na manhã de Segunda-feira, dia 7 de Janeiro, realizou-se o encontro de sacerdotes da 
Zona Pastoral de Lafões. Teve lugar no salão da casa paroquial de Vouzela. Na primeira parte 
deste encontro, reflectiu-se um documento apresentado pelo Bispo sobre algumas propostas de 
renovação e de reorganização da diocese, a serem debatidas nas Assembleias Sinodais. Na se-
gunda parte, os sacerdotes dos três arciprestados encontraram-se para programarem actividades 
pastorais. Este encontro terminou com o almoço numa dos restaurantes da vila de Vouzela.

ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL EM TONDELA

 Para preparar as Visitas Pastorais no Arciprestado de Tondela - que depois do Arciprestado 
de Besteiros e neste Ano Pastoral, vai receber o Bispo da Diocese - reuniu-se a Assembleia Ar-
ciprestal, com o Bispo e com a presença de todos os Párocos e dos 3 Diáconos Permanentes que 
aqui exercem o ministério. Esta reunião aconteceu no salão paroquial de Tondela, no início da 
noite de Quinta-feira, 17 de Janeiro e com a presença do Bispo. Foi uma boa reflexão sobre as 
prioridades a ter em conta no Arciprestado, em ordem à concretização do programa sinodal e à 
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evangelização e renovação da Igreja naquelas comunidades.

“VIA-SACRA JOVEM” EM MANGUALDE

 No domingo, dia 24 de fevereiro, pelas 15h00, vai realizar-se uma “Via-Sacra Jovem”, na 
cidade de Mangualde. A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, 
é organizada pelo Conselho Arciprestal da Juventude. Todos os interessados em participar nesta 
manifestação religiosa deverão encontrar-se na Igreja Matriz de Mangualde, de onde sairá o 
cortejo. A marcar o 2.º Domingo da Quaresma, a via-sacra vai depois percorrer as ruas da cida-
de mangualdense, com as devidas encenações.

ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 Na manhã da passada Quinta-feira, dia 7 de Fevereiro, reuniram os Sacerdotes que cons-
tituem a Zona Pastoral da Beira Alta (Arciprestados de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, 
Mangualde e Nelas), em Cabanas de Viriato. A reunião foi orientada pelo Vigário Episcopal da 
Zona - Pe. Jorge Alberto da Silva Seixas - e pelo Bispo. A reflexão continuou os temas da For-
mação Permanente, tendo em conta a sua relação com os trabalhos do Sínodo Diocesano.

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS

 Na manhã de Quarta-feira, dia 6 de Março, em Santa Comba Dão, reuniram os Sacerdotes 
da Zona Pastoral de Besteiros. A reunião foi orientada pelo Vigário Episcopal (Pe. Américo), 
estando presente o Bispo da diocese que presidiu à oração e dirigiu algumas palavras a toda 
a Comunidade local, presente no tempo de oração. Ficou decidido que, a partir de agora, as 
reuniões serão sempre em Zona Pastoral e, assim, a próxima terá lugar no dia 16 de Maio, em 
Tondela. Decidiu-se a metodologia das reuniões: todo o dia (entre as 10 e as 17,00 horas), com 
4 momentos: oração, tema de reflexão e estudo, convívio e partilha de vida pastoral.

ZONA PASTORAL DO DÃO

 Na manhã de Quinta-feira, dia 7 de Março, decorreu uma reunião com os Sacerdotes da 
Zona Pastoral do Dão, orientada pelo seu Vigário Episcopal - Pe. José Cardoso de Almeida. O 
Bispo esteve presente e participou em animado diálogo e troca de experiências sobre os diver-
sos temas da agenda. Todo o encontro decorreu na Casa Paroquial de Penalva do Castelo, onde 
fomos acolhidos pelo Pároco - Pe. José António Marques de Almeida que ofereceu o almoço a 
todos. A próxima reunião desta Zona Pastoral ficou marcada para o dia 30 de Maio, em Aguiar 
da Beira.

ARCIPRESTADO DE VISEU RURAL 1

 Na manhã de Quarta-feira, dia 13 de Março, reuniram os sacerdotes do Arciprestado de 
Viseu Rural 1, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano. O Bispo esteve presente. O tema único foi 
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a programação e o calendário das Visitas Pastorais a este arciprestado que vão ter lugar durante 
o próximo Ano Pastoral 2013-2014. Por sugestão do Bispo, os sacerdotes ficaram de pensar na 
preparação próxima destas visitas.

CRISMAS ARCIPRESTAIS

 Na tarde do último Domingo, dia 21 de Abril, o Bispo deslocou-se à paróquia de Algo-
dres, no arciprestado de Fornos de Algodres. Aí teve lugar a celebração da Eucaristia com a ad-
ministração do Sacramento da Confirmação a 18 jovens cristãos, vindos de 5 das 11 paróquias 
do arciprestado. Concelebraram os 2 sacerdotes que ali trabalham: Pe. Abel, arcipreste e Pe. 
José Bento. A celebração, com a Igreja repleta de fiéis, foi muito bem animada e participada 
como uma grande Festa de Fé.

ZONA PASTORAL DA BEIRA ALTA

 O Bispo reuniu com os Padres da Zona Pastoral da Beira Alta que conta com os 
arciprestados de Carregal do Sal, Fornos de Algodres, Mangualde e Nelas. Esta reunião teve 
lugar na manhã da passada quinta-feira, dia 18 de Abril, em Fornos de Algodres. Os 2 temas 
principais foram a análise do tema das Vocações de Consagração, nomeadamente para o sacer-
dócio e o Plano Pastoral para 2013-2015.

GRUPOS DE AÇÃO SOCIAL PAROQUIAL

 Decorreu no dia 28 de Abril no Arciprestado de Santa Comba Dão um Encontro através 
do Secretariado da Pastoral Social da Diocese de Viseu, do qual a Cáritas Diocesana de Viseu 
faz parte e apoia a dinamização de reuniões e ações de informação e sensibilização para a 
constituição de uma forma organizada os grupos de Ação Social Paroquial. Neste Encontro 
foi reforçada a importância da constituição destes grupos no trabalho de proximidade, apoio e 
acompanhamento de pessoas com grandes fragilidades quer pessoais, sociais e económicas.
 Este trabalho dinamizado pelo Pároco deve envolver as pessoas da Paróquia e em arti-
culação com as diversas entidades, desde os Centros paroquiais, juntas, escolas entre outros. 
Assim deve-se ajudar à criação, funcionamento e qualificação de um serviço paroquial de ação 
social, fundamentando esta ação numa consciência esclarecida dos problemas, analisados à 
luz da Doutrina Social da Igreja. Estes grupos devem estar disponíveis para o atendimento de 
pessoas necessitadas e para a busca persistente de soluções. Devem proporcionar sempre as 
ajudas possíveis às pessoas necessitadas de modo personalizado e visando respostas globais e 
estruturadas.
 Estes grupos devem animar a ação social da paróquia, recolher com discrição e precisão 
dados sobre a realidade social paroquial e cooperar na procura de soluções para os problemas 
das pessoas acompanhadas.
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JORNADA ARCIPRESTAL DO ANO DA FÉ

 Na tarde de Domingo, dia 28 de Abril, teve lugar uma Jornada Peregrinação do arciprestado 
de Sátão, celebrando o Ano da Fé. Teve como lugar de encontro e de celebração o Santuário 
do Senhor dos Caminhos, na paróquia de Romãs. Estiveram presentes e concelebraram todos 
os sacerdotes párocos no arciprestado, onde é Arcipreste o Pe. António José Boavida. Apesar 
da tarde muito fria e com condições agrestes, participaram na Eucaristia largas centenas de 
pessoas e muitos jovens, concretamente 2 Agrupamentos do CNE do arciprestado e jovens do 
Movimento do Espírito Santo (JES).

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 Na manhã de Segunda-feira, dia 22 de Abril, em Oliveira de Frades, teve lugar a reunião 
normal dos Sacerdotes e Diáconos que trabalham na Zona Pastoral de Lafões. A agenda, depois 
de um momento de oração, teve como temas principais: Vocações e Seminários na diocese e 
Plano Pastoral para 2013-2015. Depois de um diálogo cheio de interesse sobre estes temas, 
seguiu-se o encontro por Arciprestados, encerrando-se o encontro com o almoço.

ARCIPRESTADO DE MANGUALDE

I CAMINHADA DA FÉ JOVEM ACREDITAR, CAMINHANDO EM CONJUNTO...

 Perto das duas centenas de jovens, alguns já mais experientes na sua «juventude», con-
centraram-se na manhã do dia 11 de Maio de 2013, no Santuário de São Marcos, na Paróquia da 
Freixiosa, para darem início à primeira Caminhada da Fé Jovem do Arciprestado de Mangual-
de.
 Vindos da quase totalidade das Paróquias do Arciprestado, concentraram-se animados e 
prontos a vencer a distância que os separava do Santuário de Nossa Senhora dos Verdes, na Pa-
róquia da Abrunhosa-a-Velha, por caminhos mais íngremes e menos trilhados que atravessavam 
os montes e convidavam à reflexão e ao convívio, também na beleza das paisagens deslum-
bradas. Divididos em 10 grupos que foram cumprindo momentos de reflexão, de partilha e de 
tarefas a cumprir, saíram em direcção à meta desejada, onde houve tempo para partilhar almoço 
e as vivências de uma manhã diferente a caminhar...
 No início da tarde, continuando a dinâmica deste Ano da Fé escolhida e vivida pelo 
Arciprestado, foram recordadas no final da Eucaristia, celebrada também com a animação e o 
cansaço do dia, as próximas actividades preparadas para os jovens, que se irão integrar também 
na grande Peregrinação Arciprestal do Ano da Fé, nos dias 13 e 14 de Julho, rumo ao Santuário 
de Nossa Senhora do Castelo.
 Já com a vara de caminheiro entregue ao grupo de Jovens de cada Paróquia presente e 
com uma animadora mensagem entregue a cada um dos presentes, regressaram às suas Paró-
quias, certamente mais encorajados a continuar a viver este ano da Fé e pedindo já o realizar de 
iniciativa semelhante no próximo ano...
 Ao Conselho Arciprestal da Juventude de Mangualde, um simples obrigado pela dinâmi-
ca e entrega em cada actividade...

P.e	Nuno	Azevedo
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ANO DA FÉ NO ARCIPRESTADO DE NELAS

 Na tarde de Domingo, dia 19 de Maio, realizou-se uma peregrinação arciprestal de Nelas, 
tendo como motivo o Ano da Fé. O lugar da celebração, para onde convergiram os cristãos vin-
dos das diversas paróquias, foi o Santuário de Nossa Senhora do Viso, em Carvalhal Redondo, 
proposto como Santuário arciprestal para as celebrações deste ano jubilar. O Bispo presidiu a 
esta celebração que, por motivos da chuva, foi feita no interior da Igreja, que não pode conter 
toda a multidão ali presente.

CRISMAS EM SANTA COMBA DÃO

 Como vem sendo habitual, desde há muitos anos, o arciprestado de Santa Comba Dão 
teve a celebração dos crismas na tarde do Dia de Pentecostes. Sendo desta vez na Igreja Matriz 
de Couto do Mosteiro, para ali se dirigiram os 61 Crismandos, vindos das diversas paróquias, 
juntamente com os Pais, Padrinhos e muitas outras pessoas. O Bispo presidiu à solene concele-
bração, tendo estado ali, também, no Sábado anterior, num encontro de preparação.

ZONAS PASTORAIS VISEU E BESTEIROS

 Na Quarta e Quinta-feira, dias 15 e 16 de Maio, de manhã, reuniram as Zonas Pastorais 
de Viseu e de Besteiros, respectivamente no Centro Pastoral Diocesano e no Centro Pastoral de 
Tondela. O Bispo esteve presente numa e noutra e os temas foram os mesmos para os 2 encon-
tros: vocações sacerdotais e seminários; Instituto Superior de Teologia e formação sacerdotal; 
Plano Pastoral da diocese para 2013-2015.

CRISMAS EM FRAGOSELA

 Na tarde de Sábado, dia 25 de Maio, o Bispo deslocou-se a Fragosela onde administrou o 
Sacramento da Confirmação a 61 cristãos, vindos das paróquias de Fragosela, Povolide, Santos 
Evos e S. Pedro de France. Concelebraram os párocos destas comunidades, respectivamente: 
Pe. Nuno Azevedo, Mons. Alfredo Melo (Vigário-Geral) e Pe. Manuel Alberto. Também con-
celebrou o Pe. António Baptista Lopes, natural de S. Pedro de France e ali residente.

ZONA PASTORAL DO DÃO

 Em Aguiar da Beira, reuniu a zona pastoral do Dão, de que é coordenador e Vigário Epis-
copal o Pe. José Cardoso de Almeida. Os temas abordados foram 2: Vocações, Seminários e 
Instituto Superior de Teologia de Viseu e Plano Pastoral 2013-2015. O Bispo esteve presente e 
presidiu ao encontro.

CRISMAS EM MANGUALDE

 Na tarde de Sábado, dia 1 de Junho, o Bispo deslocou-se a Mangualde onde, na Igreja 
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Matriz, presidiu à solene Eucaristia do Corpo de Deus, concelebrada por quase todos os sacer-
dotes do arciprestado. Tinham lugar, nesta celebração, os Crismas arciprestais. Na Igreja repleta 
e numa Eucaristia muito bem animada e participada, o Bispo crismou 105 cristãos, quase todos 
jovens, que foram apresentados, no momento próprio, pelo Arcipreste - Pe. Manuel Chaves de 
Andrade.

OLIVEIRA DE FRADES

APOTEÓTICA JORNADA DE FÉ

 Se bem me lembro, a 5.ª feira, após o Domingo da Santíssima Trindade, até 2013, era o 
dia em que, tradicionalmente, se celebrava a Festa do Corpo de Deus, em todas as aldeias, vilas 
e cidades de Portugal. Este ano seria a 30 de Maio.
 Pois foi precisamente nesse dia que os fiéis e todas as forças vivas do concelho e do 
arciprestado de Oliveira de Frades se movimentaram de forma maravilhosa. Às 18 horas, usan-
do todos os meios de transporte, de todas as estradas, ruas e vielas, saía gente a caminho da 
igreja matriz da vila. Marcaram presença centenas e centenas de fiéis: as autoridades e os muní-
cipes; o Vigário Episcopal, o Arcipreste e os párocos, o Presidente da Câmara Municipal e os 
Vereadores, a Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia, as Assembleias de Freguesia, a 
G. N. R., os Bombeiros, as Irmandades, as mordomias, as Bandas de Música, os escuteiros, 
as crianças e os jovens da catequeses, os grupos corais, os acólitos, os leitores, os ministros 
extraordinários da comunhão, as associações de piedade e os movimentos apostólicos, os ór-
gãos de corresponsabilidade das várias paróquias e uma verdadeira multidão de crentes que 
não aceitam que o cristianismo seja fechado na sacristia, e, por isso, tudo farão para que Cristo 
reine em tudo, em todos, e em toda a parte: nos corações, nas famílias, nas comunidades, nos 
hospitais, nas escolas, nas fábricas, nos povos, na Igreja e no mundo... No mundo do trabalho, 
dos sindicatos e das confederações patronais; no mundo das escolas (professores, alunos, pais 
e auxiliares da acção educativa); no mundo dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, analistas, pessoal auxiliar); no mundo da cultura, da investigação, das artes e das 
letras; no mundo do desporto, do lazer e do divertimento; no mundo do turismo, dos transpor-
tes, e das comunicações; no mundo do ambiente, da política e dos tribunais.
 A Igreja da vila de Oliveira de Frades é das igrejas mais espaçosas, mais funcionais e mais 
bem situadas da diocese de Viseu. Pois estava repleta de gente. A afluência ultrapassou todas as 
expectativas. As hóstias nem sequer chegaram para todos os que pretendiam comungar.
 Depois da Eucaristia, seguiu-se a procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas da vila. 
Todos cantavam. Todos rezavam. Todos gritavam a plenos pulmões que a fé é para ser vivida, 
nas 24 horas do dia. É que todas as pessoas de boa fé estão convencidas da importância da acção 
da Igreja na vida da sociedade; e sabem que, sem a Pastoral Social da Igreja, muitos idosos fica-
riam sem pão, sem casa, sem carinho, sem companhia; muitas crianças ficariam sem colo, sem 
amor, sem afecto, sem futuro; muitos famintos morreriam, na berma das estradas ou debaixo 
das pontes; muitos jovens não encontrariam razões para viver!
 Quando a procissão chegou junto da Câmara Municipal, Jesus Sacramentado subiu as 
escadarias até ao Salão Nobre e aí esteve cerca de 10 minutos para abençoar aquelas centenas 
e centenas de fiéis que, com todo o entusiasmo, devoção e fé, o aclamavam sem cessar. Da va-
randa, um dos sacerdotes dirigiu uma alocução ao povo. Depois, a procissão continuou. Até ali, 
quem pegou no pálio foram os mordomos; dali até à igreja, foi o Sr. Presidente da Câmara e os 
Vereadores. Depois da bênção do Santíssimo, o Sr. Padre Manuel Fernandes, pároco da vila e 
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Vigário Episcopal, agradeceu a todos e terminou com estas palavras: “Para o ano, cá estaremos 
de novo!”
 Parabéns! Lafões continua a ser um jardim!...

DA

ZONA PASTORAL DE LAFÕES

 Na manhã de Terça-feira, dia 28 de Maio, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral de 
Lafões, na casa paroquial de Vouzela. A primeira parte da reunião reflectiu, em plenário, o tema 
Unidades Pastorais, com um belo e interessado diálogo, a partir de um texto apresentado pelo 
Bispo. Na 2.ª parte teve lugar a reunião por arciprestado, terminando-se a manhã com o almoço 
de convívio.

CRISMAS NO VICARIATO DO VISO

 Na Igreja Matriz do Vicariato do Viso celebraram-se os crismas de 105 cristãos, quase to-
dos jovens, vindos do Vicariato e das Paróquias de Repeses, Rio de Loba e S. Salvador. Presen-
tes na concelebração os párocos destas comunidades e muita gente que encheu, completamente, 
a grande e bela Igreja.

CRISMAS EM CARVALHAIS

 No Arciprestado de S. Pedro do Sul, na Igreja Matriz de Carvalhais, realizaram-se os 
crismas arciprestais, na tarde do feriado de Segunda-feira, dia 10 de Junho. O Bispo presidiu 
à Eucaristia e concelebraram quase todos os párocos do Arciprestado, estando presentes, tam-
bém, os 2 diáconos. Vindos de 9 paróquias, foram 90 os cristãos que celebraram o Sacramento 
da Confirmação, quase todos jovens.

CRISMAS ARCIPRESTAIS EM PENALVA DO CASTELO

 Na tarde de Domingo, dia 23 de Junho, o Bispo deslocou-se a Penalva do Castelo onde, 
na Igreja da Misericórdia, presidiu à Eucaristia, administrando o Sacramento da Confirmação a 
62 cristãos, todos jovens, vindos de quase todas as paróquias do Arciprestado. Concelebraram 
todos os Párocos.

TONDELA: PEREGRINAÇÃO EM ANO DA FÉ

NA FÉ, (RE)ENCONTRAMOS MARIA

 No Sábado passado, o Arciprestado de Tondela viveu uma jornada de fé, peregrinando até 
ao Santuário de Nossa Senhora da Esperança (Mouraz). As doze paróquias, dinamizadas por 
seis sacerdotes, com as respectivas equipas de leigos, fizeram-se representar numa caminhada 
de oração, desde a EN2 até ao Monte da Senhora da Esperança.
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 Com as cruzes paroquiais a abrir o cortejo, ladeadas por lanternas e tochas acesas, os fiéis 
percorreram o caminho rezando o Terço, dinamizado pela paróquia de Canas de Santa Maria, 
com animação coral da paróquia de Lobão da Beira. Cada paróquia tinha uma tarefa atribuída, 
quer na reza do Terço, quer depois na celebração da Eucaristia, presidida por D. Ilídio Leandro.
 A caminhada iniciou-se às 21:00 horas, com a bênção da luz espargida pelas velas que 
cada caminhante transportava, ao longo do percurso devidamente sonorizado.
 O objectivo era celebrar o Ano da Fé, aprofundando a evangelização que o Bispo fizera, 
ao longo de seis meses, no Arciprestado, com as Visitas Pastorais.
 Na homilia, D. Ilídio partiu dos textos da celebração litúrgica e, “em espírito de piedade 
e de súplica” (Zac 12) dos que “têm sede de Deus (Sl 62), recordou, com S. Paulo aos Gálatas, 
que “todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo” (Gal 3). Em consequência, ninguém 
pode ser discriminado, marginalizado, menosprezado; todos devem acolher-se e ser acolhidos 
como irmãos, sejam, ou não, membros da nossa comunidade, sejam, ou não, praticantes da 
mesma fé.
 Todos somos chamados a acolher, proteger e promover a vida, desde a concepção à mor-
te natural, no ambiente da família, que se constitui na base de uma relação amorosa entre um 
homem e uma mulher, para que a sociedade seja cada vez mais permeada pelo amor. É esse o 
desafio para o cristão que, como em Caná, tem Maria a dizer-lhe: “Fazei o que Ele vos disser”.
 E D. Ilídio centrou a sua homilia na interrogativa que Jesus dirigiu aos discípulos: -“E 
vós, quem dizeis que eu sou?”. Acreditamos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o 
Salvador? Temos a coragem de renunciar a nós mesmos e tomarmos a “nossa cruz” das dificul-
dades, da incerteza e da dúvida, das crises, dos momentos difíceis que nos afligem, seguindo 
Jesus Cristo, com confiança absoluta de que Ele nos propõe um desafio de desfecho feliz?
 É dando a vida, dando-nos uns aos outros, que nós ganharemos uma sociedade melhor, 
onde o amor de Deus se reflecte na acção diária daqueles que acreditam em Jesus e daí tiram 
consequências.
 A celebração da Eucaristia foi animada pelo Coro Polifónico da Casa do Povo de Tondela, 
com suporte musical da Filarmónica Tondelense e regência de Cristóvão Ramalho.
 Realce para o Hino da Fé, a encerrar a celebração, que terminou já depois das 23:00 ho-
ras. 

ZONA PASTORAL DE BESTEIROS

 Na passada Quinta-feira, dia 20 de Junho, reuniram os sacerdotes da Zona Pastoral de 
Besteiros, na residência paroquial de Campo de Besteiros. O tema central apresentado pelo 
Bispo e como estava previsto, foi o das Unidades Pastorais na diocese. O tema motivou um 
excelente diálogo entre todos. No final da manhã, cada Arciprestado reuniu para assuntos mais 
específicos.

ARCIPRESTADO DE BESTEIROS CONGREGA-SE NO CORAÇÃO DE MARIA

 A tarde do passado domingo foi marcante para o arciprestado de Besteiros, do concelho 
de Tondela. O santuário do Imaculado Coração de Maria, em Castelões, foi o local de encontro 
para as catorze paróquias que o constituem, fazendo um exercício de comunhão, que se espera 
concretizado na acção comum de evangelização.
 D. Ilídio presidiu à Eucaristia e realçou a importância deste triplo acontecimento: celebrar 
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os 150 Anos do Santuário, Peregrinação do Ano da Fé e “Envio” dos jovens que irão participar 
na Jornada Mundial da Juventude, no Brasil.
 O acolhimento dos participantes iniciou-se às 16:00 horas, convidando-os a participarem 
nas “oficinas” preparadas para as crianças da catequese, para os jovens, ou para os adultos. Em 
cada uma destas “oficinas”, os que chegavam eram convidados a participar nos trabalhos espe-
cíficos, dando sentido à participação pessoal de cada um na missão da Igreja.
 Desde a manhã que os Jovens que irão participar na Jornada Mundial da Juventude, no 
Rio de Janeiro, iam trabalhando e rezando, em grupo, com programa específico para este dia.
Às 17h00 horas, foi concelebrada a Eucaristia, presidindo D. Ilídio Leandro. Assinalando os 
150 anos do Santuário do Imaculado Coração de Maria de Castelões, D. Ilídio falou, na homilia, 
da devoção ao Coração de Maria e seu desenvolvimento, iniciando no texto bíblico da profecia 
de Simeão, e fazendo, brevemente, o historial desta devoção: S. João Eudes, Pio VII e Pio IX e 
desenvolvimento com as Aparições de Fátima.
 A Peregrinação do Arciprestado de Besteiros ao Santuário do Imaculado Coração de Ma-
ria integrou-se no programa de celebrações do Ano da Fé. Houve um acto de consagração das 
paróquias e famílias do arciprestado ao Imaculado Coração de Maria. D. Ilídio falou do “senti-
do da Fé, sintetizada no Credo: crer que somos filhos de Deus Pai, redimidos por Cristo e forta-
lecidos pela vida e pelos dons que nos vêm do Espírito Santo. Esta Fé vive-se e assenta na Igreja 
que nos aponta a Ressurreição como plenitude da vida”. Realçou que “a Fé se vive em Igreja”, 
e que a Igreja “assenta na Palavra de Deus e na Eucaristia, respira com a oração e exprime-se 
no amor fraterno pelo qual nos identificamos no ser cristãos e no ser membros da Igreja”. Os 
jovens que vão à Jornada Mundial do Rio de Janeiro realizaram o II Encontro de Preparação 
para a Jornada Mundial e D. Ilídio lembrou-lhes a missão que lhes é dada pelo Papa: “Ide e fazei 
discípulos em todas as nações”. Foi um momento de “envio”, em que participou o Pe. António 
Jorge, do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e Ensino Superior.
 Felicitando o Pároco e a Paróquia de Castelões, neste aniversário do Santuário, D. Ilídio 
estendeu as felicitações a todos os párocos do arciprestado e a todas as suas comunidades e aos 
jovens, peregrinos, com o Papa, do Rio de Janeiro.

ENCONTRO COM CRISMANDOS

 No início da noite de Sexta-feira, 5 de Julho, o Bispo deslocou-se a Oliveira de Frades 
onde, na Igreja Matriz, se encontrou com os Crismandos do arciprestado. Ali, reflectiu com eles 
sobre a importância do Sacramento da Confirmação, enquanto realização da Iniciação Cristã 
e integração plena na Igreja e na sua missão, como cristãos comprometidos com Jesus Cristo, 
com a Igreja e com a Sociedade.

CRISMAS EM OLIVEIRA DE FRADES

 Na tarde de Sábado, 6 de Julho, o Bispo presidiu a solene Eucaristia, na Igreja Matriz de 
Oliveira de Frades, na qual concelebraram os Párocos deste arciprestado.
 Na larga Igreja, praticamente cheia de cristãos e com uma participação muito qualificada 
do grupo coral local, o Bispo crismou, no momento próprio, 86 cristãos, quase todos jovens.
 Estes foram apresentados pelo pároco de Oliveira de Frades - o Vigário episcopal Pe. 
Manuel Gonçalves Fernandes.
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ENCONTRO DE CRISMANDOS EM VOUZELA

 A convite do Arcipreste - Pe. José Marcelino Pereira - o Bispo deslocou-se à Igreja Ma-
triz de Vouzela para falar aos crismandos do arciprestado. Presentes quase todos os párocos, os 
catequistas e dezenas de crismandos, cuja celebração vai ter lugar em S. Miguel do Mato, no 
Domingo, dia 21 de Julho.

CRISMAS ARCIPRESTAIS DE AGUIAR DA BEIRA

 Com a presença de todos os párocos, entre os quais o Pároco de Carapito que acolheu to-
das as Comunidades do Arciprestado - Pe. Silvério Cardoso - e o Arcipreste - Pe. Paulo Gouveia 
- realizou-se a celebração dos crismas arciprestais, na tarde do passado dia 21 de Julho. Eram 
52 cristãos, quase todos jovens, vindos de algumas das paróquias deste arciprestado. O Bispo 
presidiu à celebração da Eucaristia, administrando o sacramento no momento próprio.

CRISMAS ARCIPRESTAIS DE VOUZELA

 Na tarde de Domingo, dia 21 de Julho, o Bispo deslocou-se à Paróquia de S. Miguel do 
Mato, no Arciprestado de Vouzela, para a celebração dos crismas arciprestais. Presentes todos 
os sacerdotes deste Arciprestado, acolhidos pelo Pároco de S. Miguel do Mato - Pe. Francisco 
Alexandre Domingos.
 Antes da Eucaristia, acompanhado pelo Pároco e outras pessoas da paróquia, o Bispo 
benzeu algumas melhorias na Casa Paroquial, destinadas à catequese e a actividades pastorais. 
Iniciou-se depois a Eucaristia e, no momento próprio, o Bispo administrou o Sacramento da 
Confirmação a 91 cristãos, quase todos jovens, vindos das diversas comunidades cristãs deste 
Arciprestado. A grande Igreja Matriz de S. Miguel do Mato estava repleta, com muita gente no 
exterior.

PEREGRINAÇÃO DO ANO DA FÉ

 A Unidade Pastoral de S. Macário, compreendendo as paróquias de Covas do Monte, 
Covelo de Paivô, Figueiredo de Alva, Gafanhão, Pinho, S. Félix, S. Martinho das Moitas, Sul 
e Vila Maior celebrou a sua Peregrinação do Ano da Fé ao monte de S. Macário. O Bispo, 
convidado para presidir, celebrou a Eucaristia na qual concelebraram os Padres Carlos Sousa, 
João Rodrigues e Lindoval José da Silva, estando ausente o Pe. António Marques Alexandre. 
Também presentes os Diáconos António Paiva e António Baltar, natural de Oliveira de Sul mas 
ordenado pelo Patriarcado.
 A celebração decorreu ao ar livre, num espaço de sombra agradável, espaço repleto pelas 
centenas de cristãos, vindos das diversas Comunidades cristãs desta Unidade Pastoral. Teve 
lugar na manhã de Domingo, dia 21 de Julho.
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CAPÍTULO VII

PARÓQUIAS
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CENTRO PASTORAL DE SÁTÃO

 Com a presença do Bispo da Diocese, foi inaugurado e benzido o novo Centro Pastoral da 
paróquia de Sátão, junto à Igreja Matriz. Para além de um grande e polivalente salão, o Centro 
está dotado de 8 salas e outros apoios, capaz de responder às diversas iniciativas programadas 
pela paróquia. O Cón. Manuel Moreira Matos, Pároco que está de saída desta Comunidade, 
estava muito feliz e recebeu os parabéns das Autoridades Autárquicas presentes e de muitas 
pessoas que estiveram na inauguração solene.

CONCERTO NO ÓRGÃO DE TUBOS

 No passado dia 29 de setembro, na Capela de Nossa Senhora da Esperança, em Abru-
nhosa, freguesia de S. Miguel de Vila Boa, e no âmbito das Jornadas Europeias do Património, 
o Município de Sátão apresentou o concerto no órgão de tubos “O Futuro da Memória” onde 
atuou o organista espanhol de renome Carlos Rodríguez Lajo.
 O evento foi organizado pelo atelier de conservação e restauro Samthiago, responsável 
pelo restauro do interior da Capela, onde o Dr. Carlos Costa fez uma breve apresentação des-
ta iniciativa cultural. De seguida a Dr.ª Fátima Eusébio, autora do livro “A Capela de Nossa 
Senhora da Esperança, A Obra de Arte Total Num Depoimento de Fé” fez uma apresentação 
da Capela e de toda a sua beleza onde explicou de modo sucinto, mas muito elucidativo, toda a 
riqueza arquitetónica deste património de incalculável valor artístico.
 Seguiu-se a apresentação do organista Carlos Rodríguez Lajo e deu-se início ao concerto 
no Órgão de Tubos, construído no ano de 1768, pelo conceituado mestre organeiro Francisco 
António Solha.
 O evento foi encerrado pela Dr.ª Zélia Silva, Vereadora da Educação e Cultura do Mu-
nicípio que agradeceu a presença do conceituado organista espanhol e de todos os presentes, 
salientando a importância de se preservar o património artístico e arquitetónico, onde está pre-
sente uma cultura que é de todos e para todos. 

REQUALIFICAÇÃO DA CAPELA DE PINHEIRO DE TAVARES

 No passado sábado, dia 6 de outubro, em Mangualde, na aldeia de Pinheiro de Tavares, 
decorreu uma cerimónia de comemoração relativa às obras de requalificação da capela de Pi-
nheiro de Tavares. A requalificação efetuada resolveu um conjunto de problemas que estavam 
a contribuir para a degradação da capela. Para o Presidente da autarquia, João Azevedo, «esta 
intervenção só foi possível devido à estreita colaboração entre a autarquia e a Comissão da Ca-
pela.
 Este é um exemplo claro de como as entidades devem criar sinergias para criar melhores 
condições para as suas populações».
 As obras consistiram na substituição do telhado, na pintura, em trabalhos de carpintaria e 
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arranjos no espaço exterior, nomeadamente na resolução de problemas com as águas pluviais. A 
intervenção esteve a cargo da Comissão da Capela, que contou com a colaboração da autarquia 
mangualdense nomeadamente na prestação de serviços de supervisão técnica e de mão-de-obra 
qualificada. 

INAUGURAÇÃO EM COUTO DE CIMA

 Presidindo à Eucaristia no dia do Padroeiro - S. Martinho, dia 11 de Novembro - o Bis-
po, a convite do Pároco - Pe. António Carlos Carvalho da Silva - inaugurou obras de restauro 
na antiga Casa Paroquial. Totalmente renovada e aumentada, essa casa é agora o novo Centro 
Pastoral da paróquia, com espaços para catequese, para trabalho de jovens, para reunião dos 
Grupos de Corresponsabilidade e para actividades de formação cristã. Presentes os Presidentes 
da Junta de Freguesia e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Instituições colabo-
radoras na realização destas obras. Parabéns ao Pároco e à Paróquia de Couto de Cima.

PARÓQUIA DE CUNHA BAIXA PROMOVE SERENATA A NOSSA SENHORA

 Na Noite do dia 7 de Dezembro, véspera da solenidade da Imaculada Conceição, reali-
zou-se na Igreja paroquial de Cunha Baixa uma Serenata dirigida a Nossa Senhora. Este é já o 
segundo ano que este tributo é promovido, contando com a presença de grupos Corais vindos 
das várias paróquias e comunidades, tais como: Tragos, Espinho, Mesquitela, Abrunhosa do 
Mato e Cunha Baixa, com a dupla participação do Coral de S. José e Coral infantil e Juvenil.
A participação dos grupos foi intercalada com a leitura e meditação dos relatos evangélicos que 
referem o itinerário mariano, constituindo, desta forma, um momento intenso e profundo de 
oração, que tocou o coração de todos os participantes e espectadores.
 Terminada a serenata, o serão prolongou-se com a exposição do Santíssimo até a manhã 
do dia seguinte, hora da Eucaristia Paroquial.

CÁRITAS PAROQUIAL DE ABRAVESES

 Convidado para um almoço de Natal, o Bispo - juntamente com o Pároco, Pe. António 
Caetano da Rocha - esteve num almoço de convívio e de festa, com todos os elementos que 
constituem aquela Instituição de solidariedade paroquial. Este grupo de voluntários tem um ser-
viço muito bem organizado nesta Comunidade paroquial, respondendo aos principais pedidos 
dos mais necessitados.

ASSOCIAÇÃO DE ACÓLITOS DE TONDELA

 A Associação de Acólitos da Paróquia de Tondela, que há pouco celebrou 15 anos de 
existência, celebrou a quadra natalícia com um convívio e ceia, para os quais convidou o Bispo 
da diocese. Presentes cerca de 25 Acólitos, com o seu Pároco - Pe. Manuel António Rocha - e 
alguns Pais. Iniciou-se com um tempo de oração, na Igreja Matriz, presidida pelo Bispo. Se-
guiu-se, nas instalações do Centro Paroquial, um animado convívio, no fim do qual foi visto o 
Documentário da celebração dos 15 anos. Tudo isto teve lugar no início da noite de Sexta-feira, 
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21 de Dezembro. Estão de parabéns todos os Acólitos, seus formadores, responsáveis e pároco.

SAGRADA FAMÍLIA NO SÁTÃO

 Com a presença de dezenas de casais e dos responsáveis do Secretariado Diocesano da 
Pastoral Familiar e da Equipa Diocesana e local do CPM e respectivos Assistentes, do Pároco - 
Pe. José Cardoso de Almeida - e de vários Sacerdotes do Arciprestado de Sátão, celebrou-se, na 
Igreja Matriz desta Vila, o Dia da Sagrada Família. Aconteceu na tarde de Domingo, dia 30 de 
Dezembro. À celebração da Palavra e à renovação dos compromissos matrimoniais e familiares 
presidiu o Bispo da Diocese. De seguida, teve lugar, no salão paroquial, a actuação musical de 
um grupo local (Zaatan) e um lanche de convívio. 

UNIDADE PASTORAL DE S. MACÁRIO

 Numa experiência que já leva mais de um ano, os párocos das Comunidades da região de 
S. Macário têm feito uma caminhada comum, vivendo uma pastoral de conjunto com a parti-
cipação das diversas paróquias. Os sacerdotes e as respectivas Comunidades são: Pe. António 
Marques Alexandre (Pinho, S. Félix e Vila Maior), Pe. Carlos Sousa (Covas do Rio, Covelo 
de Paivô, Gafanhão e S. Martinho das Moitas), Pe. João Rodrigues (Figueiredo de Alva) e Pe. 
Lindoval Silva (Sul). Nesta reunião que, na tarde de Terça-feira, dia 15 de Janeiro, quiseram 
ter com o Bispo, esteve presente, também, o Diácono Permanente - António Lima Paiva - que 
exerce o seu ministério nesta Unidade Pastoral. Esta é uma experiência que, segundo os seus 
responsáveis, está a dar frutos, num caminho programado, vivido e avaliado em comum.

BÊNÇÃO DE CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

 Na tarde de Domingo, dia 27 de Janeiro e depois da Visita Pastoral a Santiago de Bestei-
ros, foi benzido e inaugurado o novo Centro Social Paroquial da Comunidade - obra que teve 
toda a dedicação e entrega do pároco, Pe. Eugénio. Com o salão cheio de pessoas da freguesia 
e de muitos outros lugares, na Mesa para a sessão solene estiveram, para além do Pároco e do 
Bispo, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tondela, o Director dos Serviços Distritais 
da Segurança Social e o Presidente da Junta da Freguesia. Depois de o Pároco fazer a história 
da Obra, todos teceram palavras de muito apreço por esta nova IPSS que já está a servir muitas 
pessoas e famílias daquelas localidades.

PARÓQUIA DE S. PEDRO DE LORDOSA CELEBROU
PRIMEIRO CENTENÁRIO DA MORTE DA BEATA RITA

 Sendo ao mesmo tempo Pároco de Ribafeita e de S. Pedro de Lordosa, o Sr. Padre Ama-
deu decidiu celebrar também aqui o 1.º Centenário da Morte da Beata Rita, ocorrida na noite de 
6 para 7 de Janeiro de 1913, e a paróquia aplaudiu a ideia.
 Foi uma celebração de louvor e acção de graças e ocorreu no passado domingo, dia 27 de 
Janeiro, e o Ofertório foi destinado às obras da nova igreja em construção na Quinta do Galo, e 
destinada a albergar os restos mortais desta ilustre filha da nossa Diocese.
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 Durante a homilia, o Sr. Padre Amadeu tocou os pontos fundamentais da vida da Beata 
Rita, do seu apostolado em prol da família e da sua espiritualidade acentuadamente eucarística. 
E muitos foram os que admiraram com os conhecimentos que ele revelou não só acerca da vida 
da Beata, mas também da sua principal colaboradora, a Madre Ana de S. José de Matos Martins, 
que era natural de Lordosa. É que enquanto Deus chamou a Beata Rita para fundadora de uma 
Obra de cariz missionário, também escolheu esta filha de Lordosa para consolidar essa mesma 
Obra. Madre Matos entrou para o Instituto JMJ em 1888, sempre e em tudo acompanhou a Bea-
ta Rita que a escolheu para colaboradora e confidente. Nesta qualidade assistiu-lhe à morte e 
mais tarde sucedeu-lhe como Superiora Geral. Madre Matos foi depois para o Brasil onde veio 
a falecer a 19 de Fevereiro de 1966, gozando sempre da fama de santidade, entre todas as Irmãs.

CAMPIA

VISITA PASCAL

 É de Valentes!... PARABÉNS a toda essa equipa, estimulada pelo Pároco que a 
acompanhou, e que, mais uma vez anunciou a ressurreição de Cristo a todos os lares desta 
Paróquia - e foram cerca de meio milhar - que a quiseram acolher.
 O temporal era assustador. Mas a Generosidade dos jovens escuteiros e os leigos empe-
nhados neste prestimoso serviço enfrentou valentemente a inclemência do mau tempo.
 Após a celebração da Eucaristia Pascal, em que o rigor do temporal não possibilitou a 
realização da habitual Procissão da Ressurreição, partiram nove das dez equipas a acompanhar 
o Senhor da Vida até às famílias que anunciaram, através de sinais floridos à porta, o seu amor 
e o seu espírito de acolhimento a Jesus ressuscitado.
 Foi, apesar do sacrifício generosamente aceite, uma jornada carregada de alegria Pascal. 
Uma vela, gentilmente oferecida pelo nosso Pároco, chegou a nossas casas e vai fazer-nos re-
cordar, minuto a minuto do nosso dia a dia, o valor e o significado da nossa FÉ.
 Depois de tudo isto, resta-nos testemunhar o apreço e a gratidão a toda esta vasta equipa 
de mais de meia centena de elementos, que, generosamente, decidiram tornar-se meio de trans-
porte do Senhor ressuscitado até ao seio das famílias que, alegremente, O acolheram.

Um	Paroquiano	de	Campia

NO PASSAL, EM BODIOSA

PADRE ANTÓNIO CARLOS QUER MEIOS PARA ATRAIR JOVENS

 O pároco da freguesia de Bodiosa, padre António Carlos, aproveitou a reunião descen-
tralizada Câmara/Juntas de Freguesia, para abordar um problema que está a ser muito caro a 
uma boa parte da população, que ainda sabe e quer tratar bem os seus idosos, com o presidente 
Fernando Ruas a manifestar a intenção de colaborar em todas as ações a eles dedicadas. E não 
apenas no campo do lazer, mas igualmente nos aspetos mais difíceis como é o caso das instala-
ções para aqueles que estão a passar uma fase da vida com maiores dificuldades.
 Mas o padre Carlos, sem pretender esquecer o problema dos idosos, muito pelo contrário, 
levou a sua intervenção para o campo dos mais jovens, na sua opinião a carecerem também 
de muita atenção. Disse que a ‘paróquia de Bodiosa tem muita gente idosa, é um facto, mas 
também tem muita gente jovem (o que é bom registar). Neste momento a paróquia tem um 
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passal. Antes era um terreno de cultivo e agora está mais arborizado. É um espaço dos maiores 
do concelho e até da própria Diocese de Viseu. Ali temos desenvolvido algumas atividades de 
carácter lúdico, cultural, recreativo... ao longo do ano. Trata-se de um espaço muito agradável, 
com sombras e relva, onde se desenvolvem essas ações para os jovens e também para os menos 
jovens’.

SITUAÇÃO PRECÁRIA DE SEGURANÇA

 António Carlos contou que as atividades se processam ao longo do ano, mas que neste 
momento o palco onde se desenvolve a animação, ‘feito há alguns anos, está em situação precá-
ria de segurança. Não tem resguardos e o acesso é difícil’. Por outro lado, ‘há necessidade de o 
dotar com uma cobertura e resguardo de ventos’. Daí estar ‘a pensar em fazer a remodelação do 
palco, o que acarreta um certo investimento’. Assim, ‘em nome da paróquia’, lançou o pedido à 
Câmara Municipal para que esta colabore, o ‘que agradecíamos, com todo o gosto’, sublinhou, 
até porque ‘seria também uma mais-valia para a nossa população, mantendo ativas as crianças 
e os jovens’.
 Quanto ao assunto colocado pelo Pároco da freguesia, também não cairá em saco roto. ‘A 
colaboração da Câmara, como tem acontecido nos demais casos, lá estará, também’, concreti-
zou Fernando Ruas.

R.	Bispo

INAUGURAÇÃO DE NOVA IGREJA

 No lugar de Sejães, da paróquia de Sejães, foi inaugurada uma nova Igreja, dedicada ao 
mártir S. Vicente, dado que a Igreja ali existente já não estava em condições para o culto. O 
Bispo deslocou-se a este lugar, de cerca de 30 famílias, na tarde de Domingo, dia 16 de Junho. 
Era esperado pelo Pároco - Pe. Jorge Luís Gomes Lopes - por Mons. José Vieira e Pe. Manuel 
Tavares, naturais desta paróquia, pelo Pe. Álvaro Diogo, natural da vizinha Pinheiro de Lafões 
e por todas as pessoas do lugar de Sejães, da paróquia e de outras vizinhas. A celebração de-
correu com muita animação, com um belo grupo coral e, nos momentos próprios, procedeu-se 
à bênção da nova Igreja e bênção do novo Altar. A inauguração da Igreja trouxe muita alegria 
a todos os habitantes deste lugar, uma vez que culminou um processo de construção, com mui- 
tos reveses, que já vinha de há cerca de dez anos. Estão de parabéns: o Pároco, os habitantes de 
Sejães e todos os que contribuíram para esta obra que, como o Bispo frisou, será um sinal da 
presença de Deus naquele lugar e, sobretudo, espaço de oração, de formação e, também, quando 
possível, de celebração.

CRISMAS E PADROEIRO EM S. JOÃO DE LOUROSA

 Na manhã de Domingo, dia 23 de Junho, o Bispo esteve em S. João de Lourosa, onde pre-
sidiu à Eucaristia solene na celebração do Padroeiro e onde crismou 45 cristãos, todos jovens. 
É ali Pároco o Pe. Luís Miguel Figueira da Costa que concelebrou e orientou toda a celebração.
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CRISMAS NA PARÓQUIA DE S. JOSÉ

 No final da tarde de Sábado, dia 22 de Junho, o Bispo deslocou-se à Igreja Paroquial de 
S. José, em Viseu, onde presidiu à Eucaristia e administrou o Sacramento da Confirmação a 47 
cristãos, quase todos jovens. A Eucaristia foi concelebrada pelo Pároco - Pe. José de Fátima 
Oliveira Morujão - e pelo Pe. Mário Lopes Dias, Reitor do Seminário Maior.

ESPECTÁCULO CULTURAL EM S. JOANINHO

 Orientados pelo Pe. Virgílio Marques Rodrigues, um grupo de jovens de Nagosela, Trei-
xedo e S. Joaninho interpretou várias canções de mensagem, com encenações a propósito, 
acompanhadas por uma orquestra de pessoas destas 3 comunidades.
 O Bispo esteve em parte deste espectáculo que foi seguido por uma sala cheia, vibrando 
a todas as interpretações. Parabéns aos jovens, às pessoas que ajudaram e apoiaram esta expe-
riência de cultura, de beleza e de fé e parabéns ao Pe. Virgílio.
 Que esta feliz experiência tenha sequência, neste e noutros géneros de espectáculos... 
Passa também por aqui a iniciação e a formação cristã da juventude e das comunidades.

OBRAS NA IGREJA MATRIZ DE MANHOUCE

 O Pe. Luís Carlos Correia de Almeida, pároco de Manhouce, coordenou profundas obras 
de restauro e melhoramento na Igreja Matriz, que foram inauguradas no passado Sábado, dia 29 
de Junho. Convidado para o efeito, o Bispo deslocou-se àquela Comunidade cristã, presidindo 
à solene Eucaristia que celebrava o Padroeiro - S. Pedro. A Igreja, completamente cheia, está 
mais bela, com mais luz e com melhor acolhimento para a celebração da Fé e para a oração. 
Parabéns, à Comunidade e ao seu Pároco.

OLIVEIRA DE FRADES

UM NOVO SACERDOTE

 Um dos seis sacerdotes ordenados por D. José Policarpo, em Lisboa, no passado dia 29 
de Junho, é natural de Oliveira de Frades.
 Ordenado aos 30 anos, o Pe. Fernando Santos nasceu, foi baptizado e cresceu em Oliveira 
de Frades. Frequentou o curso de Bioquímica, na Universidade de Coimbra, mas, aos 20 anos, 
sentiu o apelo de Cristo para O servir como sacerdote. Por isso, interrompeu os estudos, para 
um tempo de discernimento vocacional.
 Fez esse discernimento na Comunidade Emanuel, uma associação internacional de fiéis, 
que agrega famílias, padres, consagradas, jovens e adultos, pro- curando ser adoradores no 
meio do mundo e anunciar com alegria que Jesus está vivo e é o Emanuel, Deus-connosco. Fez 
um ano propedêutico em Namur (Bélgica), seguindo-se três anos de estudos de filosofia na mes-
ma cidade. Tendo-lhe a Comunidade Emanuel sugerido a incardinação na diocese de Lisboa, 
fez aí os estudos de Teologia, integrado no Seminário de Cristo Rei dos Olivais.
 Ordenado diácono em 2012, foi agora ordenado presbítero, no Mosteiro dos Jerónimos, 
por D. José Policarpo, na solenidade de S. Pedro e S. Paulo.
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 No dia 21 de Julho, às 15:00 horas, o Pe. Fernando celebrará em Oliveira de Frades uma 
Eucaristia, juntando familiares e amigos e os paroquianos que acompanharam o seu crescimen-
to humano e espiritual.

A LITURGIA DO OLHAR ... ALCOFRA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA MUSEU MUNICIPAL DE VOUZELA

 Depois da exposição temporária com peças da Igreja Matriz de Vouzela, patente ao pú-
blico entre 14 de Maio de 2012 e Junho de 2013, abriu no passado dia 7 no Museu Municipal 
desta vila uma nova mostra, desta vez dedicada ao património religioso da paróquia de Alcofra.
 Intitulada A LITURGIA DO OLHAR... ALCOFRA, esta narrativa expositiva compõe- 
se de peças de tipologias diversas – alfaias, adornos, imaginária, pintura, paramentaria – que 
integradas na celebração da liturgia, nas procissões ou em outras ocasiões, cumprem funções 
específicas e explanam a espiritualidade e a fé da comunidade da paróquia de Alcofra.
 Na primeira parte da exposição dispõem-se as peças fundamentais para a compreensão da 
palavra e da eucaristia, nas perspectivas da ritualidade e do significado simbólico e religioso. 
Para além dos paramentos de diferentes cores, em conformidade com o ano litúrgico, das al-
faias como a naveta, o turíbulo, a caldeirinha e o hissope, a custódia, o cálice, etc., expõe-se um 
calvário de calcário policromado, datado do século XV, elemento chave do simbolismo cristão 
e estruturante na celebração e na vida dos fiéis.
 Entre as imagens presentes, que testemunham o universo devocional que ao longo dos 
séculos marcou a comunidade de Alcofra, destaca-se a escultura quinhentista de Santa Ana, a 
Virgem e o Menino, em calcário policromado, da mesma época e material da imagem de São 
Sebastião, cuja beleza se encontra comprometida pela inestética base que a suporta.
 Reportando-nos para a atenção conferida aos que por dificuldades várias não podem as-
sistir à celebração da liturgia, uma das vitrinas foi reservada para as peças destinadas ao trans-
porte do santíssimo para fora da Igreja.
 Na segunda parte da exposição dispõem-se várias peças que usualmente integram as pro-
cissões, como as lanternas, a cruz processional, a bandeira de irmandade, dedicada a Nossa Se-
nhora da Assunção, as opas e as esculturas do Senhor dos Paços e de Nossa Senhora das Dores.
As peças expostas são complementadas por algumas fotografias de procissões realizadas na 
paróquia, preservando a memória destes rituais.
 Trata-se de uma exposição que, para além de permitir a fruição do vasto e rico património 
da paróquia, nos transporta para um universo de cores e formas identitários da vivência reli-
giosa da Igreja em Portugal e desta paróquia. De diferentes épocas e materiais, testemunham a 
dinâmica desta comunidade paroquial no processo de encomendas de peças de arte, acompa-
nhando a evolução artística ao longo dos séculos, e manifestando a sua fé e louvor a Deus.
 Estas exposições temporárias assumem particular importância para o conhecimento e 
compreensão do património religioso do concelho de Vouzela, esperando-se que possa ser pos-
sível a sua continuidades com os bens culturais de outras paróquias.
 Merecem uma palavra de enaltecimento os paroquianos de Alcofra e o seu pároco, Pe. 
Cláudio Ferreira, pelo empenho e disponibilidade que desde o início demonstraram em relação 
a este projeto. O seu envolvimento, tanto na recolha das fotografias como no restauro de algu-
mas das peças expostas, granjeia um especial agradecimento e elogio.
 Trata-se de uma iniciativa que contou com a colaboração do Departamento dos Bens Cul-
turais da Diocese de Viseu, responsável pela elaboração do discurso expositivo.
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CRISMAS EM ABRAVESES

 Na manhã de Domingo, dia 7 de Julho, o Bispo presidiu à Eucaristia paroquial de Abra-
veses, na qual concelebrou o seu pároco - Pe. António Caetano da Rocha. No momento próprio, 
foram crismados 27 jovens desta paróquia, apresentados pelo seu pároco e devidamente prepa-
rados pela acção de 2 catequistas desta Comunidade cristã.

CRISMAS EM MUNDÃO

 O Bispo deslocou-se à Igreja Matriz de Mundão, na manhã do passado Domingo, dia 14 
de Julho, onde administrou o Sacramento da Confirmação a 67 cristãos, quase todos jovens. 
Concelebraram o Pároco - Pe. José Francisco Cardoso Caldeira - e o Vigário Paroquial - Pe. 
João Martins Marques. Para além dos crismandos da paróquia de Mundão, estavam os das pa-
róquias de Cavernães e de Cepões.

PÓVOA DE LISBOA - BEIJÓS

RESTAURO DO RETÁBULO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

 No Domingo, dia 21 de Julho, foi celebrada missa na capela de Nossa Senhora do Carmo 
da localidade de Póvoa de Lisboa, paróquia de Beijós, e procedeu-se à apresentação do retá-
bulo, que foi objecto de uma intervenção de conservação e restauro, realizada pela empresa 
Cinábrio Restauro.
 Trata-se de uma composição de talha dourada de peque- nas dimensões, mas de muito 
interesse no quadro do universo da talha barroca de estilo nacional. A capela não é referenciada 
nas Memórias Paroquiais de 1758, pelo que deverá ter sido construída posteriormente, prova-
velmente no século XIX. A estrutura retabular é anterior, presumivelmente terá sido executada 
para outro espaço religioso entre 1690 e 1720. A transposição para esta capela suscitou a intro-
dução de algumas alterações, nomeadamente no que concerne às superfícies laterais.
 Na estruturação do retábulo destaca-se a cinta que envolve a composição, composta por 
uma pilastra e uma arquivolta com uma largura excepcional, com as superfícies revestidas por 
gigantescas folhas retorcidas. A esta cercadura seguem-se uma coluna e outra pilastra, mais 
estreita, de cada lado, escalonadas no sentido do corpo central, delineado por uma fina renda de 
folhelhos simétricos e uma moldura enformada por duas fitas entrelaçadas definindo círculos 
si- métricos. A peanha, que sustenta a imagem de Nossa Senhora do Carmo, compreende três 
singelos meninos intercalados por flores. O retábulo fecha com uma cabeça alada, sobrepujada 
por um ramo de flores.
 Este retábulo, executado em madeira de castanho, apresentava alguns problemas de con-
servação, nomeadamente: infestação por insetos xilófagos, lacunas de elementos esculpidos, 
abertura de juntas de união, destacamento de elementos, sujidades e po- eiras acumuladas, 
repintes com purpurinas, lacunas nas superfícies douradas, folha de ouro fragilizada e em des-
tacamento, etc. A mesa de altar, para além de ser posterior ao retábulo, encontra-se descaracte-
rizada.
 A proposta de intervenção seleccionada cumpriu os princípios orientadores das interven-
ções de conservação e restauro, assegurando as autenticidades histórica, material e estética da 
obra. Os procedimentos, metodologias e materiais adoptados asseguram a integridade da es-
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trutura de talha, respeitando os materiais originais, que não foram adulterados, substituídos ou 
eliminados; na selecção dos materiais, dos produtos e das técnicas foi considerada a sua compa-
tibilidade com os materiais originais, bem como a sua estabilidade no tempo e reversibilidade. 
Tratou-se de uma intervenção que permitiu recuperar o brilho do ouro e, embora as lacunas não 
tenham sido preenchidas, foi recuperada a legibilidade estética do conjunto. O frontal foi subs-
tituído por um de madeira de castanho, sem ornatos e policromia para não criar desequilíbrios 
ao conjunto.
 Desta forma, o património desta capela e da paróquia foi devidamente salvaguardado, 
preservando-se o seu valor artístico e cultural, ao contrário do que aconteceu em outros espaços 
religiosos do concelho que foram objecto de intervenções danosas.
 Felicitamos o Pároco de Beijós, Pe. Marco Cabral, e a comunidade da povoação, pelo 
empenho na recuperação desta obra de arte e pelo espírito de diálogo e de cooperação com os 
organismos diocesanos vocacionados para a área do património. Para além do restabelecimento 
da beleza deste espaço de celebração, esta intervenção possibilitará um acréscimo de interesse 
por parte de toda a comunidade local, bem como junto de outros interessados pelo turismo cul-
tural e religioso. 

CAPELA MORTUÁRIA EM LAPA DO LOBO

 Acedendo ao convite do Presidente da Junta da Freguesia de Lapa do Lobo, o Bispo 
deslocou-se a Lapa do Lobo, concelho de Nelas, para benzer a Capela Mortuária, construída 
num espaço que une a parte velha à parte nova do mesmo cemitério. É um espaço amplo, muito 
acolhedor e muito bem conseguido em todas as áreas que servem estas instalações, como lugar 
de preces, de saudades e de expressão de sentimentos de solidariedade e de conforto, humano 
e espiritual. Presentes na inauguração e bênção, para além do Bispo e do Pároco - Pe. Jorge 
Carvalhal Pinto - o Presidente da Junta de Freguesia, a Presidente da Câmara Municipal e o Pre-
sidente da Fundação Lapa do Lobo, as 3 Instituições contribuintes e financiadoras desta Obra.

INAUGURAÇÃO DE LAR DE IDOSOS

 No Sábado, dia 10 de Agosto, o Bispo deslocou-se à paróquia de Águas Boas, no 
Arciprestado de Sátão, onde foi inaugurado um Lar de Idosos, integrado no Centro Social Paro-
quial desta Comunidade. A tarde começou com a Eucaristia paroquial, celebrada na Igreja Ma-
triz, seguindo-se a inauguração solene, antecedida pela visita às novas instalações. Discursaram 
o Pároco - Pe. António Lopes Leitão - o Presidente da Câmara Municipal de Sátão, o Presidente 
da ADD, sediada em Penalva do Castelo e o Representante do Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, que também representava o Delegado Distrital da Segurança Social. De se-
guida, foi feita a bênção das novas instalações, terminando com um lanche convívio. A visita 
foi guiada e orientada pela Vice-Presidente do Centro Social Paroquial, a alma desta Instituição, 
desde o seu início.
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CAPÍTULO VIII

ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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ABERTURA DA ESCOLA DE DIRIGENTES DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Conforme foi divulgado pela comunicação social que nos acolhe decorreu na passada 
Quinta-Feira, pelas 21 horas, no Centro Pastoral Diocesano, a abertura dos trabalhos do ano 
pastoral 2012/2013.
 A cerimónia congregou mais de meia centena de Dirigentes e teve a presença sempre 
estimulante e desejada de S.ª Ex.ª Rev.ma o nosso Bispo – D. Ilídio Leandro - que se fez acom-
panhar do Director Espiritual do MCC – Rev. Padre José António, e do Diácono Permanente 
António Beato Serra, recentemente ordenado, e que virá apoiar o Director Espiritual.
 A cerimónia teve o seu início, e como ponto mais alto, a concelebração eucarística, pre-
sidida pelo Bispo da Diocese, que não desperdiçou a oportunidade para desafiar os presentes à 
vivência do Ano da Fé que terá o seu início no próximo dia 11 de Outubro – comemoração do 
cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II.
 A seguir teve lugar, no Salão Multiusos, a sessão de abertura, tendo a presidente do Secre-
tariado – Cidália Maria – dirigido algumas palavras de agradecimento e circunstância ao Bispo 
da Diocese, ao Diretor Espiritual e aos Dirigentes presentes, expondo o programa dos trabalhos 
para o ano que agora se inicia. O Diretor Espiritual aproveitou para despertar os presentes para 
o facto do nosso professor nesta Escola ser Jesus Cristo. Apelou para uma Escola de oração e 
Humildade e para a coerência entre a Fé e a Vida.
 Finalmente, D. Ilídio encerrou as comunicações, prometendo estar presente sempre que o 
seu múnus pastoral o permita e alertou para a sonolência pós-cristã e a falta de um cristianismo 
vivo por parte dos Cristãos e lançou um outro desafio à vivência do ano si- nodal que passará, 
numa primeira fase, pelo estudo da SACROSANTUM	CONCILIUM e numa segunda, pelo estu-
do do 1.º Capítulo do Catecismo da Igreja Católica.
 Findas estas intervenções, a presidente do Secretariado teceu alguns comentários rela-
tivamente ao trabalho a realizar no presente ano, e apelou à pontualidade e à assiduidade dos 
Dirigentes em quem confia plenamente.
O Secretariado Diocesano

DESPERTAR TODOS OS CRISTÃOS PARA A DIMENSÃO UNIVERSAL DA FÉ

 Estamos a chegar ao mês de Outubro que, além de ser o mês do Rosário, é também o 
mês que a Igreja escolheu para despertar todos os cristãos para a dimensão universal da fé que 
professam e da salvação que esperam.
 Já nos habituámos a dizer que a missão não é fora: é entre nós, pela necessidade que 
vemos de um novo anúncio do Evangelho às pessoas da nossa diocese. O Sínodo diocesano aí 
está a afirmá-lo claramente. No entanto, esta preocupação com os de perto não pode desligar-
nos da preocupação com os de longe. Aliás, o Papa João Paulo II costumava dizer que uma 
forte vivência universal da fé (a preocupação com as igrejas mais pobres) acaba por dinamizar 
também a vivência pessoal e comunitária da igreja local.
 Como responsável da animação missionária da diocese, espero poder começar este ano a 
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formar o Centro Missionário Diocesano, com o apoio de todas as forças da diocese e das paró-
quias. Como disse já no ano passado, gostaria de ter em cada paróquia um leigo dinâmico que 
fizesse a ligação entre o Centro Missionário da diocese e a paróquia.
 Entretanto, para já, está aí o material que as Obras Missionárias Pontifícias puseram à 
nossa disposição, para dinamizar o mês de Outubro. O principal é o guião com a mensagem 
do Papa, um tema de oração para cada semana, uma vigília de oração missionária e, também, 
vários esquemas de meditação dos mistérios do Terço. Ligar a oração do Terço com o mandato 
de Jesus de ir por todo o mundo, para anunciar a sua salvação, pode ser uma boa maneira de 
reunir os cristãos para rezar e obter o entusiasmo da fé e da missão.
 Gostaria de sublinhar a importância da celebração do Dia Mundial das Missões. Entre 
tantos ‘dias mundiais’, este pode ficar a ser mais um. No entanto, este dia celebra a razão de 
ser, a essência mais fundamental da Igreja, a missão: ir ao encontro, sair de si , para partilhar a 
fé e a salvação de Jesus a toda a gente, de qualquer raça, língua, povo ou nação. Trata-se de co-
municar a todos os cristãos a ânsia que palpitava no coração de S. Teresinha do Menino Jesus: 
comunicar o amor de Deus a quanta mais gente possível.
 Incentivar a oração e a ajuda económica para o desenvolvimento da MISSÃO é um dever 
de todas as comunidades cristãs, como tem sido sublinhado pelos últimos Papas. Este mês é a 
ocasião propícia para despertarmos ainda mais para esta realidade.
 Recorda-se que as ofertas do DMM devem ser entregues, quanto antes, no economato da 
diocese porque, em Janeiro, devem ser enviadas à direcção nacional das OMP que, posterior-
mente, as envia à direcção central das Obras Missionárias Pontifícias, em Roma.

P.	José	Júlio	Martins	Marques

ENCONTRO ANUAL DOS ANTIGOS ALUNOS DOS SEMINÁRIOS DE VISEU

 A Associação dos Antigos Alunos dos Seminários da Diocese de Viseu promoveu, no 
passado dia 15, o habitual encontro anual dos seus associados.
 Na Eucaristia presidida por D. Ilídio Leandro e concelebrada pelo Reitor do Seminário 
Maior e outros dois sacerdotes, na igreja do Seminário Maior, o prelado lembrou os antigos 
alunos falecidos e, na homilia, desafiou os presentes a participarem na caminhada sinodal, fa-
zendo propostas à assembleia sinodal para a renovação da Igreja Diocesana. Ele entende que 
os antigos alunos dos Seminários são especialmente qualificados para darem um contributo 
positivo à realização do sínodo diocesano, independentemente do seu envolvimento, ou não, 
nas iniciativas pastorais e litúrgicas das comunidades onde vivem.
 Após a Eucaristia, que foi marcada também pela participação de dois dos novos Diáconos 
da diocese, os participantes no encontro fizeram uma visita à Exposição patente no Museu Grão 
Vasco sobre a vida e obra de S. Teotónio. A visita foi gentilmente guiada por Fátima Eusébio, 
do Departamento dos Bens Culturais da Diocese e acompanhada com muito interesse por to-
dos, impressionados pela estatura moral, religiosa, política e social de S. Teotónio e pela im-
portância que teve na consolidação da nacionalidade nascente, como conselheiro de D. Afonso 
Henriques.
 O almoço-convívio realizou-se no claustro do Seminário Maior, constituindo momento 
de avivar e partilhar memórias, reforçando amizades que vencem décadas, mesmo longínquas.
A assembleia-geral da Associação realizou-se após o almoço, para apresentação de contas do 
último ano e para eleição de novos corpos sociais, para o triénio de 2012/2015. As contas foram 
aprovadas por unanimidade e a eleição dos elementos da única lista apresentada a votos fez-se 
também por unanimidade e aclamação. António Loureiro deixa a presidência da Direcção, mas 
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presidirá à Assembleia-Geral, ficando a Direcção a ser presidida por Albano Chaves; Felisberto 
Figueiredo presidirá ao Conselho Fiscal.
 A Direcção cessante fez o balanço do seu triénio, que somou sucessos assinaláveis, na 
realização de iniciativas várias, de que se realça o calendário de espectáculos que o Coral Lopes 
Morago e o Ad Libitum realizaram, por todo o país e até no estrangeiro, prestigiando a Associa-
ção. O momento de intervenções dos participantes foi rico e variado, havendo ecos do desafio 
proposto por D. Ilídio e sugestões de iniciativas a levar a cabo, tirando partido da disponibilida-
de de notáveis e qualificados associados, na sua área profissional.
 Houve acordo à adesão da Associação à estrutura federativa nacional, que realiza, neste 
sábado, em Lamego, um Encontro Nacional, no qual António Loureiro terá, a convite da orga-
nização, uma intervenção relevante. Os presentes foram incentivados a participarem também no 
evento.
 O encontro terminou na sede da Associação, onde todos foram brindados com um Dão de 
Honra, prolongando o convívio dos mais de meia centena de participantes pela tarde adiante.

FM

CONSELHO DIOCESANO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

 Decorreu no Centro Pastoral da Diocese, no dia 29 do corrente mês, o Conselho Diocesa-
no do MMF com a participação dos responsáveis de vinte e uma Paróquias da Diocese onde o 
Movimento está implantado. Esteve connosco, na oração da manhã e na Eucaristia, um grupo 
de 25 jovens que vieram para “Um dia de formação”. Na abertura do Conselho esteve connos-
co o nosso Bispo, D. Ilídio Leandro, que foi para todos os presentes motivo de alegria e nos 
animou a continuar. Quis saber como está o trabalho apostólico do Movimento e fez o convite 
para vivermos em espírito sinodal, tendo em conta o Plano Pastoral para este ano: “É Domingo! 
Juntos na Festa”. Durante os trabalhos do dia, esteve presente o Monsenhor Agostinho. Da parte 
da tarde foi a apresentação das conclusões dos trabalhos, na presença do nosso Assistente, Sr. 
Cónego Casal. O conselho encerrou com a celebração da Eucaristia.
 Animados em espírito de comunhão, iremos nas respetivas Comunidades, sem medo, 
fazer Festa em cada Domingo!

O secretariado -	Madalena	Antunes

FOI CRIADA EM VISEU A “JEEC-AN”

JOVENS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES CATÓLICOS

 A JEEC-AN - Jovens Empresários e Empreendedores Católicos - de Acção Nacional 
apresentou-se à comunidade local, na cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais. Este 
evento contou com a presença e apoio do Bispo D. Ilídio.
 Esta associação de orientação católica é constituída por um grupo de jovens empreende-
dores, vocacionados em diferentes áreas que, com o apoio e reconhecimento do Ordinário da 
Diocese, pretendem apoiar e aconselhar os jovens empresários e empreendedores associados, 
com vista à satisfação de interesses comuns, da sociedade, da economia local e nacional e ao 
desenvolvimento e melhoria de competências inerentes às suas actividades.
 A missão da JEECAN assenta na dinamização, promoção e criação de ferramentas, valo-
res cristãos e serviços diversos, desde a formação profissional, informação, dinâmicas de mer-
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cado, internacionalização, etc., para os jovens empresários e empreendedores, que cooperem 
na potencialização da economia local, nacional e internacional, no combate ao desemprego, 
na promoção de uma concorrência positiva, através dum esforço conjunto, estimulando, deste 
modo, os valores cristãos, o desenvolvimento económico e social dos diversos sectores de ati-
vidade, das empresas, associações, órgãos de poder, das pessoas enquanto seres humanos e o 
amor ao próximo.

 OBJECTIVOS
 a) Promover o fomento do empreendedorismo junto da sociedade, do tecido económico e 
dos jovens em particular;
 b) Promover instrumentos de facilitação do acesso e do desenvolvimento à actividade 
empresarial, nomeadamente através de mecanismos de incubação de empresas e de serviços 
comuns de apoio;
 c) Dinamizar projectos de sensibilização empresarial, sectorial e outros, através de even-
tos de promoção de produtos, serviços ou regiões;
 d) Defender os interesses dos jovens empresários e empreende- dores através da sua apro-
ximação e do apoio à iniciativa privada;
 e) Promover a formação profissional dos seus membros e da comunidade em geral e a sua 
integração e relacionamento com o meio empresarial;
 f) Fomentar o intercâmbio de experiências e a troca de informações;
 g) Dinamizar novos projectos e relações empresariais e promover a acção dos jovens em-
presários e das empresas nacionais no mercado internacional, nomeadamente nas comunidades 
e países lusófonos. 

A MISSÃO E AS MISSÕES

 A Missão é uma característica fundamental das Igrejas cristãs (protestantes, ortodoxas 
e, naturalmente, católicas). A ‘Missão’ (que significa Envio) começa com a promessa feita por 
Deus à humanidade decaída, de a ajudar para ela ser capaz de crescer em liberdade, respeitando 
a liberdade uns dos outros, através da escuta e do respeito pela Sua Palavra (cfr. O fim da histó-
ria de Adão e Eva – Gen. 3, 1-15).
 Esta promessa realizou-se, finalmente, com a ‘missão’ do Messias (o Filho enviado pelo 
Pai) que, com a sua obediência a Deus até à morte, trouxe o remédio para a desobediência da 
humanidade e, assim, lhe abriu o caminho da Vida para a eternidade, segundo os primordiais 
desígnios do Criador.
 Vencida a morte e restaurada a Vida para sempre, Cristo regressou ao Pai e, jun- tos ‘en-
viaram’ o Espírito Santo, para manter viva nos crentes a presença de Cristo e a sua força que 
vence a morte: a força do Amor, em obediência a Deus.
 Este é o primeiro passo da Missão: a Missão de Deus.
 No seguimento desta Missão, nasce a Missão dos crentes. Aos seus discípulos, depois da 
ressurreição, Jesus diz: “Como Pai me enviou, também eu vos envio a vós” (Jo. 20, 21). No 
Evangelho de Marcos Jesus acrescenta: “Ide por todo o mundo e anunciai a Boa Noticia (de que 
foi aberto o caminho da Vida para sempre, através da doação generosa do Salvador, doação de 
si mesmo até à morte, pelo bem de todos!). Quem acreditar (quem seguir o mesmo caminho) 
será salvo” (Mc. 16, 15).
 O livro dos Actos dos Apóstolos conta como os seguidores de Jesus realizaram esta ‘mis-
são’. Desta forma o Caminho de Cristo estendeu-se pela Ásia Menor, pela Europa central e pelo 
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Norte de África. É a segunda etapa: a missão da Igreja.
 A Igreja, sobretudo na Europa, ganhou forma em múltiplas igrejas locais (dioceses) que, 
em obediência ao mandato do Mestre, procuraram sempre organizar o “serviço missionário”. 
Foi assim que nasceram as várias missões organizadas para chegar às Américas e às Índias 
Orientais, no sec. XVI. Nestas “missões’ tiveram especial importância as Ordens religiosas, 
sobretudo a franciscana e dominicana e, mais tarde, os Institutos especificamente missionários 
que, a partir do sec. XIX, tiveram um papel muito importante na evangelização da África e na 
reevangelização das Américas e de outras partes do mundo.
 Para organizar, dinamizar e apoiar este movimento missionário foram criadas, no sec. 
XIX, as Obras Missionárias Pontifícias, um organismo sob a orientação do Papa com o qual, 
agora, colaboram todas as dioceses do mundo.
 Até ao Concílio Vaticano II, o protagonismo da ‘missão’ estava praticamente ligado aos 
Institutos missionários. A partir daí, procurou devolver-se esse protagonismo a cada diocese. 
Os Institutos Missionários, com a sua longa experiência, mantiveram- se como expressão da 
missionariedade da igreja diocesana e como animadores missionários dos cristãos, para que 
assumam a sua responsabilidade na ‘missão’ que é de todos.
 Concluindo: a Missão, que é a razão fundamental da existência da Igreja de Cristo, con-
siste em levar a todos os lados e a todas as gentes, de todas as raças, línguas, povos e nações, o 
alegre anúncio de que há um Caminho para vencer a morte, o sofrimento, a solidão, o egoísmo, 
a injustiça e toda a espécie de maldade. É o caminho de Cristo: o caminho do amor doado ge-
nerosamente, até com o risco da própria vida.
 Os missionários são enviados pelas sua igrejas diocesanas a outras partes do mundo para 
formarem comunidades crentes que queiram viver esse Amor. Nascem assim novas dioceses, 
em países com fortes diferenças económicas e sociais, que precisam de ser apoiadas em quase 
tudo.
 O Amor só pode ser pregado e assimilado por novos crentes através de obras de amor, 
sobretudo naqueles lugares onde a pobreza, a falta de instrução, as guerras e a exploração injus-
ta dos bens naturais deixam as pessoas a viver em situações infra- humanas. É esse o trabalho 
missionário.
 Apesar do pouco destaque que os meios de comunicação costumam dar a uma intensa 
e variada acção missionária da Igreja em muitas partes do mundo, alguns poucos flashes mais 
mediatizados deram alguma publicidade, embora extremamente reduzida. O trabalho realizado 
é incalculável e há milhares de cristãos, destacados nos mais variados e arriscados pontos do 
planeta (leigos, padres, religiosos e religiosas) a realizar obras de tal mérito que são dignas do 
louvor e do aplauso de governos e de organizações civis, em prol da saúde, educação, desenvol-
vimento e cultura de muitos povos abandonados a si mesmos e à exploração de outros.
 É para colaborar nesta “missão” que se organiza, em todas as dioceses, o Dia Mundial 
das Missões. Os peditórios desse Dia são recolhidos e enviados para a organização central das 
Obras Missionárias Pontifícias que, por sua vez, as redistribui conforme as necessidades de 
cada lugar.
 Para dar a conhecer melhor as actividades da “missão” da Igreja os Missionários Com-
bonianos, presentes na diocese de Viseu desde 1947, editam duas revistas: Além Mar (para 
adultos) e Audácia (para jovens). Os Missionários da Consolata publicam ‘Fátima Missionária’ 
e os Missionários da Boa Nova editam a ‘Boa Nova’. Promover a assinatura destas revistas e 
dar a conhecer o trabalho dos “missionários” também é participar na “missão”.
 Desde há muitos anos que alguns agrupamentos de Escuteiros da região de Viseu estão 
envolvidos no peditório de rua do Dia Mundial das Missões. A diocese agradece esta colabora-
ção. Ela permite enviar uma contribuição mais generosa, para que os missionários possam fazer 
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mais e melhor.
 Material para o peditório de rua pode ser pedido ao director diocesano das Obras Missio-
nárias Pontifícias (OMP): e-mail: josejuliomarques@yahoo.com.br - tel. 232422834

P.	José	Júlio	Marques
missionário comboniano, director diocesano das OMP

CONVÍVIO FRATERNO

 No início da noite de Domingo, 7 de Outubro, encerrou mais um Convívio Fraterno na 
nossa Diocese de Viseu, realizado no Centro Sócio-Pastoral diocesano. O Bispo esteve presen-
te, ouviu os testemunhos dos cerca de 20 jovens que viveram esta experiência pela primeira vez 
e dirigiu-lhes algumas breves palavras de estímulo a serem fiéis à descoberta feita no conheci-
mento mais pessoal e profundo de Jesus Cristo. 

FESTA DO SIM NA PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE TONDELA

 No passado dia 21 de Outubro, Dia Mundial das Missões, a Comunidade Paroquial de 
Tondela celebrou a Festa do SIM:
 O SIM de Claret e de tantos e tantas Missionários e Missionárias que, ao longo dos sécu-
los, foram respondendo positivamente aos apelos e desafios de Deus.
 O SIM dos casais que, dia após dia, vão tomando a decisão de amar. Muitos desses casais 
descobriram, a partir da experiência de um Fim-de-Semana de Encontro Matrimonial, a alegria 
de uma vida de relação nova e mais fecunda.
 O SIM dos Acólitos desta Paróquia que celebraram 15 anos de vida como Associação.
 O SIM de toda a Comunidade Cristã desta Paróquia de Santa Maria de Tondela.
 Foi um dia vivido em ambiente de muita alegria e profunda gratidão.
 A propósito dos 15 anos da vida da Associação recebemos do Senhor Bispo a seguinte 
mensagem:
	 Caríssimos	Acólitos	/	Caríssimo	Pe.	Rocha	Gostaria	de	estar	presente,	porém,	não	me	é	
possível. Parabéns	pela	vossa	acção	–	muito	qualificada	–	neste	serviço	tão	importante.	Para-
béns	por	esta	iniciativa	e	a	minha	certeza	de	que	vai	ser	um	grande	dia	e	uma	boa	festa.	Estarei	
presente,	noutra	altura,	desde	que	me	seja	possível.	Estaremos	juntos,	também,	na	Visita	Pas-
toral	a	Tondela.Com	amizade,	cumprimentos	para	todos.

Ilídio,	bispo
 
 No momento, a seguir à homilia, houve espaço para que todos os intervenientes na festa 
confirmassem o seu «SIM»: O Padre Rocha e a Irmã Shirley como Missionários consagrados a 
Deus. Os casais que renovaram o seu compromisso matrimonial em ambiente de muita alegria e 
moção. Os acólitos que, unidos ao seu patrono, Santo António Maria Claret, renovaram também 
o seu compromisso rezando a oração do Acólito.
 Antes e no fim da celebração, os Acólitos brindaram a Comunidade com um pequeno 
filme alusivo aos 15 anos da Associação e venderam uma placa comemorativa da data. Um 
bem-haja a todos os estes jovens que respondem SIM ao chamamento que o Senhor lhes dirige.
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CONSELHO DIOCESANO DA ACR

 Reuniu, na manhã de Sábado, dia 27 de Outubro, o Conselho Diocesano da Acção Cató-
lica Rural (ACR). O Bispo esteve presente na oração inicial, depois da qual fez uma pequena 
intervenção, subordinada ao tema do Ano da Fé. Nesta intervenção referiu-se à intervenção 
específica que pede a este Movimento, tendo em conta o Ano da Fé, o Plano Pastoral Diocesano 
e o Sínodo da Diocese.

CURSILHO N.º 150 DE HOMENS

 Teve início ontem, Quarta-Feira, dia 28 de Novembro, no Centro Pastoral Diocesano, o 
150.º de Homens da nossa Diocese. A caminho das Bodas de Ouro do Movimento dos Cursi-
lhos de Cristandade na nossa Diocese, que decorrerá no ano 2014, este organismo concretiza a 
realização deste Cursilho Jubilar.
 Ontem, já decorreu, na Paróquia de S. José, a Ultreia semanal do núcleo de Viseu, cele-
brativa do aniversário de vários Cursilhos de Cristandade realizados no mês de Novembro, ao 
longo de todos estes anos. Hoje e amanhã, pelas 21 horas, outros atos decorrerão em clima de 
INTENDÊNCIA para apoio do 150.º, cuja clausura – ponto mais alto desta realização – terá lu-
gar no próximo Sábado, pelas 21 horas, no anfiteatro do Centro Pastoral Diocesano, onde todos 
os Cursilhistas deverão marcar presença. Nessa expectativa, dir-vos-emos: Até Sábado, à noite, 
na Clausura.

O	Secretariado	Diocesano

MOVIMENTOS,ASSOCIAÇÕES E OBRAS DA DIOCESE DEVISEU

“OS MOVIMENTOS PODEM SER A PRIMAVERA
NO RENASCER DA VIDA E DA ACÇÃO DA IGREJA”

 No passado fim-de-semana, os Movimentos Associações e Obras da Diocese de Viseu 
(MAOS) dinamizaram as celebrações de Cristo Rei.
 Na noite de sábado, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo acolheu a vigília de oração e 
adoração. Ao longo de uma hora e meia, a sagrada Custódia, que continha o Santíssimo Sacra-
mento, esteve no altar para a adoração e rezou-se pela Paz e por um mundo melhor. O tempo 
de oração foi presidido pelo padre Miguel de Abreu tendo o Padre António Jorge dinamizado o 
canto. No final, para aquecer o corpo, foi servido um chá acompanhado com bolos caseiros. No 
domingo, na Catedral de Santa Maria, ocorreu a celebração presidida pelo Bispo da Diocese, D. 
Ilídio Leandro, com a participação dos movimentos com as suas bandeiras.
 Na homilia, o prelado salientou Cristo como sendo o Rei do Universo, “o Seu poder é 
eterno, não passará jamais, e o Seu Reino não será destruído”.
 “A participação num Movimento ou carisma que possa ajudar na formação e no assumir 
de responsabilidades na Igreja” é a atitude que um cristão pode ter, segundo D. Ilídio Lean-
dro, que ao longo da homilia referenciou o papel fundamental dos Movimentos, Associações e 
Obras desde a sua criação, através da Bula do Papa Pio XI que criou a Acção Católica. Para D. 
Ilídio Leandro, os movimentos da Diocese são fundamentais, para que a Igreja seja unida em 
torno de Cristo e, assim, “os Movimentos podem ser, como dizia João Paulo II, a primavera no 
renascer da vida e da acção da Igreja”.
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 No final da sua homilia, o Bispo de Viseu salientou que, estando os cristãos a viver o Ano 
da Fé, ao longo deste ano os Movimentos, Associações e Obras são importantes na Igreja de 
Viseu, pois “o apostolado e acção pastoral são, hoje, mais necessários que nunca. O Ano da Fé 
quer despertar-nos de alguma preguiça, vergonha ou incoerência, que têm apagado o testemu-
nho cristão pessoal, comunitário e público e o têm levado para dentro das paredes das Igrejas 
ou para um silencioso e quase privado culto”.
 D. Ilídio Leandro terminou saudando os responsáveis, membros e simpatizantes dos MAO 
e pediu para Jesus Cristo venha ajudar na missão deles. Terminada a homilia, os Movimentos, 
Associações e Obras da Diocese demonstraram ao Prelado viseense que estão disponíveis para 
servir a Diocese através da oração, da obra e da boa acção. Após a Liturgia da Palavra, seguiu-se 
a apresentação dos dons, Pão e Vinho, que transformados no Corpo e Sangue de Cristo foram 
dados na comunhão. No final da celebração, os representantes dos movimentos estiveram na 
sacristia da catedral para uma foto em conjunto com o pastor da Diocese.
 Apesar da chuva que caiu ao longo da manhã de domingo, a Catedral de Santa Maria teve 
muita gente a participar na celebração, ao contrário da vigília de sábado que contou com poucos 
fiéis.

Élio	Oliveira

RENOVAMENTO CARISMÁTICO

UMA JORNADA COM LOUVOR, ORAÇÃO E FORMAÇÃO

 O Quartel da Paz, junto à Igreja de São José, recebeu no passado domingo, 28 de Outubro, 
mais uma jornada de oração, adoração, louvor e formação, preparada pela secção diocesana do 
Renovamento Carismático Católico.
 Esta jornada contou com a presença do Padre Arnaldo, pároco de Lajeosa do Dão.
 Na parte da manhã, para além do louvor e da adoração ao Santíssimo Sacramento, o Padre 
António Matos falou do Ano da Fé, com base na Carta Apostólica de Bento XVI - “Porta Fidei” 
- Porta da Fé. Falou das questões essenciais que o homem coloca, da necessidade de revigorar a 
fé, usando como instrumentos a Bíblia, as Constituições do Vaticano II e o Catecismo da Igreja 
Católica. Depois, lembrou os meios para alimentar e aprofundar a mesma fé. Fundamenta-
do nos documentos eclesiais, lembrou algumas formas para viver bem o Ano da Fé: ler a Bíblia 
todos os dias em família; ler os documentos do Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja 
Católica; rezar o Terço em família; recitar cada dia o Credo; participar em simpósios, peregri-
nações a locais obtendo Indulgência Plenária; frequentar mais os sacramentos da Reconciliação 
e da Eucaristia; fazer algum voluntariado, etc. O Padre António Matos concluiu que o Santo 
Padre, ao instituir o Ano da Fé, num mundo que está longe de Deus, “quis revigorar a Fé dos 
Cristãos e fortalecer a consciência da nossa identidade”. E, assim, atrair o mundo para Deus, 
mais com exemplos e testemunhos do que com palavras. 
 Na parte da tarde, após a hora de almoço, houve um tempo de louvor, em que esteve pre-
sente o padre Arnaldo. Na sua intervenção, o pároco de Lajeosa do Dão começou por referir que 
devemos “ter um espírito missionário e devemos perceber o valor de Nossa Senhora ao longo 
das nossas vidas”. Para o Padre Arnaldo, ao trabalharmos em Missão estamos a ajudar os que 
mais necessitam, “assim estamos a ser um exemplo como Maria e Jesus”. ”Os pais e avós são 
os primeiros catequistas”, sublinhou o pároco de Lajeosa, que explicou o sentido da catequese 
nos nossos dias, “uma catequese contínua a fim de sermos evangelizadores”, pois “nós somos 
criados à maneira e imagem de Deus”. “Ter Fé é ter confiança em Deus”, sublinhou o sacerdote, 
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que lançou um apelo para a vinda de mais pessoas, sobretudo sacerdotes, para o Renovamento 
Carismático Católico. Ao longo das intervenções, os cânticos de louvor e a oração iam surgindo 
de forma a impulsionar os presentes a louvarem e a rezarem a Deus. 
 Após a intervenção do pároco de Lajeosa, seguiram-se alguns testemunhos de pessoas 
que conhecerem o Renovamento Carismático e sentem-se felizes ao estarem neste movimento 
católico. De todos os testemunhos é de salientar que “o espiritismo não é receita para a cura da 
alma. A fechar este encontro, que contou com uma centena de fiéis, decorreu a Eucaristia con-
celebrada pelo Padre António Matos e pelo Padre Arnaldo, ao longo da qual a música, louvor e 
oração não faltaram. O núcleo diocesano do Renovamento Carismático Católico pretende con-
tinuar a desenvolver várias jornadas de oração, adoração e louvor com o objectivo de chamar 
mais fiéis para este movimento.

Élio	Oliveira

150.º CURSILHO DE CRISTANDADE – HOMENS

 Na noite fria do passado Sábado, um elevado número de cursilhistas, vindos dos mais va-
riados pontos da Diocese, concentrou-se no CENTRO PASTORAL DIOCESANO para acolher 
mais um punhado de novos irmãos que acabaram de viver a experiência maravilhosa de um 
Cursilho de Cristandade.
 Tratou-se de um Cursilho Jubilar – o 150.º - tantos quantos os Cursilhos realizados, na 
nossa Diocese, desde meados dos anos sessenta.
 A Direcção Espiritual esteve a cargo do Padre António José, do Caramulo, coadjuvado 
pelos Padres Sérgio e Bruno. De notar a ausência do Padre Manuel Henriques da Silva que se 
previa fizesse parte da mesma equipa, mas que o Senhor atirou para uma cama da Cirurgia do 
Hospital de Viseu, ficando assim a garantir – pelo sofrimento – uma retaguarda forte. Foi de 
valentes a presença no anfiteatro de tão numeroso grupo de cursilhistas, face a uma arreliadora 
avaria no aquecimento do espaço que afastou alguns mais frágeis e vulneráveis.
 A Diocese fica agora mais rica com este grupo de entusiastas cujos testemunhos deixaram 
a esperança do seu lançamento na recuperação dos ambientes donde vieram e para onde volta-
ram, levando o seu testemunho de vida nova, neste Advento do novo ano litúrgico. Foi uma bela 
iniciativa no limiar do Ano da FÉ.
 Que Deus lhes dê a força e a coragem que deu aos Apóstolos – são esses os nossos votos 
- e por eles pediremos ao Senhor da Messe.

O	Secretariado	Diocesano

CELEBRAÇÃO DO ADVENTO 2012 - ENS

 No passado dia 1 de Dezembro, as Equipas de Nossa Senhora (ENS) dos Setores de Vi-
seu-Dão e de Viseu-Lafões reuniram-se em Canas de Senhorim para celebração do Advento de 
2012. A celebração foi precedida pela Eucaristia, às 18 horas, na respetiva Igreja matriz, a que 
se seguiu a já tradicional Ceia de Natal partilhada. No final, a celebração foi abrilhantada por 
momentos de boa música, partilhada pelos dons de alguns dos presentes, pequenos e grandes.

Dulce	e	Rui	Seixas
casal de Ligação do sector Viseu-Lafões
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ACEGE

 A Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) da nossa diocese organizou mais 
uma sessão de formação que decorreu num dos hotéis da nossa cidade, na noite da passada Quin-
ta-feira, 13 de Dezembro. O Orador foi o Economista Prof. João César das Neves que, no final da 
refeição, apresentou a sua aprofundada e crítica visão da situação actual do nosso País, olhando o 
futuro próximo com consistente esperança. O Bispo esteve presente e dirigiu, também, algumas 
palavras, num auditório com cerca de 100 pessoas, todas profissionais destas áreas.

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 No início da noite de Quinta-feira, 20 de Dezembro, reuniram-se os Responsáveis do 
Movimento dos Cursilhos de Cristandade da diocese de Viseu, no Centro Pastoral Diocesano, 
para um convívio de Natal. O convívio iniciou-se com a Eucaristia, presidida pelo Bispo e con-
celebrada pelo Director Espiritual Diocesano - Pe. José António Marques de Almeida - e por 
outros sacerdotes que colaboram na Direcção Espiritual do Movimento. Seguiu-se um convívio 
e ceia, muito animados, fortalecendo a união e espírito de equipa e celebrando o Natal de Jesus.

MENSAGEM DE NATAL DA LOC/MTC

“QUE FORMOSOS	SÃO	OS	PÉS	DO	MENSAGEIRO	QUE	APREGOA	A	BOA-NOVA”
Is 52,7

 A simplicidade e o despojamento do nascimento de Jesus revela o conhecimento de Deus 
acerca da humanidade. Um Deus que se esvazia do seu poder para cativar os nossos corações. 
Enche-se de humanidade para experimentar a nossa fragilidade. Participa das nossas indigên-
cias, acolhendo sem reservas os que têm “fome de pão, de justiça e de Deus”.
 Deus sai novamente ao nosso encontro na debilidade do Menino Jesus, a partir do presé-
pio, para, em primeiro lugar, nos escutar e ouvir os nossos clamores, participando desde o seu 
nascimento nas lágrimas de tantos rostos sofridos e de vidas crucificadas.
 O que dizemos, de nós próprios e do mundo que habitamos, a este Menino que, sem dar-
mos conta da sua “insondável riqueza”,	temos dificuldade em deixarmo-nos surpreender pela 
sua mensagem suportada por uma aparente fragilidade?
 Começamos por afirmar que as nossas vidas têm sido fustigadas por austeridades tempes-
tivas, que deixam um rasto de destruição e abalam as fundações da nossa civilização.
 Parece que tudo se tornou relativo, inclusive a própria pessoa humana, expressão máxima 
do amor de Deus. Estamos numa noite que teima permanecer por muito mais tempo, sem ir ao 
encontro da madrugada e da luz do dia.
 Nem sabemos se queremos passar para a outra margem, onde o desconhecido, a Aventura 
e a imprevisibilidade são possibilidades muito fortes, mesmo reconhecendo que nesta margem 
onde nos encontramos há uma muralha que nos impede de olhar o futuro, de fortalecer o sentido 
da fraternidade.
 Acontece que a dignidade humana e a justiça social encontram-se exiladas e a sua ausên-
cia tem levado multidões a procurar o êxodo, mesmo sem terem a certeza do tempo que levarão 
a consegui-lo.
 E quem é essa multidão que foi esvaziada dos meios que possibilitam alimentar a sua 
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boca e a sua humanidade?
 São os trabalhadores, com empregos precários, mal pagos, que sofrem diariamente cortes 
nos direitos laborais, nos salários, nas férias e nos dias de descanso; são os desempregados de 
hoje e de longa duração; são os (e)imigrantes, as crianças, os jovens, as mulheres; são os idosos 
e pensionistas, as famílias e principalmente os casais novos que experimentam em suas vidas o 
empobrecimento, a instabilidade e a insegurança destes tempos, escurecidos pelo poder econó-
mico, que renega instantemente a primazia e a dignidade da pessoa humana.
 Estes clamores traduzem sofrimento mas também procuram acordar quem dorme emba-
lado pelo destino da incapacidade.
 São, igualmente, vozes de anúncio, suportadas por corações buscadores da emergente no-
vidade trazida pelo mensageiro da boa nova. Em Jesus, Deus vem para curar as nossas feridas, 
reavivar a nossa esperança e lançar-nos na construção da fraternidade universal.
 O natal de Jesus é, por isso, alegre notícia que vem congregar vontades, universalizar 
culturas, humanizar o ser humano, dar a conhecer o Deus desconhecido. Um Deus que se me-
teu completamente dentro da aventura humana, através da encarnação de Jesus, e que interpela 
todos os crentes a envolverem-se na história e a indignarem-se contra toda a forma de injustiça.
 Como dizia Paulo VI, a Igreja “tem uma	autêntica	dimensão	secular,	inerente	à	sua	ínti-
ma	natureza	e	missão,	cuja	raiz	mergulha	no	mistério	do	Verbo	encarnado”.
 Deixemos que o natal de Jesus sustente a nossa humanidade e nos comunique um fôlego 
de vida, porque a sua vinda desperta o futuro e faz correr nas veias a esperança.

Dezembro	de	2012

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA

 Ainda em ambiente natalício no qual se integra, celebrou-se no passado domingo (30 de 
Dezembro) a Festa da Sagrada Família. Por decisão do Secretariado Diocesano da Pastoral da 
Família, a celebração deste ano decorreu em Sátão, organizada com o apoio dos movimentos 
locais, sobretudo o Centro de Preparação para o Matrimónio (CPM).
 Apesar do frio característico da época, pelas 16 horas juntaram-se na Igreja paroquial cer-
ca de 220 pessoas, sobretudo casais, vindos dos mais variados locais da diocese para, juntamen-
te com o nosso bispo, orar e renovar os seus votos matrimoniais. Após a celebração litúrgica, 
os participantes foram brindados com um pequeno concerto do grupo Zaatam que encantou a 
todos com as canções resultantes da sua já longa e rigorosa recolha da música popular da região.
 O convívio terminou com um lanche, patrocinado pelo Mini-Preço e no qual também co-
laboraram as pastelarias locais e a boa vontade de algumas pessoas que deram o seu contributo 
valioso ajudando na realização deste encontro.
 Na crise atual de valores, a afirmação do amor matrimonial como dádiva e missão do 
amor divino é a esperança de que a célula fundamental da sociedade se mantém e será sempre 
o motor para a construção de um mundo melhor.

ANIVERSÁRIO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Como vem sendo hábito, vai decorrer, na última Quarta-Feira do mês, o aniversário dos 
Cursilhos n.os 5, 21, 24, 39, 61, 102 e 105 de Homens e n.os 3, 6, 7, 23, 30 e 34 de Senhoras.
 É uma oportunidade que não podemos desperdiçar para reviver aqueles três dias 
maravilhosos que vivemos na companhia de irmãos que mal conhecíamos e que, a partir de 
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então, passaram a fazer parte das nossas vidas. Esta actividade, que realizamos nas últimas 
Quartas-Feiras do mês, proporciona-nos um encontro feliz com esses irmãos e a recordação 
daqueles que, entretanto, o Senhor chamou e vivem agora na glória do Pai na Ultreia celeste.
Por tudo isto, desafiamos particularmente todos os que tomaram parte nestes Cursilhos, convi-
dando-os a que estejam presentes, por volta das 20 horas e 30 minutos, para reverem as fotogra-
fias do seu Cursilho, que serão projectadas em ecran gigante.
 As Ultreias são um espaço que se tem vindo a revelar extraordinariamente vivencial, pro-
vocando entusiasmo naqueles que as vivem e partilham as suas vidas.
 Assim, aqui deixamos o desafio: CRISTO CONTINUA A CONTAR CONTIGO

O	Secretariado	Diocesano

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

DIA DE ESTUDO

 No próximo dia 19 de Janeiro (sábado), no Centro Pastoral Diocesano, vai realizar-se um 
dia de Estudo e Reflexão do Apostolado da Oração. Será orientado pelo Diretor Nacional, P. 
Dário Pedroso, com o tema: “Apostolado da Oração em Ano da Fé”. Os trabalhos iniciar-se-ão 
às 9h30m e terminarão com a Eucaristia, às 11h.

ACEGE ORGANIZA SEMINÁRIO SOBRE
A CONCILIAÇÃO DE FAMÍLIA E TRABALHO

 O Núcleo de Viseu da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) vai reali-
zar, no próximo dia 30, pelas 9,30 h., no edifício Expobeiras, em Viseu, um workshop subor-
dinado ao tema ‘A importância da conciliação da vida profissional e familiar para o sucesso 
empresarial’.
 De acordo com a organização, estudos recentes ‘mostram’ que a crise levou as pessoas a 
‘refugiarem-se’ nas suas famílias base, local onde sentem maior segurança. Na verdade, a crise 
trouxe às famílias novos desafios de acolhimento, partilha de recursos e, muitas vezes, de ges-
tão dos níveis de ansiedade elevados dos seus membros.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM ANO DA FÉ

 Organizado pela Direcção Diocesana do Movimento do Apostolado da Oração, decorreu 
no passado sábado, dia 19, no Centro Pastoral, uma manhã de Estudo e Reflexão, sob o tema: 
“Apostolado da Oração em Ano da Fé”. Os trabalhos foram orientados pelo Director Nacional, 
o Pe. Dário Pedroso.
 Não obstante as más condições do tempo, fizeram-se representar bastantes centros exis-
tentes na nossa Diocese e participaram muitos associados, que até mereceram um elogio por 
parte do Director Nacional. Durante o intervalo, foi entregue aos representantes das paróquias 
uma ficha para ser preenchida e depois enviada à Direcção Diocesana. O objectivo é a actuali-
zação dos centros paroquiais e respectivos responsáveis, pois temos necessidade de os contactar 
para novas reflexões e outras actividades não muito distantes.

Ir.	Madalena	Frade
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CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA INICIAM ACTIVIDADES EM 2013

 Na tarde do Domingo, dia 13 de Janeiro, reuniram-se os representantes dos C.O.M. que es-
tão presentes em vários lugares de paróquias das redondezas da cidade de Viseu, para participar 
num encontro de formação e receber o novo livro com os temas a desenvolver ao longo de 2013.
 O encontro deu-se no Seminário das Missões e desenvolveu-se em três momentos: - Mo-
mento formativo, com o tema «Descobrir a beleza da fé e a alegria de a comunicar». Foi tam-
bém neste momento que se fez a apresentação dos temas mensais de oração e partilha. Em Ano 
da Fé eles não poderiam andar senão à volta do Credo.
 Os Cenáculos de Oração Missionária são grupos de oração que estão ligados ao coração 
da Igreja (que, essencialmente, existe para evangelizar). Por isso eles não poderiam alhear-se 
da «necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, 
a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo» (Porta da fé, 2) que o Papa Bento 
XVI propôs a todos os cristãos.
 - Num segundo momento realizou-se, entre todos, o Cenáculo referente ao mês de Janei-
ro, como forma de exemplificar o desenvolvimento do encontro de oração, onde se destacam a 
escuta das leituras bíblica e missionária, para despertar a partilha da fé. Esta quer ser de estímu-
lo a uma partilha mais alargada, na família e na sociedade.
 - O terceiro momento decorreu no refeitório do Seminário, à volta do chá quentinho e dos 
doces preparados por algumas das participantes.
 Possam assim os Cenáculos de Oração Missionária ser também agentes da nova evange-
lização que a Igreja quer realizar e cristãos empenhados no Sínodo da sua diocese.

ACEGE VISEU PROMOVEU SEMINÁRIO

CONCILIAÇÃO FAMÍLIA E TRABALHO

 A importância da conciliação da vida profissional e família para o sucesso empresarial foi 
o tema em análise na conferência promovida pela ACEGE.
 Mais de meia centena de participantes estiveram no seminário – Conciliação Família e 
Trabalho que a ACEGE desenvolveu no âmbito do programa ‘ACONTESER Liderar com Res-
ponsabilidade.
 O presidente da ACEGE núcleo de Viseu José Coelho referiu que estudos recentes desen-
volvidos mostram que a crise levou as pessoas a “refugiaram-se” nas suas famílias base, local 
onde sentem mais segurança.
 Na verdade, a crise trouxe às famílias novos desafios de acolhimento, partilha de recursos 
e, muitas vezes, de gestão dos níveis de ansiedade elevados dos seus membros. Desafios que 
influenciam directamente a estrutura familiar mas também a vida das organizações, os níveis 
de motivação, disponibilidade e de produtividade dos colaboradores. O objectivo do Seminário 
era de sensibilizar para esta questão que afecta as organizações e toda a sociedade, propondo 
medidas simples e concretas procurando solucionar mui- tas das situações de conflito família / 
organização.
 Este seminário decorreu na Airv Expobeiras no dia 30/01/2013 e teve a coordenação da 
Dra. Laura Sánchez Pardos, da Fundação Másfamilia, sediada em Madrid.
 Liderar com responsabilidade visa apoiar os líderes a desenvolver práticas de liderança 
responsável, essenciais ao sucesso das suas organizações.
 José Coelho anunciou ainda que irão realizar-se em meados de Abril um seminário com o 
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tema ‘Liderança Empresarial’ e, em fins de Maio, o seminário ‘Inovação na crise’.
 Os interessados poderão inscrever-se para estas duas acções que decorrerão na AIRV 
Edifício Expobeiras – Coimbrões.

ACR E A MISSÃO DOS LEIGOS

FÉ, RELIGIÃO E CIÊNCIA

 Decorreu no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, no dia 13 de Abril, a conferência “Fé, Reli-
gião	e	Ciência:	“6 críticas à Fé, 6 desafios e 6 compromissos”, orientada por Luís Silva, Pro-
fessor do Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro e EMRC Secundário de Aveiro, 
organizada pela Acção Católica Rural de Viseu, com a presença de mais de uma centena de pes-
soas das mais diversas localidades da diocese de Viseu e ainda alguns participantes convidados, 
das dioceses de Lamego e Guarda.
 A exposição apresentada tinha como ideias centrais o reforçar e fortalecer a “auto-estima 
dos cristãos”, ou seja a sua capacidade de identificar as habituais críticas que a sociedade faz à 
Fé cristã, que desafios se ocultam nessas críticas feitas à Fé e aprender a enfrentar essas críticas.
Sabendo entendê-las e tendo uma atitude tranquila e positiva perante estas, sensibilizou-nos a 
usar alguns instrumentos para melhor nos defendermos perante a sociedade que nos interpela. 
Os seis desafios lançados motivaram os presentes a assumir compromissos concretos.
 Ao lançar as críticas, identificou os diversos autores e todos aqueles (cientistas, artistas, 
teólogos, escritores, cineastas...) que, ao longo dos tempos, responderam na prática aos desafios 
que por elas foram sendo lançados aos cristãos e à sociedade em geral. De todos esses desafios, 
muitos dos quais hoje enfrentamos, surgiram ideias de compromissos face às realidades atuais 
e com o mote “Firmes nos princípios e tolerantes com as pessoas”. Todos os participantes 
levaram vários instrumentos de trabalho, não só para a vida cristã do dia a dia, mas também para 
as suas comunidades cristãs, no sentido de as tornar mais fortes, empenhadas e responsabiliza-
das pelo bem comum.

Equipa	Diocesana	-	ACR	Viseu

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

DIA DO ASSOCIADO

 Tendo como tema mobilizador “Não tenhais medo!”, “É domingo! Juntos na FÉsta”, 
enquadrado no Ano da Fé, terá lugar no Centro Sócio-Pastoral de Viseu, no próximo dia 17 de 
Março, o encontro de Mensageiros do MMF promovido pelo Secretariado Diocesano.
 Para tornar este dia mais vivo e participado virá de Fátima Monsenhor Luciano Guerra 
que abordará, durante a manhã, os temas acima referidos.
 A parte da tarde será preenchida com três momentos distintos:
 - Comunicação do Presidente Nacional.
 - Musical de João Paulo II “Não tenhais medo”, apresentado pelas crianças da Paróquia 
do Campo de Madalena, pelas 15 horas. O “dia do associado” termina com Eucaristia. O Sr. D. 
Ilídio estará connosco da parte da tarde. As inscrições devem ser feitas até ao dia 12 de Março, 
pelos contactos habituais.

O	secretariado
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CONVÍVIO FRATERNO

 O Bispo presidiu à Eucaristia que marcou o início do Convívio Fraterno, tendo como par-
ticipantes os elementos da Equipa responsável e da Equipa de apoio deste encontro. Teve lugar 
no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, no fim de tarde da passada Sexta-feira, dia 8 de Fevereiro. 
O Bispo aproveitou para lhes desejar bom trabalho e para lhes agradecer este serviço à Evange-
lização dos jovens da diocese.

ACR (ACÇÃO CATÓLICA RURAL)

ACANTONAMENTO EM TORREDEITA

 A Direção Diocesana da ACR de Viseu realizou, nos dias 9 e 10 de Fevereiro, no Centro 
Paroquial de Torredeita, um acantonamento, no qual participaram cerca de 45 adolescentes e 
jovens, sob o tema “Reviver a Fé”.
 O grupo foi acolhido pelo Pároco, Padre Paulo Diamantino, que colocou à disposição as 
instalações do centro paroquial onde decorreram as várias actividades desenvolvidas. Inicia-
ram-se os trabalhos na manhã de sábado com o acolhimento e apresentação dos participantes 
vindos de várias paróquias da diocese.
 Foram apresentados dois temas relacionados com o Ano da Fé: Acreditar e Renovar a 
Fé, seguidos por momentos de reflexão e interiorização. Foram também organizados momentos 
de diversão - organização de uma festa e apresentação dos trabalhos efectuados pelos grupos, 
assim como um jogo noturno. O dia de sábado terminou com oração conjunta e meditação sobre 
tudo o que foi vivido durante o dia.
 O domingo iniciou-se com a Eucaristia na comunidade, onde o grupo foi carinhosamente 
acolhido, apesar de ser um dia chuvoso e com muito frio. No final da tarde, foi tempo de despe-
dida do grupo, o que, como sempre, deixou muitas saudades.

CONVÍVIO FRATERNO

 Encerrou-se o Convívio Fraterno n. 1207, em Viseu, no qual participaram 33 jovens, 
acompanhados por uma Equipa Responsável de 10 elementos. Este encerramento aconteceu no 
Centro Pastoral Diocesano, no início da noite de Segunda-feira, 11 de Fevereiro. O Bispo esteve 
presente e dirigiu algumas palavras a todos.

RETIRO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA

 Decorreu, no passado fim de semana, dias 23 e 24 de fevereiro, o Retiro Anual das Equi-
pas de Nossa Senhora, dos Setores de Viseu-Dão e Viseu-Lafões, no Hotel Vouga, nas Termas 
de São Pedro do Sul. Além de ser um tempo de pausa, foi também um tempo de partilha e ale-
gria, sob orientação do Padre Correia de Oliveira.
 Junto à paz das águas do rio Vouga, sob o lema “O domingo no caminho da espiritualida-
de conjugal”, mais de 40 casais refletiram sobre a vida em casal, a família e os desafios dos dias 
de hoje.
 As palavras sábias do orador levaram-nos à interpretação prática das orientações do evan-
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gelho e a valorizar cada pequeno gesto no caminho da espiritualidade conjugal e da vivência do 
domingo como símbolo da família, da alegria e da partilha com os outros.
 Sendo o retiro um tempo privilegiado de paragem, de escuta, de oração e uma oportuni-
dade de renovação espiritual, é também um tempo forte para se voltar para dentro de si mesmo 
e fazer uma revisão geral de vida, sobretudo sobre o seu caminho de crescimento individual, de 
casal e com os outros.
 Foi um fim de semana repleto e reconfortante, que esperamos repetir para o ano.

Os	Responsáveis	dos	Setores

RETIRO DO 21.º CURSO ALPHA

 Foi no último fim de semana de fevereiro que os participantes do 21.º Curso Alpha da pa-
róquia de S. José se deslocaram a Albergaria, para ali, “num lugar sossegado”, se encontrarem 
ou reencontrarem com Jesus, que ali os chamou.
 O Espírito Santo desceu sobre todos e, como sempre, fez maravilhas! Tantas conversões! 
Tantas confissões, ao fim de muitos anos sem prática religiosa!
 Lágrimas de arrependimento por se sentirem livres de tantas pedras, pedrinhas e pedregu-
lhos que lhes enchiam o coração... Olhos brilhantes... Oração íntima e fervorosa... Cânticos de 
louvor, adoração e ação de graças... Alegria a rodos... a sã alegria de quem encontrou o Senhor!
É indescritível o que ali se passou. “Não há palavras”, “Só vivendo”, “Nunca imaginei sentir-
me assim”, eram frases que se diziam e repetiam vezes sem conta. E alguém confidenciava em 
segredo: “Nós vamos casar!” (e já vivem juntos há anos!)
 Tal como com a samaritana, Jesus não precisou de balde para saciar com Água Viva os 
cerca de 40 elementos que frequentam este Curso, que só terminará em 2 de abril, quando co-
meçar o 22.º.
 E todos estão motivados e desejosos de convidarem familiares e amigos, porque é preciso 
que os outros também sejam felizes.
 E só o serão quando verdadeiramente se encontrarem com Jesus!

Uma	responsável

2.º CONGRESSO NACIONAL DA ACEPS

 A Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde organizou, em Viseu, o 
2.º Congresso Nacional, dedicado ao tema “Cidadania em saúde: Barómetro social e humano”. 
Decorreu nas instalações da Escola Superior de Saúde, em Viseu, nos dias 7 e 8 de Março. 
Embora organizado pela ACEPS nacional, a sua marcação para Viseu deve-se à capacidade da 
Associação na nossa diocese que assumiu toda a organização do Congresso. O Bispo presidiu à 
Sessão de Abertura na manhã do 1.º dia e proferiu algumas palavras a todos os presentes.

ULTREIA REGIONAL DO MCC EM OLIVEIRA DE FRADES

 Tal como vinha sendo anunciado dentro do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, na 
diocese de Viseu, realizou-se no passado domingo, 03 de Março, a calendarizada ULTREIA 
REGIONAL.
 Chegados das diversas zonas da diocese, lá se foram juntando os cursilhistas, trazendo no 
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rosto a alegria, a santa alegria dos cristãos que se reveem e reencontram, que se abraçam e (ou) 
se beijam, matando saudades de alguns meses e até talvez de anos, de ausência.
 No amplo e acolhedor Salão Paroquial, formou-se a Mesa dos Trabalhos de Ultreia, tendo 
como Reitor/Coordenador o sempre “jovem” Adão Bastos; como Diretor Espiritual, o Pe. Jorge 
Luís, que o vem sendo também no arciprestado em conjunto com o Pe. Manuel Fernandes e o 
Pe. José Júlio; e como rolhista, o cursilhista 36.º aniversariante, Adelino Soares.
 No momento próprio, o rolhista extravasou, com alguma emoção, a alegria do seu “4.º 
dia”, o que tem sido a sua vida e preocupação após 36 anos de cursilhista. Terminou apelando a 
que testemunhemos Cristo e ajudemos “o outro” a perder o medo e a levantarmos os olhos para 
“o Alto”, buscando, em Cristo, a Felicidade eterna.
 Nas ressonâncias ao que anteriormente fora dito, intervieram: Otília Arede e Rosa Carva-
lho. O Pe. Jorge Luís, ao seu estilo pessoal e habitual, agarrou nos testemunhos e situou-nos em 
rota com Cristo, o eterno sonhador de almas, que todo Se deu pela nossa felicidade e alegria. 
Finda a Ultreia, seguimos para a igreja, onde participámos na Eucaristia presidida pelo Diretor 
Espiritual Diocesano do Movimento, Pe. José António.

2.º CONGRESSO NACIONAL DA ACEPS

 A Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS) levou a efeito, 
nos dias 7 e 8 de Março de 2013, o seu 2.º Congresso Nacional, subordinado ao tema “CIDA-
DANIA EM SAÚDE BARÓMETRO SOCIAL E HUMANO” que decorreu no auditório da 
Escola Superior de Saúde de Viseu, onde se reuniram mais de 100 participantes.
 Este evento contou com prestigiados conferencistas nacionais e internacionais, que muito 
o dignificaram, tornando possível momentos profícuos de reflexão, debate e partilha de co-
nhecimentos, para todos quantos nele participaram. De realçar a participação dos congressis-
tas com inúmeros posters e comunicações livres, resultantes de trabalhos de índole científica, 
realizados no âmbito da Enfermagem e outras áreas da saúde que muito contribuíram para o 
desenvolvimento pessoal, profissional e social dos cidadãos.
 Foi ainda atribuído o Prémio Emília Maria Costa Macedo, que presidiu a ACEPS entre 
1963 e 2006, com o intuito de lhe prestar homenagem e perpetuar a sua memória, aos autores 
dos trabalhos mais relevantes na área da promoção do progresso em Enfermagem e o bem estar 
da população.
 Integrado no Programa do Congresso esteve a Celebração do Dia de S. João de Deus, que 
teve o seu ponto alto na Celebração Eucarística concelebrada pelos Assistentes da ACEPS, das 
várias regiões (Viseu, Guarda, Braga, e Évora), com participação do Coro de Câmara Viriatum 
Cantante de Viseu, que muito dignificou o acto.
 Um especial agradecimento a todas as pessoas, empresas e entidades que com o seu con-
tributo tornaram possível a realização do evento. 

CURSILHOS DE CRISTANDADE 

ANIVERSÁRIOS

 A pouco menos de um ano da comemoração do CINQUENTENÁRIO da implantação 
do Movimento dos Cursilhos de Cristandade na nossa Diocese, este Movimento tem vindo a 
comemorar, mensalmente, os aniversários dos 150 Cursilhos realizados desde 1964.



Igreja Diocesana224

 Na próxima 4.ª Feira, dia 27 de Março, decorrerá o aniversário dos Cursilhos de Senhoras 
com os n.os 15, 29, 103 e 106 e dos Cursilhos de Homens com os n.os 11, 14, 16, 18, 29, 37, 44, 
46, 58, 60, 62 e 146. É tempo de se começar a pensar num contacto mais próximo com aqueles 
que se têm esquecido da vivência maravilhosa do seu Cursilho e alertá-los para a Festa que 
irá constituir a celebração do CINQUENTENÁRIO, onde, dificilmente, encontraremos alguns 
irmãos do 1.º Cursilho das Dioceses de VISEU/ LAMEGO.
 Não vamos esquecer, para já, na próxima 4.ª Feira, a FESTA DO ANIVERSÁRIO dos 
Cursilhos acima indicados, no Centro Pastoral Diocesano, pelas 20h45. Lá esperaremos por ti 
para aquele abraço. De colores 

O	secretariado	Diocesano

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

 O Movimento da Mensagem de Fátima da nossa diocese esteve em dia de formação du-
rante todo o Domingo, dia 17, no Centro Sócio-Pastoral Diocesano, com a presença de Mons. 
Luciano Guerra, ex-Reitor do Santuário de Fátima. O Bispo passou por ali, quase no fim dos 
trabalhos, dirigindo algumas breves palavras a todos os presentes e desejando a todos uma San-
ta e Feliz Páscoa.

DIA DO MENSAGEIRO DO MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

 Dia 17 de Março!
 Este foi um dia aberto a toda a Comunidade a qual marcou presença, de modo expressivo!
Dia vivido na comunhão de família de Mensageiros - crianças, adolescentes, jovens e adultos - 
com a participação do nosso Assistente, Sr. Cónego Casal, do Presidente Nacional, Sr. Fragoso, 
e do Sr. D. Ilídio que em momento próprio nos dirigiram palavras de incentivo para continuar-
mos “sem medo” o serviço de Mensageiros de Nossa Senhora de Fátima. Durante a manhã, foi 
oportunidade de aprofundamento na Fé vivida e testemunhada pelas palavras de sabedoria de 
Monsenhor Luciano Guerra.
 A tarde foi de expressão juvenil! Tivemos a apresentação do Musical de João Paulo II, 
pelas crianças da Paróquia de Vila Nova do Campo. Este momento foi de facto uma “oração” 
significativa que iluminou todo espaço do auditório que estava cheio de rostos e corações que 
exultaram de alegria pela arte, beleza e harmonia dada às cenas da vida de João Paulo II.
 O “Dia” encerrou com a Eucaristia.
 Tanta coisa a agradecer num só dia... Sobretudo, agradecemos o dom da vida de cada um 
e o esforço de cada criança, jovem e adulto que tornaram possível este dia tão significativo.

O	secretariado

22.º CURSO ALPHA

 Depois da apresentação do 22.º curso Alpha, no passado dia dois deste mês, no auditório 
do Centro Social da Paróquia de S. José, vivendo-se ainda em clima de Ressurreição, inscreve-
ram-se, para o frequentar, 52 pessoas, ansiosas, inquietas, à procura de Felicidade e Paz.
 Querem “nascer de novo” e confiam no Espírito Santo, que sopra onde quer e como quer. 
Será ELE (embora muitos O desconheçam) que, todas as terças-feiras, irá renovando as suas 
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mentes e os seus corações. Muitos vivem afastados de Deus pelo pecado; outros, como Pedro, 
já O negaram várias vezes; outros vivem indiferentes, como se ELE não existisse... Mas, lá 
no seu íntimo, o Espírito Santo começa a fazê-los sentir que se tornarão “homens novos” e, 
como João, o Apóstolo Amado, depois do curso acabar, em 18 de junho, serão os primeiros a 
encontrar e a anunciar Jesus, de Quem não mais se separarão. Por muita dedicação, empenho 
e carinho de toda a equipa responsável, Alpha só opera milagres através da Oração, oração 
individual e comunitária, de muita gente, que continuamente se eleva até ao coração do Pai.
 O Amor de Deus é Infinito e ELE nunca Se cansa de esperar os pecadores arrependidos.

Uma	responsável

CURSILHOS DE CRISTANDADE

 De 17 a 20 do corrente mês de Abril, decorrerá no Centro Pastoral Diocesano em Viseu o 
151.º Cursilho de Cristandade de Senhoras. Assim, pelas 18H30, chegarão ao Centro Pasto-
ral mais um generoso grupo de Senhoras, na busca expectante de um encontro forte com Cristo. 
O Secretariado preparou tudo para proporcionar a este punhado de Senhoras uma agradável 
estadia e um bom aproveitamento da mensagem que lhes irá ser apresentada. A clausura terá 
lugar no anfiteatro das instalações, pelas 21H30 de Sábado, 20 de Abril, a ele tendo acesso toda 
a família cursilhista. Lembra-se que todos se deverão fazer acompanhar da identificação do 
MCC, ou encontrar alguma possibilidade de o fazer, através de algum Dirigente do Movimento 
e apela-se à pontualidade na chegada, já que as portas serão encerradas pelas 21H25.

ANIVERSÁRIOS

 O aniversário dos Cursilhos de Cristandade n.os 2, 6, 9, 20, 22, 25, 30, 35, 101, 113, 
116, 119, 122 e 131 de Homens e n.os 5, 8, 16, 24, 135, 138, 141 e 149 de Senhoras que, nor-
malmente, teria lugar na última 4.a Feira do corrente mês, por virtude da Ultreia de Apresenta-
ção que decorrerá nessa data, será transferido para a 1.ª Quarta-Feira de Maio (02 de Maio), 
pelas 21H30. Como os trabalhos terão o seu início pelas 21H15, alertam-se, particularmente, os 
aniversariantes, para que estejam atentos a esta alteração.
Ficamos à vossa espera para aquele abraço DE COLORES. 

O	Secretariado	Diocesano

DECORREU NO PASSADO SÁBADO 151.º CURSILHOS DE CRISTANDADE

 Terminou, no passado Sábado, no anfiteatro do Centro Pastoral, o 151.º CURSILHO DE 
CRISTANDADE DE SENHORAS, onde um grupo de valentes irmãs, vindas de várias Paró-
quias da Diocese, lograram um forte e tríplice encontro consigo mesmo, com Cristo e com os 
irmãos.
 O resultado deste trabalho reflectiu bem o peso da oração, vulgarmente designada por 
Intendência, que nos chegou de toda a Diocese, de todo o país e até de várias partes do Mundo.
Só assim é possível garantir a perpetuidade dum Movimento que, na nossa Diocese, caminha 
há meio século.
 22 Paróquias foram contempladas com mais esta lufada de ar purificado e vão, certamen-
te, beneficiar de alguma transformação ambiental.
 Esse é o verdadeiro papel do Movimento dos Cursilhos de Cristandade.
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 Cabe aqui uma referência especial ao Director Espiritual deste Cursilho, o Padre Eurico 
José Teixeira de Sousa, Pároco de Arões e Junqueira, limite da Diocese, pelo empenhamento 
que assumiu na preparação dos trabalhos, pelo entusiasmo permanente que colocou em todos 
os actos preparatórios e de execução.
 A sua entrega sem reservas constituiu um testemunho sacerdotal que nos compete – a 
todos os títulos – exaltar.
 Caminhamos deste modo, a passos largos, para o CINQUENTENÁRIO deste providen-
cial Movimento da Igreja na nossa Diocese, que decorrerá no próximo ano 2014.

DIA DIOCESANO DO DOENTE

 Este dia foi oportunidade de encontro fraterno, “respiração da alma”, para cerca de duzen-
tas pessoas – homens e mulheres - fragilizados pela doença, solidão, e pelos anos de vida, que 
vieram das diversas Paróquias onde está implantado o Movimento.
 A manhã decorreu conforme o programa: Oração, Adoração Eucarística, Sacramento da 
Reconciliação, Reflexão temática e Eucaristia. O grupo de jovens, que participou nas activida-
des da manhã, fez a animação litúrgica dos cânticos. Para tornar a parte da tarde mais alegre 
e feliz estiveram cerca de três dezenas de crianças provindas da Paróquia das Romãs, as quais 
fizeram a encenação sobre o tema “Quereis oferecer-vos a Deus?” Este foi um momento cheio 
de beleza!
 As crianças da “Escola de Maria” rezaram o Rosário num cenário natural da Cova da 
Iria. No encerramento, os “Pauliteiritos de Abraveses” deram o seu melhor com arte e mestria.
Todos, em espírito de “guardiões dos dons de Deus”, tornaram possível que o verde/esperança 
do sonho dos mais novos - criatividade, harmonia interiorização, dádiva e serviço - se comu-
nicasse com o azul do céu - gratidão, alegria, sorrisos e palmas - dos mais velhos, formando as 
cores do arco-íris numa comunhão de festa.
 Na despedida, era manifesta em todos os rostos a alegria partilhada de terem vivido um 
dia feliz.
 Fica o nosso agradecimento ao nosso Assistente, Sr. Cónego Casal, e aos responsáveis 
Paroquiais e Diocesanos que tornaram possível este Encontro.

O	Secretariado	-	MA

APOIO AOS PEREGRINOS DE FÁTIMA

 De 4 a 8 de Maio, o Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima vai prestar 
acolhimento e apoio aos Peregrinos de Fátima, no Centro Pastoral da Diocese de Viseu. Até ao 
momento, já estão inscritos 250 peregrinos.
 Para que tudo decorra bem, de modo a oferecermos um serviço de qualidade, há todo um 
trabalho a fazer. Para tal contamos com a colaboração de todos os elementos do secretariado e 
de várias equipas de voluntários em que cada um e todos em comunhão darão o seu melhor na 
organização de espaços e equipamento, na recolha de géneros, na confeção de alimentos, no 
serviço de enfermagem e fisioterapia. O serviço religioso será assegurado pelo Assistente, Sr. 
Cónego Casal. A celebração da Eucaristia será às 18h45, nos dias 5, 6, 7 e 8.
 Fica o desejo de que todos os peregrinos realizem uma boa peregrinação.

O	Secretariado
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RUMO À MISSÃO

6.º ENCONTRO NACIONAL DOS CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA

 Os Cenáculos de Oração Missionária (C.O.M.) reuniram-se no dia 1 de Maio para o seu 
Sexto Encontro Nacional. O lugar escolhido foi a comunidade dos Missionários Combonianos, 
na Maia. Este encontro marcou também o encerramento das celebrações do seu jubileu. O lema 
escolhido foi: “Cenáculos de Oração Missionária, 25 anos ao Serviço da Missão.”
 Quer o salão, quer a capela foram pequenos para acolher as mais de 250 pessoas que par-
ticiparam no encontro, representando os diversos C.O.M. das zonas de Famalicão, Maia, Viseu, 
Aveiro, Coimbra e Santarém.
 Cada Cenáculo é constituído por pessoas que querem viver o Evangelho e que, para isso, 
escolheram responder ao convite de Jesus, sempre num espírito de abertura e comunhão. Parti-
cipando do Grupo, cada membro se sente evangelizado e evangelizador, num dinamismo reves-
tido de mutualidade e compromisso. O método dos C.O.M. – escutar, orar e trabalhar – tem-se 
revelado adequado e muito efetivo.
 Com ele descobrimos	o	valor	da	partilha,	da	experiência	pessoal	da presença do Deus 
da vida e do amor. Cada oração é iluminada pela Palavra de Deus, pelas situações missionárias 
e pelo desejo de ser testemunha viva do amor do Deus vivo e vivificante. A oração de cada 
C.O.M. nasce sempre do encontro com Cristo que convida à Missão.
 Após o acolhimento, onde todos receberam uma cruz com uma vela (à semelhança do 
barco do Ano da Fé) e da oração inicial, que nos colocou em sintonia com Deus e na docilidade 
ao Espírito, seguiu-se uma catequese que nos foi oferecida pelo Sr. D. Manuel Clemente, Bispo 
do Porto, acerca do Ano da Fé e da importância dos C.O.M. no nosso contexto atual.
 Na Missão, o grande impulsionador é o Espírito Santo, como a mão invisível que nos em-
purra para Cristo. Por isso, D. Manuel Clemente reforçou que, mais que grandes ideias e proje-
tos que mantêm a mente ocupada, é necessário ter a humildade e disponibilidade para perceber 
que tudo é obra de Deus, pelo que temos que dar tempo e espaço para que a vontade de Deus 
aconteça, ou seja, “se Deus quiser”. Assim, os C.O.M., enquanto grupos de oração focados na 
Palavra de Deus e na dimensão missionária, tornam-se agentes evangelizadores das famílias e 
das paróquias - comunidades Cristãs - no seio da Igreja.
 Na Eucaristia, presidida por D. Manuel e concelebrada por 10 sacerdotes Combonianos, 
incluindo o Provincial, Pe. Alberto Silva, este espírito de alegria e unidade esteve presente em 
todos os momentos. No ofertório, os C.O.M. entregaram as ofertas que recolheram ao longo 
do ano para o projeto missionário em favor da formação dos jovens da paróquia de Isiro, na 
República Democrática do Congo.
 Depois do almoço partilhado, foi tempo de convívio, onde os diversos C.O.M. presentes 
se apresentaram através de um símbolo e algumas pessoas partilharam o seu testemunho de 
pertença aos C.O.M.. Para este encontro foi também preparado um vídeo sobre as atividades 
dos 25 anos dos C.O.M. e os diversos grupos existentes.
 O encontro terminou com o convite para o reencontro no próximo ano, no dia 1 de Maio, 
possivelmente em Viseu.

Liliane	Mendonça
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RETIRO DO 22.º CURSO ALPHA

 Foi nos passados dias 18 e 19 deste mês de maio que 49 participantes do 22.º Curso Alpha 
se deslocaram até Albergaria, acompanhados por toda a equipa responsável.
 Apesar de um acolhimento muito cordial, lia-se em alguns rostos uma certa apreensão, 
com um misto de curiosidade e ansiedade.
 - “Toda a gente fala com tanta alegria do fim de semana!” “Que se irá passar?”- pensa-
vam.
 No recolhimento da capela, para uma breve Oração da Manhã, foi-se levantando uma 
pontinha do véu e todos deram conta, cada um à sua maneira, que estava ali o Espírito Santo, à 
volta do Qual decorreram os temas e a partilha desse dia.
 Ele, que nunca falta, mais presente estava por ser Véspera de Pentecostes. E, como brisa 
suave, como fogo purificador e santificador, como Espírito de Paz, foi penetrando em todos os 
corações, que, pouco a pouco, se iam transformando.
 Desviaram-se as “pedras” do caminho, derrubaram-se as “barreiras e muros”, houve de-
sabafos, lágrimas, risos e abraços na Oração de Intercessão.
 Não havia dúvidas: Ele estava ali e tomou posse de todos os corações, até daqueles que não 
se confessavam há dezenas de anos e se sentiram impelidos para se abeiraram de um confessor.
 Como, nos dias de hoje, a Oração e a Fé continuam a operar milagres!!! Se até um senhor 
de 65 anos se confessou e comungou pela 1.a vez!! O seu rosto irradiava alegria e refletia a paz 
que sentia...
 No domingo, durante a Eucaristia, que culmina o retiro, após a dramatização do “sermão 
de Pedro em línguas”, uma pomba cinzenta clarinha, vinda não sei de onde, veio pousar na 
grande clarabóia que encima a capela. E, pouco depois, estavam lá três, tão unidas e juntinhas, 
que pareciam uma só.
 Coincidência? Talvez! Mas... quem tem Fé, porque não ver ali um “sinal” da Presença, 
primeiro do Espírito Santo e depois da SS.ma Trindade?
 Na hora do regresso, não pareciam os mesmos: transbordavam Alegria e Felicidade!
 Não é possível descrever a ação desse Espírito inefável, que habita em nós, nos desse-
denta, nos acompanha. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, invocada tantas vezes, abrigará sob o 
seu manto e aconchegará ao seu Coração estes 49 filhos, que mudaram as suas vidas e querem 
continuar fiéis Àquele Jesus, que tinham esquecido e reencontraram. O abraço amigo do reen-
contro é tão forte que nada poderá separar esta Amizade e Entrega!
 E pensar que tudo isto começou com um jantar em dois de Abril!...

Uma	responsável

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 Organizada pela Direcção Diocesana do Movimento do Apostolado da Oração, realizou-
se mais uma vez a festa do Sagrado Coração de Jesus, na igreja do Lar de Santo António. Pre-
sidiu à Eucaristia o Sr. Bispo, D. Ilídio Pinto Leandro. Concelebraram o Director Diocesano, o 
padre Luís Carlos, bem como os padres Jorge Luís e José Carlos Maia e o Sr. cónego Arménio. 
A animação da liturgia esteve a cargo dos elementos da Direcção Diocesana.
 Durante a homilia, o Sr. Bispo recordou os muitos benefícios deste abençoado movimen-
to na Igreja e pediu a todos os associados do A. O. para que intensificassem a sua oração pela 
santificação dos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais. Seguidamente explicou que a falta de 
vocações é a razão pela qual os nossos seminaristas vão ter de se deslocar a Braga para a forma-
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ção, pois o número é insuficiente para dar continuidade ao Instituto Superior de Teologia, aqui 
em Viseu. Disse ainda que a Oração é por si mesma uma forma de apostolado; que todos somos 
missionários e que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus gera e aprofunda em nossos cora-
ções a fidelidade à vocação, seja ela à vida matrimonial, sacerdotal ou de consagração. É no Co-
ração de Jesus que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nele encontramos 
remédio para todas as necessidades, angústias e anseios. Por fim, manifestou mais um desejo: 
gostaria de ver renovado em todas as paróquias este movimento eucarístico, e que o mesmo seja 
abraçado também pelos nossos queridos jovens, que são, por natureza, muito generosos!
 A seguir à Eucaristia fez-se a Hora Santa de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, 
sendo esta já orientada pelo nosso Director Diocesano, o Sr. Padre Luís Carlos Correia de 
Almeida, que no final também agradeceu a presença de todos que ali tão bem representaram as 
suas paróquias, e que desta vez também foram muitos.

Direcção	Diocesana

MEC EM PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA

 Envolvido em profundo fervor, à semelhança dos anos anteriores, o núcleo diocesano do 
Movimento de Educadores Católicos (MEC), numa expressiva representação de cerca de meia 
centena de pessoas, rumou a Fátima, no dia 8 de Junho p. p., para homenagear a Virgem Maria, 
em atitude de implorante acolhimento e protecção, como dilecta, excelsa, Mãe e Educadora. 
Orientou, com a habitual elevação, a peregrinação o seu Assistente Religioso, Sr. Cónego Antó-
nio Jorge Almeida, dela constando: - uma Saudação inicial a Nossa Senhora; - a meditação da 
Via Sacra; - e a celebração da Eucaristia, tendo, no final, sido feita a Consagração do Professor/
Educador.
 Transbordantes os corações de emoção e alegria, regressámos felizes, por havermos colo-
cado aos pés da Santíssima Mãe de Deus, terna e humildemente, o nosso veemente testemunho 
de Fé e de Amor. 

Um	participante

CONVÍVIO FRATERNO

 O Bispo presidiu à Eucaristia de início de um novo Convívio Fraterno, no Centro Sócio-
-Pastoral Diocesano, no início da noite de Quinta-feira, 11 de Julho. Concelebrou o Pe. Jorge 
Luís, director diocesano deste Movimento de jovens. Participou a Equipa Coordenadora que vai 
orientar esta nova experiência de formação espiritual para os jovens convidados.

ENCERRAMENTO DE CONVÍVIO FRATERNO

 O Bispo esteve presente no Encerramento de mais um Convívio Fraterno, o 122.º, que 
teve lugar no início da noite do passado Domingo, 14 de Julho, no Centro Pastoral Diocesano.
São momentos de muita alegria e de grande densidade espiritual, partilhados pelos jovens que 
vivem esta forte experiência de profundo encontro com Jesus Cristo.
 Bom 4.º dia vos desejo, caríssimos jovens, ajudados por todos os mais velhos nesta ex-
periência e por todos os meios pastorais que aprendestes e encontrais nas vossas comunidades 
cristãs!
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1.º ACAMPAMENTO NACIONAL DO MAAC

“QUEM SOU EU? PORQUE AGIMOS? COMO AGIMOS?”

 Decorreu de 31 de julho a 4 de agosto o 1.º Acampamento Nacional do MAAC (Movi-
mento Nacional de Apostolado de Adolescentes e Crianças), no local de Palhaça (Diocese de 
Aveiro), com o tema: “Quem sou Eu? Porque Agimos? Como Agimos?”
 Juntos, 130 crianças e adolescentes e 50 acompanhantes e voluntários provenientes de 
sete dioceses do país e uma delegação do movimento MADEP da Suíça, partilharam as suas 
vivências sobre quem são como pessoas e sobre os talentos que já usam no serviço aos outros e 
que lhes falta desenvolver, para construírem uma vida mais feliz e fraterna.
 Descobriram, na etapa do Ver, que cada pessoa, com as suas características físicas e emo-
cionais e em relação com o meio onde vive, é importante e um ser único, deve ser respeitado na 
sua individualidade, na sua interação com os outros.
 Neste acampamento, as crianças e adolescentes, através da Parábola dos talentos, viram 
que Jesus nos pede para usarmos bem os talentos que foram concedidos por Deus a cada um, 
de modo distinto. Assim, identificaram os talentos que têm mais desenvolvidos e, também, 
aqueles que se encontram escondidos, e que importa pôr a render para crescerem em harmo-
nia e felicidade com os outros: a coragem, a paciência, a paz, a criatividade, a inteligência, a 
responsabilidade, a profundidade (ter sentimentos), a justiça/rectidão, a partilha, o carinho, a 
bondade, a alegria. Descobriram, também, que estes talentos não estão desenvolvidos em si por 
vários motivos, tais como: o medo (do que os outros possam pensar) e a falta de vontade de os 
usar (preguiça).
 Na última etapa de reflexão, o Agir, as crianças e adolescentes assumiram compromis-
sos pessoais para na sua vida concreta usarem o seu talento “escondido” e, assim, este poder 
dar frutos do Espírito Santo: “Se	eu	ajudar	a minha	mãe,	na	minha	família	há	alegria”;	“vou	
deixar	de	ter	medo,	não	ouvir	o	que	os	outros	dizem”;	“vou	procurar	ser	mais	inteligente	e	
estudar	mais,	a	minha	família	vai	ficar	muito	feliz”;	“se	eu	for	criativo	posso	desenhar	e	aju-
dar	os	meus	colegas.	Assim,	aumento	o	meu	número	de	amigos”;	“Vou-	me	acalmar	para	ter	
paciência	e	construir	a	paz”;	“prometo	ser	responsável	pois assim	posso	arrumar	tudo”.
 Viram, também, que a nossa ação, usando os talentos de cada um em cooperação, a favor 
da melhoria do mundo é fundamental. Neste sentido, identificaram preocupações (violência 
doméstica sobre as mulheres, violência nos bairros, discriminação/preconceito, poluição e des-
truição da natureza, roubos, guerra/conflitos, etc.) e algumas ações a realizar para as solucionar:
“Vamos proteger	a	natureza,	acabar	com	a	discriminação,	vamos	 ter	paciência	com	os	ou-
tros”;	“não	abandonar	os	animais,	não	cortar	tantas	árvores,	prender	os	bandidos,	não	po-
luir”;	“ajudar	os	outros,	pobres,	idosos,	deficientes”;	“quando	nos	provocarem	vamos	igno-
rar”;	“perder	o	medo,	sentir	o	coração”;	“construir	casas	com	as	licenças”;	“visita	a	idosos	
e	doentes”;	“angariação	de	bens,	recolha	de	brinquedos”.
 No final do encontro, celebrámos juntos e com Jesus toda a riqueza vivida nestes dias de 
acampamento, através de uma Eucaristia vivenciada com um sentido de caminhada, em que 
agradecemos a Deus todas as descobertas feitas em conjunto e os dias passados em amizade e 
alegria.
 Este acampamento foi a concretização de um desejo há muito querido pelas crianças e 
adolescentes do MAAC, que se tornou uma realidade de felicidade e de crescimento do movi-
mento em partilha, diversidade e união.

MAAC,	5 Agosto 2013
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CAPÍTULO IX

NOTÍCIAS VÁRIAS
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BISPO DE VISEU NO DIA DO MUNICÍPIO

‘CAMINHO A PERCORRER DEVE SER CLARO E OBJETIVO’

 Decorreu, no passado dia 21, com assinalado êxito, mais um ‘Dia do Município’. Do 
programa fez parte a habitual Missa em Honra de São Mateus, na Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição (freguesia de S. José), seguida de procissão por diversos arruamentos da Feira de S. 
Mateus.
 Na homilia, o Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, aproveitou para enaltecer a obra de 
Mateus. Foi a ‘partir da sua realidade social concreta’ que se impôs, face aos valores ‘inques-
tionáveis’ que defendia, o que levou a que outros se automobilizassem ‘para projetos comuns e 
grandes’.

‘PROMESSAS FÁCEIS E MANIPULADORAS’

 Para D. Ilídio, e socorrendo-se do Evangelho de Mateus, como que a transplantar os acon-
tecimentos de então para a crise de hoje, é mister acreditar ‘na bondade, gratidão e desinteresse’ 
nas ‘atitudes e gestos’ e ‘não’ nas ‘promessas fáceis e manipuladoras’. Urge dar ‘repostas às 
necessidades e urgências das pessoas, começando sempre por atender e responder às que mais 
precisam’. Mas nada se poderá fazer ‘se não houver confiança. Diálogo partilhado. Respeito 
mútuo e sacrifícios equitativos’. Porém, ‘o caminho a percorrer deve ser claro e os objetivos a 
atingir exequíveis para haver esperança, sabendo para onde se caminha. E precisamos tanto de 
esperança e do reforço da motivação’, sublinhou.
 O Bispo de Viseu disse ainda que Portugal atravessa um ‘tempo de grande crise e em 
circunstâncias de pouco otimismo social’. Daí ser necessário haver ‘mais compreensão e com 
mais tempo e capacidade de ouvir, acolher e dialogar’, ajudando-nos mutuamente.
 Não compreende que alguns, perante situações difíceis, aproveitem para lograr exceções 
em benefício pessoal, ‘reivindicando privilégios’ à ‘custa daqueles a quem tudo falta’...

LEGITIMIDADE DAS PRIORIDADES

 D. Ilídio apelou para ‘a exata noção da legitimidade das prioridades, tendo consciência de 
que, não sendo os bens infinitos nem eternos, devem ser distribuídos na proporção correta da sa-
tisfação da justiça, da equidade, da solidariedade e do bem comum, respondendo às exigências 
dos direitos fundamentais e da dignidade humana’. A procissão foi uma grande manifestação de 
fé e de amor. Foram poucos, muito poucos, os que se limitaram a vê-la passar. Alguns só terão 
ficado a contemplá-la por imponderáveis de momento.

R.	Bispo
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BISPOS DO CENTRO

 Na passada Segunda-feira, dia 24 de Setembro, reuniram os Bispos das dioceses do Cen-
tro, pela primeira vez no p0resente ano pastoral. Teve lugar na Casa Episcopal da Guarda e o 
tema central do encontro foi o Simpósio do Clero, realizado poucos dias antes. Cada Bispo 
falou sobre a situação do clero na sua diocese e as perspectivas futuras, procurando semear-se e 
acalentar-se a esperança. Marcaram-se as reuniões para todo o ano e decidiu-se que, na próxima 
reunião a ter lugar em Leiria, falaremos sobre o Ano da Fé em cada diocese.

DIACONADO PERMANENTE

 Na manhã da passada Terça-feira, dia 25 de Setembro, em Fátima, reuniu a Comissão 
Episcopal das Vocações e Ministérios, de que faz parte o Bispo de Viseu. Tratava-se de preparar 
o Encontro Nacional dos diáconos permanentes a ter lugar no próximo dia 1 de Dezembro. De 
Viseu - e porque é a primeira vez que a diocese tem diáconos permanentes, pois os primeiros 
10 foram ordenados no passado dia 22 de Julho - e para além do Bispo, esteve o Pe. Ricardo, 
Presidente do Secretariado do Clero e o Pe. Mário Dias, Responsável pela for- mação. Progra-
mou-se o Encontro Nacional que terá a Fé como tema de fundo.

RELIGIOSAS DO CORAÇÃO DE MARIA

 O Bispo recebeu as Irmãs Maria Alice e Maria da Graça - responsáveis da Comunidade 
das Religiosas do Coração de Maria - que vieram apresentar o plano de actividades para o pre-
sente ano. Aproveitaram, ainda, para falar de alguns projectos a implementar no presente Ano 
da Fé, sobretudo na área da Iniciação Cristã e da formação da Fé de jovens estudantes.

MOSTEIRO DE SANTA BEATRIZ

 Para concertar algumas decisões que têm a ver com a fundação de um novo Mosteiro no 
Patriarcado de Lisboa, na área do Estoril, o Bispo deslocou-se ao Mosteiro de Santa Beatriz da 
Silva, onde teve uma reunião com a Abadessa e se inteirou do estado actual dos preparativos 
para a nova Fundação.

NOVA ASSOCIAÇÃO EM VISEU

 No início da noite do passado Sábado, 29 de Setembro, nas instalações da Assembleia 
Municipal de Viseu e presidida pelo Vereador da Câmara, Dr. Guilherme Almeida, teve lugar 
uma sessão solene de fundação de uma nova Associação - JEEC-AN (Jovens Empresários e 
Empreendedores Católicos - de Acção Nacional). Esta Associação, com Estatutos aprovados 
pelo Bispo da diocese, no âmbito da Doutrina Social da Igreja, viu os Corpos Sociais empossa-
dos nessa sessão solene, e à sua frente, como Presidente da Direcção, está o jovem empresário 
André Ferreira.
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PASTORAL FAMILIAR

 Na manhã de Segunda-feira, dia 1 de Outubro, o Bispo reuniu com o Casal Presidente do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. Tratou-se de preparar algumas actividades para o 
presente ano pastoral - Ano da Fé. Nessas actividades estão as Jornadas anuais e um encontro 
com casais em algumas paróquias dos Arciprestados que estão em Visita Pastoral.

CDPJ

 Na manhã de Sábado, dia 6 de Outubro, reuniu o Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil 
(CDPJ), no Seminário Maior. O Bispo esteve presente em parte deste encontro, apresentando 
alguns pontos do Plano Pastoral para este ano e apelando aos Animadores presentes que ajudem 
e motivem o empenhamento de todos os jovens dos grupos e das comunidades.

SECRETARIADOS

 Para começar a concretizar o Plano Pastoral deste ano - É Domingo! Juntos na FÉsta - o 
Bispo reuniu com os responsáveis dos Secretariados Diocesanos e dos seus Departamentos, 
para que, cada um, concretize melhor o que adiantou, como constituindo o seu programa. Cada 
um ficou de dar os elementos necessários para, nas paróquias e nos movimentos, se proceda à 
formação e à acção previstas. A reunião decorreu na passada Segunda-feira, à noite, no Centro 
Pastoral Diocesano.

ABERTURA DO IST DE VISEU

 Na manhã da passada Sexta-feira, dia 12 de Outubro, decorreu, nas instalações do Se-
minário Maior, a Abertura solene do Instituto Superior de Teologia de Viseu. Constou de uma 
pequena Oração inicial, Oração de Sapiência e Eucaristia. A Festa terminou com almoço de 
convívio, entre os Bispos das 4 dioceses, Direcção, Professores e Alunos. Esperam-se bons 
êxitos no presente ano lectivo, de carácter humano, doutrinal, espiritual, social e pastoral.

INÍCIO DO MINISTÉRIO PAROQUIAL EM SANTA MARIA

 A celebração de Abertura do Ano da Fé foi a oportunidade para o Bispo presidir à Euca-
ristia de apresentação do novo Pároco e de início de Ministério paroquial na Paróquia de Santa 
Maria. O novo Pároco é o Cón. Manuel Moreira Matos, antes pároco de Sátão. Na celebração, 
para além de saudar e agradecer a disponibilidade do novo pároco, o Bispo agradeceu ao Cón. 
José Albuquerque Leitão o serviço pastoral prestado em Santa Maria, ao longo dos últimos 22 
anos.

BISPOS DO CENTRO

 Na Casa Episcopal do Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, reuniram os Bispos do 
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Centro, na Segunda-feira, dia 15 de Outubro. O tema deste encontro foi a partilha de cada um 
dos Bispos sobre o programa do Ano da Fé em cada diocese. O próximo encontro, marcado para 
19 de Novembro em Portalegre e Castelo Branco, terá como tema - Natalidade e Portugal em 
2030.

CASAL RESPONSÁVEL DO CPM

 Na manhã de Sexta-feira, dia 19 de Outubro, o Bispo recebeu o Casal Responsável da 
Equipa Diocesana do CPM, há pouco eleito. Vem da Equipa do Arciprestado de Sátão e pre-
para-se para constituir a sua Equipa de trabalho. O encontro serviu para se reflectirem alguns 
pontos importantes para o presente e o futuro deste importante serviço à preparação para o 
matrimónio e à pastoral familiar.

ENCONTRO DE DOCENTES E INVESTIGADORES

 Organizado pelo Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior (SNPES), realizou-se, 
em Fátima e nas instalações dos Padres Carmelitas - Domus Carmeli - um encontro nacional 
para Docentes e Investigadores cristãos que contou com cerca de 50 participantes de diversas 
Universidades. Decorreu durante todo o dia de Sábado, dia 20 de Outubro, encerrando-se com 
a Eucaristia presidida pelo Bispo de Viseu que participou na tarde deste dia, em representação 
da CELF.

BISPOS DO CENTRO

 A reunião dos Bispos das dioceses do Centro, neste mês de Novembro, teve lugar no dia 
19, na Casa Episcopal de Portalegre. Foi anfitrião o Senhor D. Antonino, Bispo de Portalegre e 
Castelo Branco. Presentes todos os bispos destas 6 dioceses com alguns dos Eméritos e o tema 
base de reflexão foi o previamente previsto - “Natalidade e Portugal nos anos 2030”. Para além 
deste tema sobre o qual se teceram algumas considerações, outros se foram apontando, de for-
ma livre e segundo a actualidade.

COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 Na manhã e início da tarde de Segunda-feira, dia 12 de Novembro e antes da Assembleia-
Geral da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), reuniu a Comissão Episcopal do Laicado 
e Família (CELF), para avaliar várias actividades realizadas, preparar as informações à CEP e 
preparar as iniciativas futuras mais próximas.

COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 No início da tarde de Quarta-feira, dia 14 de Novembro e num dos intervalos dos trabalhos 
da CEP, reuniram os elementos da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM). 
Tratou-se de avaliar os materiais preparados para a Semana dos Seminários que estava a decor-
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rer e de preparar, proximamente, o Encontro Nacional dos Diáconos Permanentes, a ter lugar, 
em Fátima no próximo dia 1 de Dezembro.

CASA EPISCOPAL

 Na tarde de Quinta-feira, dia 15 de Novembro, o Bispo foi visitar a nova Casa Episcopal, 
numa visita orientada pelo Pe. Armando Esteves Domingues, Ecónomo da Diocese. Presentes, 
também, a Doutora Fátima Eusébio, o Arquitecto Miguel, autor do projecto, o Engenheiro da 
Empresa construtora, o Responsável das obras e outros elementos do Conselho Económico 
Diocesano. Constatou-se que as obras estão praticamente prontas e muito avançadas, também, 
as do exterior. Prevê-se que o Bispo e todos os serviços que ali vão ter lugar, ali sejam instalados 
durante o mês de Dezembro.

CONFERÊNCIA NO PORTO

 Convidado pela Irmandade de que é Reitor o Pe. Agostinho Cesário Jardim Moreira - 
pároco de Vitória e de S. Nicolau (no centro da cidade de Porto) e Presidente da luta contra a 
pobreza - o Bispo fez uma conferência na Igreja sede da Irmandade de S. Pedro das Almas, sob 
o tema “Caminhos da Fé”. Foi a 1a de uma série de actividades previstas por aquela Instituição 
para este ano e realizou-se no início da noite de Segunda-feira, 22 de Outubro.

COMANDANTE DA PSP

 O novo Comandante Distrital da PSP em Viseu - Intendente Victor Manuel Torres Ro-
drigues, recentemente nomeado, apresentou cumprimentos ao Bispo da diocese na manhã da 
passada Quarta-feira, dia 24 de Outubro. Natural de Mourão, distrito de Évora, chefia Viseu 
depois de aqui já ter estado durante 8 meses, em 2008.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Para uma reunião ordinária deste Conselho Episcopal, o Bispo esteve com este grupo, 
na manhã da passada Sexta-feira, dia 26 de Outubro. Teve como temas principais o Ano da Fé 
e o Sínodo Diocesano. Relativamente ao Ano da Fé, pensou-se na publicação de um conjunto 
de catequeses para todas as paróquias, grupos e movimentos a partir de Janeiro e, também, 
em alguns símbolos significativos para ajudarem a viver este ano especial. Quanto ao Sínodo, 
estiveram 2 elementos do Secretariado-Geral que informaram dos próximos passos, pedindo a 
respectiva colaboração dos Vigários Episcopais nas Zonas Pastorais.

MISERICÓRDIA DE VISEU

 O Bispo reuniu com o novo Pároco de Santa Maria de Viseu - Cón. Manuel Moreira Ma-
tos - e com um Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Viseu e responsável pelo acompanha-
mento da Capelania desta Instituição - Senhor Serafim de Sousa - em ordem a normalizar este 
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serviço pastoral, de que fica a ser responsável o próprio Pároco. O encontro teve lugar no início 
da tarde de Sexta-feira, dia 26 de Outubro.

ANTIGOS ALUNOS DA UCP DE VISEU

 Por iniciativa de 2 alunas que estudaram nesta Instituição da Igreja, presente na nossa dio-
cese, reuniram-se e pela 1.ª vez, alguns dos alunos que estudaram aqui e que estão a trabalhar 
por todo este nosso País. Este encontro teve lugar no Centro de Viseu da UCP, iniciando-se na 
manhã de Sábado, dia 27 de Outubro e prolongando-se pela tarde fora. Um dos momentos do 
programa foi a Eucaristia, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Capelão - Cón. António 
Jorge dos Santos Almeida.

DIA DA MISERICÓRDIA

 Celebrou-se, no passado Domingo, dia 18 de Novembro, na Igreja própria e na hora habi-
tual da Eucaristia, o Dia da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. O Bispo presidiu à Eucaristia, 
concelebrada pelo Pároco de Santa Maria que, a partir de agora é, também, o Capelão da mesma 
Santa Casa. A Igreja estava repleta, com muitos Senhores Provedores de outras Santas Casas 
da Diocese, tendo estado, também, o Senhor Provedor da Misericórdia de Braga e membro da 
Direcção da União das Misericórdias.

EQUIPA REITORA DA UCP

 Em reunião informal e tendo, por oportunidade, a refeição do jantar, o Bispo teve um 
encontro com a nova Equipa Reitora da Universidade Católica que, poucos dias depois do iní-
cio de funções (18/10), veio em visita ao Centro de Viseu. Esta reunião teve lugar no início da 
noite de Segunda-feira, 5 de Novembro. Estiveram presentes a nova Reitora (Profa. Doutora 
Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia), um dos 2 novos Vice-Reitores (Pe. José Tolentino 
Mendonça) e a Administradora (Dr.ª Maria Helena Brissos Ferreira Martins Almeida). Também 
esteve presente o Pe. Ricardo Ferreira. Foi oportunidade para trocar importantes informações 
sobre o ensino universitário em Viseu - Centro de Viseu e Instituto Superior de Teologia e de 
Ciências religiosas.

FUNDAÇÃO D. JOSÉ DA CRUZ MOREIRA PINTO

 Com o Presidente e outros elementos da Direcção da Fundação D. José da Cruz Moreia 
Pinto, o Bispo aproveitou toda a manhã de Quarta-feira, dia 7 de Novembro, para conhecer os 
diversos campos e actividades da Fundação e reflectir a situação actual e o futuro da mesma. Foi 
oportunidade, também, de estar um pouco com todas as crianças da creche e Jardim-de-Infância 
de Santiago e de conversar com a Directora, Educadoras e Auxiliares, ao mesmo tempo que se 
trocaram impressões sobre aspectos a ter em conta num futuro próximo.
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MOVIMENTO DE EDUCADORES CATÓLICOS

 Na tarde de Quarta-feira, dia 21 de Novembro, o Bispo recebeu a Direcção do Movimen-
to de Educadores Católicos (MEC), da nossa diocese. Mais uma vez vieram apresentar o seu 
programa de actividades, lamentando-se a falta de adesão de professores no activo para conti-
nuarem a divulgação e a mística deste Movimento. Trocaram-se algumas impressões e foram 
apontadas algumas perspectivas que, brevemente, poderão dar corpo à esperança.

SECRETARIADO DO CPD

 Na manhã de Segunda-feira, dia 29 de Outubro, reuniu o Secretariado Permanente do 
Conselho Pastoral Diocesano (CPD), para a preparação da agenda da próxima reunião ordiná-
ria, a primeira do presente ano pastoral, a realizar no próximo dia 24 de Novembro. O presente 
Ano Pastoral sobre o Domingo, que é Ano da Fé e o Sínodo Diocesano serão os temas centrais.

ORDEM FRANCISCANA SECULAR

 O Ministro e o Conselho da Ordem Franciscana Secular de Viseu, com sede na Igreja dos 
Terceiros, estiveram no Seminário Maior, em reunião com o Bispo da diocese. Para além de 
uma informação geral sobre a Ordem Franciscana Secular, convidaram o Bispo para a Ceia de 
Natal que se vai realizar nos meados de Dezembro.

FIÉIS DEFUNTOS

 Como é tradição na Catedral da nossa diocese, o Bispo celebrou a Eucaristia, no dia dos 
Fiéis Defuntos, na hora habitual da celebração do Cabido. Ali sufragou todos os defuntos fale-
cidos, nomeadamente os bispos que presidiram à diocese ao longo dos quase 15 séculos desta 
Igreja Particular sediada em Viseu.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA

 Na passada Terça-feira, dia 27 de Novembro, reuniram os Bispos que constituem a Pro-
víncia Eclesiástica de Braga, no Sameiro. Como novidade, esta reunião teve, também, a pre-
sença dos Bispos das 5 dioceses da Província de Santiago de Compostela: Lugo, Orense, Mon-
doñedo-Ferrol, Santiago, Tui-Vigo. Decidiu-se que as 2 Províncias reuniriam uma vez por ano, 
rotativamente, em Portugal e em Espanha. Fez-se uma partilha interessante sobre cada uma das 
dioceses e sobre o seu estado actual na vivência da Fé.

ENCONTRO DE DIÁCONOS

 Como tem acontecido no 1.º de Dezembro de cada ano, realizou-se mais um Encontro 
Nacional de Diáconos Permanentes em Fátima. Neste ano, o tema foi “Diácono, Fé e Serviço”. 
Pela primeira vez, estiveram 5 Diáconos da nossa Igreja de Viseu, acompanhados pelas Esposas 
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e com a companhia do Pe. Ricardo Ferreira, Presidente do Secretariado Diocesano do Clero. 
O Bispo da diocese, membro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, presidiu à 
Eucaristia que encerrou o Encontro.

COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

 No passado Domingo, dia 9 de Dezembro, o Colégio da Imaculada Conceição da nossa 
cidade celebrou a sua Padroeira. Esta Festa começou com a Eucaristia, no início da tarde, com 
a Igreja do Colégio repleta com os alunos, os pais e familiares, os professores e outros colabora-
dores do Colégio, para além de estarem presentes as Irmãs da Comunidade. Com a presença do 
Monsenhor Sílvio Duarte Henriques, que concelebrou, a Eucaristia teve a presidência do Bispo 
da diocese.

BISPOS DO CENTRO

 Mais um encontro dos Bispos das 6 dioceses do Centro de Portugal. Realizou-se em Al-
bergaria, na Casa Diocesana de Aveiro. Aconteceu na Segunda-feira, dia 10 de Dezembro. Para 
além de outros temas de interesse da actualidade, reflectiu-se sobre a sinodalidade da Igreja, 
partindo de algumas informações de 2 dioceses que, nesta zona, estão em Sínodo - Portalegre e 
Castelo Branco e Viseu.

A CRISE E AS FARMÁCIAS

 Na manhã de Terça-feira, dia 11 de Dezembro, o Bispo recebeu uma delegação das farmá-
cias do Distrito de Viseu que veio apresentar algumas preocupações com a situação crítica das 
farmácias em Portugal. De acordo com um estudo apresentado e entregue, há grande preocupa-
ção por as farmácias, futuramente, irem deixar de estar próximas dos cidadãos e dos utilizado-
res, dadas as grandes dificuldades que estão a ter. Essas preocupações, manifestadas em muitos 
actos públicos no país, foram explicadas por números elucidativos e que põem em causa a sua 
acção.

COORDENAÇÃO PASTORAL

 Para estudar as próximas mudanças de alguns serviços diocesanos, dada a abertura da 
Casa Episcopal, prevista para muito breve, o Bispo reuniu com alguns elementos do Conselho 
de Coordenação Pastoral, na manhã da passada Quarta-feira, dia 12 de Dezembro. Falou-se da 
distribuição dos diversos serviços, tendo em conta nova alternativa, agora que a Casa Episcopal 
vai estar disponível.

“CANTORIAS” COM NOVO CD

 Para apresentar o seu novo CD, o grupo “Cantorias” de Vila Chã de Sá organizou uma 
Festa, onde participou um grupo musical de Queirã, para além do grupo anfitrião. Convidado, 
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o Bispo esteve presente, na noite de Quarta-feira, 12 de Dezembro, dando os parabéns ao grupo 
pelo evento e, também, por brevemente irem cantar para o Santo Padre, em Roma, no próximo 
dia 16 de Janeiro.

FESTA DE NATAL NO HOSPITAL

 No Hospital de S. Teotónio, na nossa cidade, celebrou-se a Festa de Natal, no passado 
Domingo, dia 16 de Dezembro. O Bispo esteve presente da parte da manhã, colaborando na 
distribuição de prendas a algumas pessoas doentes. No início da tarde, presidiu à Eucaristia no 
átrio do Hospital, tendo concelebrado os 3 Capelães do Centro Hospitalar: Pe. Amadeu Dias 
Ferreira e Pe. João Pedro Ferreira Cardoso, em Viseu e Pe. António Soares Flor, em Tondela.

SEMINÁRIO MENOR

 No início da noite de Sexta-feira, 14 de Dezembro, o Seminário Menor da diocese cele-
brou a Ceia de Natal, numa festa para a qual o Reitor - Pe. António Jorge dos Santos Almeida 
- convidou os Párocos e os Pais e familiares dos 5 jovens seminaristas. O Bispo esteve também 
presente e foi um convívio muito familiar entre todos, evocando o acontecimento do Natal.

PADROEIRA DO SEMINÁRIO MAIOR

 Com a presidência do Bispo da diocese, celebrou-se, no último Sábado, dia 15 de Dezem-
bro, a Padroeira do Seminário Maior - Nossa Senhora da Esperança. Presentes, com o Bispo, 
o Reitor - Pe. Mário Lopes Dias - e os 5 Seminaristas Teólogos, os Sacerdotes que trabalham 
no Seminário, o Reitor do Seminário Menor e os Pais e familiares dos alunos. Seguiu-se um 
almoço de festa e de convívio, evocando-se, também, a Festa do Natal.

NATAL NO HOSPITAL DE TONDELA

 Na passada Segunda-feira, dia 17 de Dezembro, celebrou-se a Festa de Natal no Hospital 
de Tondela, integrado no Centro Hospitalar a que pertence, também, o Hospital de Viseu. O Bis-
po ali esteve e presidiu à Eucaristia, concelebrada pelos Capelães de todo o Centro Hospitalar 
- Pe. António Flor, Pe. Amadeu Ferreira, Pe. João Pedro e Pe. José Nery. Ali esteve, também, o 
Presidente do Conselho de Administração - Dr. Ermida e outros responsáveis do Centro.

COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 Para mais uma reunião da CELF (Comissão Episcopal do Laicado e Família), o Bispo 
deslocou-se a Fátima, na passada Segunda-feira, dia 17 de Dezembro. Ali foram tratados alguns 
assuntos relativos à Pastoral Familiar e avaliaram-se algumas actividades realizadas no sector 
da juventude e do laicado. A Semana da Vida, o Festival da Canção Jovem e a Jornada Mundial 
da Juventude, no Rio de Janeiro, também estiveram no centro da reflexão.
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CEIA DE NATAL DA CÁRITAS

 Nas instalações da Cáritas Diocesana, decorreu um convívio de Natal, no qual estiveram 
presentes todos os que trabalham nesta Instituição da Diocese. Foi no final de Quarta-feira, dia 
19 de Dezembro. Tomaram parte, também, alguns dos Voluntários mais assíduos que colabo-
ram com as actividades regulares da Cáritas. Convidado pela Direcção e pelo Assistente - Pe. 
Miguel Pereira - esteve, também, o Bispo da Diocese.

CONCERTO DE NATAL

 Um conjunto de Coros da nossa Diocese - Conservatório de Música, Grupo Coral de 
Abraveses, Instituto Piaget, Lopes Morago, Mangualde, etc. - grupos que estão na génese de 
uma colaboração com a Diocese, na solenização das principais Solenidades da Igreja diocesana, 
deram um concerto musical na Igreja do Seminário Maior. Este projecto tem, como animadores 
principais - e para além das instituições referidas e seus orientadores musicais - o Cón. Jorge 
Alberto Seixas e o Cón. António Jorge dos Santos Almeida. Convidado, o Bispo esteve presente 
e dirigiu algumas palavras, enaltecendo este projecto e desejando Santo Natal.

BODAS DE OURO SACERDOTAIS

 Na Capela do Seminário Maior de Viseu, precisamente onde foi ordenado sacerdote, nes-
te mesmo dia 23 de Dezembro, há 50 anos, celebrou as Bodas de Ouro sacerdotais o Cónego 
Orlando Soares de Paiva, Deão do Cabido da Catedral.
 Estiveram presentes e concelebraram com o Bispo, o Reitor do Seminário - Pe. Mário 
Lopes Dias - e outros sacerdotes. Participaram os familiares do Cón. Orlando e vários casais 
que com ele têm trabalhado no CPM e na Pastoral Familiar da Diocese.

NATAL 2012 E CASA EPISCOPAL

 Neste Natal de 2012, o Bispo celebrou na Catedral, como habitualmente, a Eucaristia da 
Meia-Noite e a do Dia. Na tarde do Dia de Natal, deslocou-se a Rio de Mel, sua terra de origem, 
onde celebrou a Eucaristia com os seus conterrâneos. As refeições do dia de Natal já foram to-
madas na Casa Episcopal, onde, a partir de agora, o Bispo passa a viver, a receber as pessoas e 
a ter as principais actividades, próprias da sua missão episcopal. Na Casa Episcopal têm lugar, 
também, os diversos serviços da Administração Diocesana - Bispo e Vigário-Geral, Economia, 
Tesouraria e Tribunal Eclesiástico - assim como a Chancelaria diocesana. O Jornal da Beira e 
todos os serviços de comunicação social diocesana também ali funcionarão. Ainda têm ali a 
sede os serviços e órgãos de consulta - Conselho Episcopal dos Vigários, Conselho Presbiteral, 
Colégio dos Consultores, etc. No Centro Pastoral Diocesano ficarão sediados todos os serviços 
pastorais: Vigararia, Secretariados Diocesanos e respectivos Departamentos, Sínodo Diocesa-
no, Movimentos, Irmandades, Comissão Diocesana Justiça e Paz, etc.
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CANTOS DE NATAL E BOAS FESTAS

 No início da noite de 27 de Dezembro, à Casa Episcopal deslocaram-se os elementos do 
Rotary Club da área de Viseu, para cantarem ao Bispo as Boas Festas de Natal. Foi um gesto 
simpático e, ainda que tradicional, cheio de simbolismo e de amizade, tendo a particularidade 
de ser o primeiro momento público na nova casa de residência do Bispo da Diocese.

NATAL NO INSTITUTO PRISIONAL

 Na tarde do último Sábado, dia 29 de Dezembro, acompanhando o grupo diocesano da 
Pastoral Penitenciária que visita a instituição prisional na Balsa e no Campo de Madalena, o 
Bispo presidiu à Eucaristia na Balsa. Foi oportunidade para, juntamente com os responsáveis 
deste sector pastoral e do grupo de jovens que os acompanham, o Bispo cumprimentar e desejar 
Feliz Natal e Feliz 2013 a todos os que ali cumprem pena, desejando-lhes reflexão e conversão 
para a construção de um novo futuro. Teve, também, ocasião para, em conversa com o Director 
destra instituição sediada em Viseu, tomar conhecimento do andamento dos projectos para al-
terar e melhorar as condições das pessoas ali residentes.

BOAS FESTAS NA CASA EPISCOPAL

 No início da noite de Quarta-feira, dia 2 de Janeiro, veio à Casa Episcopal e para cantar 
as Boas Festas de Ano Novo, o Grupo de Cavaquinhos, de Passos de Silgueiros, terra natal do 
Senhor Manuel Sá - membro do Conselho Económico da Diocese - que o acompanhou. Foi um 
gesto muito simpático deste grupo, formado há pouco mais de um ano mas cheio de qualidade, 
que o Bispo agradeceu, trocando-se votos de Feliz 2013.

IRMÃS DE BEATA RITA

 Para programar a celebração do 1.º centenário da morte da Fundadora - que ocorre e será 
celebrado no próximo Domingo, dia 6 de Janeiro na sua terra natal, Ribafeita - estiveram com 
o Bispo as Irmãs Geral e Provincial do Instituto Jesus, Maria e José. Para esta celebração veio 
de propósito, do Brasil, aquela que é, actualmente, a responsável mundial de toda a Obra. Este 
encontro teve lugar na manhã da passada Quinta-feira, dia 3 de Janeiro e foi ocasião para uma 
conversa de muito interesse sobre o estado actual do Instituto.

BODAS DE PRATA EPISCOPAIS

 O Senhor Arcebispo de Braga, D. Jorge Ferreira Ortiga, celebrou 25 anos de episcopado 
na passada Quinta-feira, dia 3 de Janeiro. Por esse motivo, esteve ali e concelebrou com quase 
todos os bispos de Portugal e com mais de uma centena de sacerdotes, o Bispo de Viseu.
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ORGANIZAÇÃO PASTORAL DA DIOCESE

 Porque está a iniciar actividades a Casa Episcopal e porque ali vão ficar sediados muitos 
dos serviços que, até agora, andaram por outros lugares, o Bispo reuniu com os responsáveis 
dos diversos sectores. Assim, acertou-se a distribuição dos serviços que ficarão nas 2 casas com 
mais vocação para este acolhimento - Casa Episcopal e Centro Pastoral Diocesano. No Seminá-
rio Maior estão os serviços que têm a ver com a formação sacerdotal.

EUCARISTIA NA PRISÃO

 O Bispo e o grupo que orienta a Pastoral Penitenciária, dirigido pelo Capelão - Pe. José 
Francisco Pais da Mota - estiveram no estabelecimento do Campo de Madalena, na tarde de Sá-
bado, dia 5 de Janeiro. Ali foi celebrada a Eucaristia da Solenidade da Epifania, animada por um 
grupo que, habitualmente, acompanha esta actividade. Por ser tempo de Natal, ali estiveram, 
também, um grupo de jovens vicentinos e a Conferência Vicentina de Órgens. Foi uma tarde de 
muito e bom convívio, onde a Eucaristia ajudou a que, também ali, houvesse Natal.

CEIA DE REIS DO GRUPO RR

 Mantendo uma tradição que leva algumas dezenas de anos, o grupo que nasceu e esteve 
ligado à Rádio Renascença e que liderava uma grande Liga de Amigos, encontrou-se para uma 
Ceia de Reis, no início da noite de Sábado, 5 de Janeiro. Também desde o início, são presenças 
habituais o Senhor D. Jorge Ortiga e o Senhor D. Manuel Felício. Dadas as festas de homena-
gem pelos 25 anos de episcopado, neste ano não esteve presente o Arcebispo de Braga.

COMANDO DISTRITAL DA PSP

 Realizou-se, na passada Quinta-feira, dia 10 de Janeiro, o dia do Comando Distrital da 
PSP. Do programa constou a Eucaristia, celebrada na Sé, presidida pelo Bispo e concelebrada 
pelo Pároco de Santa Maria - Cón. Manuel Moreira Matos - e pelo Capelão da PSP - Pe. Agos-
tinho Ramalho Pereira, da diocese de Lamego.

JORNAL DO CENTRO NA CASA EPISCOPAL

 Na manhã de Sexta-feira, dia 11 de Janeiro, esteve na nova Casa Episcopal uma jornalis-
ta do Jornal do Centro - Emília Amaral - que quis saber como estava organizada a nova Casa 
Episcopal e que serviços ali tinham a sede. O Bispo, apontando as valências deste novo espaço, 
fez uma visita guiada a toda a casa e possibilitou o conhecimento do interior desta nova casa ao 
serviço da diocese.

GERAL DAS IRMÃS REPARADORAS

 De passagem por Viseu, em Visita Canónica às Irmãs Missionárias Reparadoras do Sa-
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grado Coração de Jesus, esteve com o Bispo a Geral desta Congregação, na manhã da passada 
Terça-feira, dia 8 de Janeiro. Foi oportunidade para se trocarem algumas impressões sobre o 
precioso trabalho que estas Irmãs fazem em Viseu, na Catequese da infância e adolescência e no 
Secretariado Diocesano da Educação Cristã. O Bispo aproveitou para agradecer esta presença 
e para ser mantida, apesar das dificuldades actuais, dadas as solicitações e o pouco número de 
vocações.

JORNAL DA BEIRA

92 ANOS A INFORMAR E A SERVIR A VERDADE

 Assinalando o seu 92.º aniversário, o Jornal da Beira, semanário informativo da Diocese 
de Viseu, regressou às antigas instalações, depois de terminadas as obras de remodelação da 
Casa Episcopal. O momento foi marcado pela apresentação do livro que o Papa dedicou à In-
fância de Jesus.
 Às 16:00 horas da passada quarta-feira, as renovadas instalações do Jornal da Beira 
(livraria e semanário) acolheram visitantes e convidados para a apresentação do livro “Jesus 
de Nazaré – A Infância de Jesus”, com que o Papa Bento XVI terminou a trilogia que dedicou 
ao estudo de Jesus de Nazaré. A apresentação foi feita pelo Pe. Dr. Luís Miguel, professor do 
Instituto Superior de Teologia, que está a terminar o seu doutoramento em Teologia.
 Antes da apresentação, o Director do Jornal da Beira, Pe. João Martins, referiu-se ao ani-
versário do jornal, mostrando uma cópia da primeira página do primeiro número, da qual leu 
um artigo dedicado à actualidade daquele tempo, a propósito da carga fiscal então suportada 
pela população; a reacção do público não se fez esperar: estamos como há 92 anos, em termos 
de contexto económico.
 O Pe. Luís Miguel começou por se referir à personalidade de Joseph Ratzinger e à profun-
didade do seu labor académico e teológico, sempre balizado por uma fé ardente e comprome-
tida. Deu, depois, uma panorâmica da obra em apreço, deixando pistas de leitura, espevitando 
na plateia o desejo de ler, ou reler, a Infância de Jesus, guiados por Bento XVI. Ficou claro que 
algumas “polémicas” que a obra suscitou resultaram de uma leitura apressada e tendenciosa, 
que distorce, ou não descobre a beleza e a profundidade da investigação que está subjacente ao 
livro que o Papa acabou de nos oferecer, completando a trilogia que dedicou à vida terrena de 
Jesus, o Jesus da História.
 No final da apresentação, os presentes foram brindados com um “vinho de missa” de 
honra, acompanhando os famosos pastéis de feijão que a Pastelaria do Patronato, de Mangual-
de, produz e teve a gentileza de oferecer, para assinalar mais este aniversário e o regresso da 
Redacção e da Livraria do Jornal da Beira às instalações da Rua Nunes de Carvalho, agora 
remodeladas. 

MISERICÓRDIA DE PENALVA DO CASTELO

 Acompanhado pelo Pároco e, por inerência, também Capelão da Santa Casa da Miseri-
córdia de Penalva do Castelo - Pe. José António Marques de Almeida - esteve para apresentar 
cumprimentos, o novo Provedor desta Santa Casa, recentemente eleito com toda a sua Equipa. 
Conversou-se sobre todo um conjunto de projectos que este muito jovem Provedor tem para 
esta Instituição de bem-fazer. Este encontro teve lugar no início da manhã de Sábado, dia 12.
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MISERICÓRDIA DE FORNOS DE ALGODRES

 Na tarde de Sábado, dia 12 de Janeiro, o Bispo deslocou-se à Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia de Fornos de Algodres, onde presidiu à Eucaristia, inaugurando um conjunto de 
obras efectuadas naquela Igreja. A anteceder a Eucaristia, a Directora do Departamento Dioce-
sano dos Bens Culturais - Doutora Maria de Fátima Eusébio - que acompanhou as obras e deu 
algumas orientações para a sua execução, fez a apresentação das mesmas, explicando toda a 
simbologia e riqueza artística da Capela-mor, agora intervencionada. Na Eucaristia concelebrou 
o Pároco - Pe. Abel Ferreira Rodrigues - que é, por inerência, Capelão desta Santa Casa.

PAÇO EPISCOPAL DE VISEU

ESPAÇO QUALIFICADO PARA O ACOLHIMENTO DE TODOS

 Foi no contexto da conturbada história da primeira metade do século XX que os três edifí-
cios contíguos da Rua Nunes de Carvalho foram sendo adaptados para albergarem a residência 
episcopal e os serviços diocesanos. A degradação dos edifícios, com apresentação labiríntica e 
manifesta falta de condições de mobilidade e de habitabilidade, tornaram premente a necessi-
dade de potenciar em conforto e funcionalidade o espaço. Neste contexto, sob a iniciativa do 
Bispo D. António Marto, em 2005, deu-se início a um projecto de requalificação do edifício. 
As construções existentes, pelas caraterísticas construtivas e pela compartimentação, inviabili-
zam qualquer processo de adaptação/ remodelação coerente e eficaz, justificando a opção de se 
efectuar uma construção de raiz, mantendo-se apenas o corpo central da fachada, pelo seu valor 
patrimonial, decorrente do trabalho primoroso de alvenaria e cantaria de granito que apresenta. 
Contrariamente, os dois edifícios laterais apresentavam fachadas modestas, sem valor arquitec-
tónico, pelo que se optou pela sua não preservação. Para idealizar este projecto foi convidado 
um arquitecto de Viseu, Miguel Mota.
 A nível da fachada o conceito de Paço Episcopal, correspondente a um edifício com so-
lenidade e com um sentido unitário, justificou a alteração das cotas dos beirados dos três edifí-
cios, com o objectivo de se ultrapassar o conceito tripartido, de justaposição de edifícios e dar 
ao conjunto um sentido de harmonia e de edifício único. Esta unificação processa-se de forma 
não impositiva, através de um elemento de remate, que não interfere nem se sobrepõe aos recor-
tes da cornija do corpo central, e que acompanha a sul, verticalmente, o efeito de profundidade 
já existente nesse mesmo corpo.
 No interior procedeu-se à demolição quase total dos edifícios existentes, preservando-se 
apenas um conjunto de estruturas murais e de pavimentos, localizados no piso da livraria, que 
os estudos arqueológicos consideraram possuir valor patrimonial. Na organização interna do 
edifício, foi pensada uma estruturação coerente, funcional, com qualidade, onde se articulam 
de forma harmoniosa a residência do bispo com os serviços diocesanos.
 Pretende-se que o Paço Episcopal, para além da componente de residência e espaço de 
acolhimento do Bispo diocesano, constitua uma estrutura nuclear de toda a diocese, onde se 
reúnam os organismos essenciais ao seu funcionamento. Assim, para além da residência do 
bispo e da comunidade de apoio, localizada na parte direita do edifício, no corpo esquerdo 
dispõem-se os serviços diocesanos: Tesouraria e Contabilidade, Chancelaria, Tribunal Eclesiás-
tico, Vigário Geral, Cúria Diocesana, Conselho Económico, bem como espaços de reunião.
 O hall de entrada do edifício assume especial protagonismo, como espaço de ligação en-
tre a residência e os serviços, mas essencialmente como espaço de acolhimento para todos os 



247Igreja Diocesana

utentes e visitantes. Nele tem particular impacto o sentido de profundidade proporcionado pela 
abertura para o espaço posterior do edifício e o colorido e brilho do vitral, no qual figura o tema 
do Bom Pastor.
 No primeiro piso mantêm-se a redacção e livraria do Jornal da Beira, um espaço moderni-
zado e adaptado à diversidade de produtos que expõe, no qual se insere uma área que convida à 
leitura. Pretende-se valorizar e diversificar o tipo de produtos que comercializa, dando resposta 
às necessidades dos sacerdotes e comunidades paroquiais. Esta estrutura é complementada pela 
fábrica das hóstias, localizada no rés-do-chão.
 A interligação dos vários pisos processa-se através de uma escada, cujo perfil curvo pro-
põe a dinâmica e o acolhimento que se pretende para este edifício diocesano. Simbolicamente, 
a escada que se desenvolve na continuidade do hall é sobrepujada pela capela, também ela de 
planta circular, que, desta forma, se apresenta como o coração e elo de ligação e de união de 
todo o conjunto arquitectónico, convidando todos à caminhada de oração.
 O edifício prolonga-se para a parte posterior, onde se encontram os espaços destinados 
ao Arquivo Intermédio, ao Arquivo Histórico, que dispõe de um depósito e de espaço para os 
investigadores, ao Inventário e ao Departamento dos Bens Culturais, bem como depósitos e um 
espaço para restauro de obras de arte.
 No logradouro foram preservados os dois castanheiros centenários e algumas espécies ar-
bóreas, nomeadamente árvores de fruto, que foram devidamente articuladas com a organização 
de espaços de jardim e de parqueamento automóvel, necessário aos utentes do edifício.
 A congregação neste edifício das funções supra citadas proporcionará que, no futuro, 
constitua um recurso estratégico para a dinamização e vivificação do Centro Histórico da ci-
dade de Viseu. A abrangência geográfica da diocese e o universo populacional que congrega 
determina que seja muito significativa a afluência aos serviços diocesanos, pelo que a sua im-
plantação no centro histórico constituirá uma mais valia no processo de dinamização deste 
espaço da cidade de Viseu.
 Não obstante a concretização deste projecto neste local se tenha revelado mais onerosa 
para a diocese do que uma eventual construção fora do centro histórico, consideramos que a 
carga histórica do local e a importância desta estrutura para a cidade de Viseu justifica o esforço 
que está a ser feito.
 A mudança do nosso bispo, D. Ilídio Leandro, para a residência ocorreu a 22 de Dezem-
bro; no dia 9 realizou-se a abertura da Livraria do Jornal da Beira; e, esta semana, entraram 
em funcionamento os serviços diocesanos. A inauguração do edifício decorrerá no dia 17 de 
Fevereiro, após a celebração da eucaristia em honra de São Teotónio, na Catedral de Viseu. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PS

 Na tarde de Segunda-feira, dia 14 de Janeiro, o Bispo recebeu, na nova Casa Episcopal, 
uma delegação do Partido Socialista que realizava, em Viseu, as suas Jornadas Parlamentares. 
Constituída por 4 dirigentes, apresentaram cumprimentos e quiseram, também, ouvir o Bispo 
da diocese sobre alguns temas de interesse.

ENCONTRO MISSIONÁRIO

 Na manhã de Quarta-feira, dia 16 de Janeiro, o Bispo recebeu uma delegação dos Missio-
nários Combonianos, constituída pelo Vigário-Geral (que veio a Portugal, em visita às Casas 
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Combonianas e, nestes dias, estava em Viseu), pelo Superior Provincial e pelo Superior da Casa 
de Viseu - Pe. José Júlio Martins. Foi um diálogo muito amigo e proveitoso. A Casa de Viseu é 
a primeira dos Missionários Combonianos fora de Itália.

COMISSÃO EPISCOPAL DO LAICADO E FAMÍLIA

 Na tarde de Sexta-feira, dia 18 de Janeiro, reuniu, em Fátima, a Comissão Episcopal do 
Laicado e Família (CELF), de que faz parte o Bispo de Viseu. Com incidência maior nos temas 
da pastoral familiar, avaliaram-se as actividades ultimamente realizadas e prepararam-se as pró-
ximas. À noite, a mesma Comissão reuniu com os Coordenadores nacionais da CNAL (Confe-
rência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos). Este é um projecto que sucedeu à 
CNMO (Comissão Nacional do Apostolado dos Leigos) e que tem como objectivos: comunhão, 
motivação e interacção entre todos os 42 Movimentos (e outros e outras Comunidades Novas 
que surjam) que a constituem.

SECRETARIADOS DIOCESANOS DA FAMÍLIA

 No Sábado, dia 19 de Janeiro, teve lugar na Casa de Nossa Senhora das Dores, em Fá-
tima, o Encontro Nacional dos Secretariados Diocesanos da Pastoral Familiar e Movimentos 
que trabalham neste sector pastoral. A reunião, presidida pela Comissão Episcopal do Laicado 
e Família, foi orientada pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar. De Viseu, para além 
do Bispo, esteve o Casal Presidente do Secretariado Diocesano, a Responsável do MLC, com 
mais um casal e o Sacerdote Assistente Nacional do Encontro Matrimonial (Pe. Rocha, pároco 
em Tondela) com mais 2 casais deste Movimento.

BISPOS DO CENTRO

 Os Bispos das 6 dioceses do Centro reuniram, mais uma vez, desta vez em Viseu, na nova 
Casa episcopal, no passado dia 21 de Janeiro. O tema do encontro foi: “Necessidade da forma-
ção cristã dos Leigos”. Estratégias e caminhos, experiências das diversas dioceses e paralelismo 
com outras dioceses e países foram a base das nossas reflexões. O encontro foi, também, uma 
ocasião para se conhecer a nova casa, residência do Bispo e sede de diversos serviços da dioce-
se.

GERAL DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA

 De passagem por Viseu, para visitar as únicas 2 Comunidades presentes em Portugal e 
na nossa diocese (Centro Sócio-Pastoral e Canas de Santa Maria), esteve a Madre Geral destas 
Irmãs. O Bispo teve um encontro com esta Superiora, no Centro Diocesano, na manhã de Quar-
ta-feira.
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SOLENIDADE DE S. TEOTÓNIO E CASA EPISCOPAL

 O Bispo reuniu com uma pequena Comissão que está a preparar a Solenidade de S. Teotó-
nio e a bênção da Casa Episcopal, com a respectiva inauguração oficial. Teve lugar na manhã de 
Quinta-feira, dia 31 de Janeiro. Estes dois eventos terão lugar no próximo dia 17 de Fevereiro. 
Às 16,30 horas iniciar-se-á a Eucaristia na Catedral, seguindo-se a bênção e visita à nova Casa 
Episcopal. Um e outro serão presididos pelo Senhor Núncio Apostólico - D. Rino Passigato.

PÁROCOS DOS DIÁCONOS

 Para troca de impressões e de experiências, depois dos primeiros 6 meses da ordenação 
dos primeiros 10 Diáconos Permanentes da nossa diocese, o Bispo reuniu com os Párocos de 
onde são naturais e onde estão a trabalhar, por nomeação episcopal. A reunião teve lugar na 
Casa Episcopal, na manhã de Sexta-feira, dia 1 de Fevereiro, estando também presente o Presi-
dente do Secretariado Diocesano do Clero. Dado que um deles é Ecónomo do Seminário Maior, 
esteve presente, também, o Reitor do Seminário. Foi uma reunião muito positiva, para ajudar a 
incentivar a sua participação e o seu testemunho ministerial.

ENCONTRO SNPES

 Na manhã de Sábado, dia 2 de Fevereiro, o Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Su-
perior (SNPES) reuniu o seu Conselho Nacional, em Fátima. O Bispo de Viseu, como delegado 
da Comissão Episcopal do Laicado e Família, esteve presente. Foram avaliadas as últimas ac-
tividades, concretamente o Encontro de Docentes e Investigadores de 19 de Outubro passado e 
planearam-se outras iniciativas de interesse nesta área.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENALVA DO CASTELO

 Convidado pelo Pároco da Ínsua e Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Penalva 
do Castelo - Pe. José António Marques de Almeida - e pelo novo Provedor desta Instituição, o 
Bispo deslocou-se àquela vila, no passado Domingo, dia 10 de Fevereiro. Na Igreja da Mise-
ricórdia, presidiu à Eucaristia dominical, seguindo-se um almoço de convívio nas instalações 
da Santa Casa e uma visita ao Lar, cujas obras aconteceram recentemente, aproveitando para 
saudar a Direcção e todos os seus utentes.

PÁROCOS CONSULTORES

 Para dialogar sobre alguns pontos relacionados com o objecto da recente nomeação, o 
Bispo reuniu os Párocos Consultores, na Casa Episcopal, na manhã da passada Terça-feira, dia 
5 de Fevereiro.
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DIRECTOR NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 O Director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil - Pe. Eduardo Novo, dos Sacer-
dotes Marianos - reuniu com o Bispo de Viseu, Delegado da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família para os jovens. A reunião efectuou-se na Casa Episcopal, na manhã de Terça-feira, 5 de 
Fevereiro e teve como assuntos todos os temas relacionados com a Pastoral Juvenil nacional, 
concretamente, a próxima Jornada Mundial da Juventude, a realizar no Rio de Janeiro, de 23 a 
28 de Julho deste ano 2013.

CONGRESSO DA ACEPS

 Na tarde de Quinta-feira, dia 7 de Fevereiro, o Bispo recebeu duas dirigentes da Asso-
ciação Católica dos Enfermeiros e Profissionais da Saúde (ACEPS) da nossa Diocese. Vieram 
apresentar o Programa e convidar o Bispo para o II Congresso Nacional desta Associação, que 
vai ter lugar na cidade de Viseu, nos próximos dias 7 e 8 de Março, sob o tema - “Cidadania em 
Saúde: Barómetro Social e Humano”.

INÍCIO DA QUARESMA

 Como habitualmente acontece, também neste ano o Bispo presidiu à celebração do início 
da Quarema, com a Eucaristia, na Catedral. No momento próprio, benzeu e impôs as Cinzas a 
quantos se aproximaram.
 O tema da Mensagem desta Quaresma, proposto pelo Santo Padre Bento XVI, em Ano da 
Fé, é a Caridade: ‘Crer na Caridade suscita Caridade’.

NOVO PROVEDOR EM VISEU

 Por morte do anterior Provedor, a Santa Casa da Misericórdia de Viseu indicou novo Pro-
vedor que presidirá à Santa Casa até às próximas eleições. Trata-se do Dr. Adelino, natural de 
Repeses. O Bispo, a seu pedido, recebeu uma representação da nova direcção e felicitou o novo 
Provedor pelas novas responsabilidades.

NOVOS ENFERMEIROS

 O Bispo presidiu à Eucaristia de Investidura de 44 novos Enfermeiros que terminaram o 
20.º Curso de Licenciatura, na Escola Superior de Saúde de Viseu. Orientada pelo Presidente 
do Secretariado Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior - Pe. António Jorge - a 
Eucaristia foi, como é habitual nas ocasiões similares, uma grande Festa: para os novos Enfer-
meiros, Familiares e Escola.
 Esta celebração teve lugar na Catedral, na tarde do passado Sábado, dia 16 de Fevereiro.
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OBRAS DE REMODELAÇÃO
DA CASA EPISCOPAL FORAM INAUGURADAS

 As obras de remodelação do Paço Episcopal de Viseu foram inauguradas oficialmente, 
no passado dia 17, na rua Nunes de Carvalho. Às cerimónias presidiu o Núncio Apostólico, D. 
Rino Passigato, ladeado pelo anfitrião, D. Ilídio Leandro e D. Manuel Felício, bispo da Guar-
da. Iniciadas há seis anos, só agora foi possível abrir as instalações onde se acolhem os mais 
diversos serviços da Diocese, que ali passam a funcionar. Assim, para além do Paço Episcopal 
- designada residência do Bispo de Viseu (o último que por lá passou foi D. António Marto, 
atual Bispo de Leiria- Fátima) - o renovado equipamento alberga também o Jornal da Beira e 
Livraria, Chancelaria, Tesouraria, Vigário Geral, Tribunal Eclesiástico, Comunicação Social 
e Gabinetes Diocesanos, ou seja, praticamente todos os serviços administrativos da Diocese, 
incluindo os Bens Culturais da Igreja.
 O imóvel, agora inaugurado, é uma construção da primeira metade do século XX.

DO PAÇO DO FONTELO AO DA RUA NUNES DE CARVALHO

 Recorde-se que D. Odório (1147-1166) comprou, a D. Exemena Mendes, em 1149, a 
quinta de Fontelo, por 25 morabitinos, para residência episcopal (casa de repouso) e exploração 
agrícola. Habitualmente, o Bispo vivia no atual Museu Grão Vasco, edifício do século XVI, 
adossado à Sé, que foi Paço dos Bispos de Viseu e, entre outras coisas, Colégio-Seminário Con-
ciliar. Com a cedência do Paço dos Três Escalões para hospital de sangue, em 1813, os prelados 
de Viseu passaram a viver em Fontelo, até à proclamação da República (1911/12). Na voracida-
de dos anos e dos acontecimentos, o Paço, no Fontelo, cuja construção foi iniciada por D. João 
Homem (1392-1425), teve como último inquilino D. António Alves Ferreira (1911-1927).
 Passou para as mãos do Estado, e ‘sofreu’ imenso na sua estrutura física, instalando- se, 
ali, hoje, depois de profundas obras de requalificação, o Solar do Dão.

DESADEQUADO E VELHO

 O Paço é então transferido para a rua Nunes de Carvalho. Mas também os anos fizeram 
moças no imóvel que estava desadequado e velho. Restaurado, aproveitando-se apenas as pa-
redes mestras e as exteriores e pouquíssimo mais (...), D. Ilídio Leandro e um grupo notável 
de auxiliares/obreiros meteram ombros a uma arrojada obra de requalificação/ampliação, que 
acaba de ser inaugurada e não envergonha a Diocese nem a cidade.
 Tem ainda o condão de atrair gente para o Centro Histórico onde se instala, atendendo aos 
numerosos serviços que acolhe.
 Os últimos bispos a residirem no Paço da rua Nunes de Carvalho foram José da Cruz 
Moreira Pinto (1928-1964), José Pedro da Silva (1965-1988), António Ramos Monteiro, (1988-
2004) e António Augusto dos Santos Marto (2004-2006).
 Ilídio Pinto Leandro é o 84.º bispo de Viseu, que logrou fazer com que a obra agora inau-
gurada seja um novo ícone diocesano.
 É esta, em súmula, uma rudimentar cronologia do Paço Episcopal de Viseu, cidade que 
recebeu o seu primeiro bispo – Remissol - em 572, sucedendo-lhe 83 prelados. Como curiosi-
dade, adianta-se que 13 receberam o nome de João, 6 o de António.
́ 
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O FRUTO DO EMPENHO DE MUITA GENTE

 A inauguração do ‘novo’ Paço/Casa Episcopal é um projeto concretizado, fruto do empe-
nho desinteressado de muita gente. O acto foi marcado por uma cerimónia digna do aconteci-
mento. O Núncio Apostólico, D. Rino Passigato, D. Ilídio Leandro e D. Manuel Felício, bispo 
da Guarda, entre outras figuras consagradas da Igreja, rejubilaram. A Câmara Municipal fez-se 
também representar ao mais alto grau, através do seu presidente, Fernando Ruas, e da vereadora 
da Cultura, Ana Paula Santana. Presentes também diversos deputados da Assembleia Municipal 
e da República. Muitas personalidades anónimas marcaram ainda presença, tendo-lhes sido 
dada a oportunidade de visitarem tudo, inclusive os aposentos de Ilídio Leandro, manifestando 
satisfação face à obra conseguida e liberdade de poder andar de cá para lá na Casa Episcopal. 
Viram as dependências dos diversos serviços, incluindo o Jornal da Beira e a Livraria, por 
exemplo, onde o seu diretor, padre João Marques, os esperava, bem como o setor dos Bens 
Culturais da Igreja, no caso da responsabilidade de Fátima Eusébio.

CONSERVATÓRIO E CANTORIAS ANIMARAM A FESTA

 A festa foi animada por dois grupos do Conservatório de Música de Viseu Dr. Azeredo 
Perdigão, e pelo ‘Cantorias’ de Vila Chã de Sá, sempre com o presidente da junta de freguesia, 
a grande força do grupo que passa quase invisível mas de quem depende muito do trabalho para 
levar o ‘Cantorias’ e a cultura da região ao ponto mais alto, através do país e no estrangeiro. José 
Ernesto é, sem dúvida, a alma do grupo, secundado por bons executantes, apaixonados pelo que 
fazem.

CASA CHEIA

 O amplo átrio do Paço Episcopal e ‘varandas’ do piso superior encheram-se de populares, 
todos irmanados no desejo comum: transformar o dia numa grande jornada de convívio, muito 
necessário e indispensável no tempo que corre.
 Ilídio Leandro abriu a sessão inaugural, o que fez com palavras sentidas e carregadas de 
emoção. Era um bispo feliz por ver concretizado um sonho que parecia irreal.

COINCIDÊNCIA FELIZ

 ‘Foi uma coincidência muito feliz associar o encerramento deste ano jubilar de S. Teo-
tónio, Padroeiro da Cidade, da Diocese de Viseu e do Hospital local, com a inauguração desta 
nossa casa’, adiantou o bispo da Diocese. Recordou alguns dos passos, iniciados ainda no tem-
po do anterior bispo António Marto, constatando que era urgente fazer obras na casa do bispo, 
para que o dia que se vivia fosse possível. E entre a opção de construir um prédio novo noutro 
lugar ou recuperar o atual, ampliando-o, vingou a segunda hipótese, por vontade própria do 
bispo e da Diocese.
 O padre Armando Esteves, ecónomo da Diocese, assumiu toda a ‘condução do que era 
necessário fazer-se’. Ultrapassados os diversos escolhos – e não foram poucos, inclusive de 
ordem arqueológica -, mercê do empenho da Câmara Municipal de Viseu e Serviços Regionais, 
a que se juntaram outras pessoas, dando ‘contributos preciosos’, as ‘dificuldades foram venci-
das’.
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EMPENHO DE MUITA GENTE

 A obra cresceu e chegou ao fim, graças ao empenho de muita gente, inclusive da empresa 
que desenvolveu os trabalhos. O dinheiro para tornar possível o sonho veio da alienação de 
imóveis da Diocese, a que se juntou a colaboração de algumas instituições diocesanas. ‘Graças 
a Deus a obra está pronta’, disse o bispo.
 A bênção da Casa Episcopal foi dado pelo Núncio Apostólico e por Ilídio Leandro.
 Depois da exibição do ‘Cantorias’, apresentando o tema que foi cantado em Roma, aquan-
do da visita que fizeram recentemente ao Papa, decorreu a visita às instalações. Toda a gente 
andou por onde quis sem limitações de tempo. A festa acabou com um Dão de Honra.

SÃO TEOTÓNIO PADROEIRO DA DIOCESE E DA CIDADE DE VISEU

 Na nova ‘Casa Episcopal procedeu-se à apresentação da obra ‘São Teotónio Padroeiro 
da Diocese e da Cidade de Viseu / 1162-2012. Na altura, D. Ilídio Leandro disse que o tra-
balho apresentado ultrapassou as expetativas, agradecendo as diversas colaborações abertas, 
generosas e disponíveis, entre as quais a da Câmara Municipal. O agradecimento foi extensivo 
também ao Hospital de Viseu, elogiando, ao mesmo tempo, a capacidade de gerir o tempo e 
disponibilidade para coligir a ‘obra maravilhosa’, muito entroncada na exposição sobre S. Teo-
tónio. A propósito, Sérgio Gorjão, diretor do Museu Grão Vasco, dissera que a exposição “São 
Teotónio Patrono da Diocese e da Cidade de Viseu” ultrapassou todas as expetativas, e que 
todos os portugueses deveriam ter visitado a mostra e conhecer a figura “inspiradora e a rica 
personalidade” de São Teotónio, que “acreditou nos valores do seu tempo”.
 D. Ilídio agradeceu a presença da diretora regional da Cultura do Centro, Celeste Amado, 
que deixou boas notícias relacionadas com obras a realizar na Catedral de Viseu.
 Sobre a exposição, que enalteceu a figura de S. Teotónio, relevou a cooperação do Mu- 
seu Grão Vasco e disse estar certo que muito do que foi feito com e através desta ação sobre o 
primeiro santo português, que excedeu todas as expetativas, ‘o livro vai recordar-nos tudo o que 
se quis, projetou e conseguiu’.

R.	Bispo

VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS

 Membro da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, o Bispo de Viseu participou 
em mais uma reunião desta Comissão, em Fátima, no passado dia 14 de Fevereiro. O tema da 
manhã foi, sobretudo, o próximo Encontro de Formadores dos Seminários, a realizar em Setem-
bro e, de tarde, preparou-se o próximo Fórum Nacional das Vocações, a ter lugar em Outubro. 
Para estes temas estiveram os Reitores e Responsáveis dos Seminários e os Responsáveis Dio-
cesanos da Obra das Vocações.

BISPOS DO CENTRO

 Na passada Segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, na Casa Episcopal de Coimbra, reuniram 
os Bispos das dioceses do Centro. O tema geral do encontro foi o mais importante do Pontifi-
cado de Bento XVI, nos seus quase 8 anos de papado, agora já retirado por renúncia pessoal. 
Partilhou-se a importância e o significado deste gesto para a Igreja e para a Sociedade.
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PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA

 Na manhã de Terça-feira, dia 26 de Fevereiro, reuniram os Bispos da Província Ecle-
siástica de Braga, em reunião ordinária. Seguindo o costume da rotatividade, coube a Viseu 
receber todos os outros que vieram das 9 dioceses que constituem esta Província Eclesiástica. 
Acolhidos pelo Bispo de Viseu, orientou a reunião o Arcebispo Metropolita, Bispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga. Um dos momentos do encontro foi a visita à nova Casa Episcopal, recentemente 
inaugurada e que mereceu a ‘aprovação’ entusiasta de todos.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 Na manhã de Sábado, dia 2 de Fevereiro, reuniram, em Fátima, os representantes dos 
Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil, para encontro orientado pelo Director Nacional, 
Pe. Eduardo Novo. Esteve presente e presidiu, em nome da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família, o Bispo de Viseu. A Jornada Mundial da Juventude, a realizar no Rio de Janeiro, no 
próximo mês de Julho e o Fátima Jovem a ter lugar no primeiro fim-de-semana de Maio ocupa-
ram todo o tempo.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã de Segunda-feira, dia 4 de Março, o Bispo reuniu com os Vigários Episcopais, 
para reunião ordinária. Foram reflectidos vários temas, de acordo com proposta de agenda, 
apresentada pelo Bispo. O tema “Ano da Fé” constava da agenda e fez-se uma partilha de ex-
periências, realizadas ou previstas nos diversos arciprestados.

REITORIA DA UCP

 Presente em Viseu para mais um encontro com os Centros Regionais, esteve, no Centro 
de Viseu da Universidade Católica, a Senhora Reitora, acompanhada do Vice-reitor (Pe. José 
Tolentino) e da responsável pela Administração. Convidado a partilhar o seu sentir sobre a 
presença em Viseu da UCP, esteve presente, durante algum tempo, o Bispo da Diocese. Este 
encontro teve lugar na tarde de Segunda-feira, dia 4 de Março.

CONFERÊNCIA QUARESMAL

 Para as paróquias da Sé, de S. Vicente e de S. Miguel (Estação), os Párocos têm organiza-
do Conferências Quaresmais, na cidade da Guarda. Convidado para a terceira, realizada na noi-
te de Quarta-feira, 6 de Março, esteve naquela cidade o Bispo de Viseu. O tema da conferência 
foi “A Fé vivida como compromisso”.
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COMISSÃO EPISCOPAL

 A Comissão Episcopal do Laicado e Família reuniu, mais uma vez, em Fátima, na manhã 
da passada Segunda-feira, dia 11 de Março. O Bispo de Viseu, membro desta Comissão, esteve 
presente. Assuntos relacionados com a Família, com a Juventude e com vários Movimentos 
ocuparam a reunião.

LICENCIADOS EM TEOLOGIA E EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS

 Na tarde de Sábado, 16 de Março, o Bispo reuniu com licenciados em teologia e em ciên-
cias religiosas ou com formação similar. Estiveram presentes cerda de 30 pessoas, sendo, quase 
todas elas, Padres dispensados do ministério sacerdotal e Professores de EMRC. Para além da 
apresentação, o Bispo falou e apresentou o Projecto Sinodal e pediu a todos a colaboração para 
a sua realização. Com a melhor vontade de todos, ficou marcada uma nova reunião para Setem-
bro - início do novo ano pastoral.

FESTA NO SEMINÁRIO MENOR

 Por motivos de férias, antecipou-se a Solenidade de S. José - Padroeiro do Seminário 
Menor da nossa diocese. O Bispo presidiu à solene Eucaristia, no fim da tarde da passada Sex-
ta-feira, dia 15 de Março, na Capela do Seminário Maior. Concelebraram: Reitor (Pe. António 
Jorge dos Santos Almeida), Director Espiritual (Frei Eliseu Moroni), Pe. Nuno Santos e Pe. 
António Sobral. Participaram - para além dos Seminaristas - os Pais, familiares e Comunidade 
Religiosa e Auxiliares do Seminário.

ASSEMBLEIA DA CEP

 De Segunda a Quinta-feira (8 a 11 de Abril), esteve reunida a Conferência Episcopal 
Portuguesa, na sua 181a Assembleia, na qual participaram quase todos os Bispos de Portugal. 
Foram aprovadas para publicação 2 Notas: “A Força da Família em tempos de crise” e “Promo-
ver a renovação da Pastoral da Igreja em Portugal”. Vários assuntos foram, também, abordados 
durante estes dias de que foi dado conhecimento no Comunicado final.

COORDENAÇÃO DO RENOVAMENTO CARISMÁTICO

 Na tarde de Sexta-feira, dia 12 de Abril, o Bispo reuniu com o Assistente Espiritual e o 
Coordenador da Equipa de Serviço Diocesana (ESD), respectivamente, o Pe. António Gomes 
de Matos e o Senhor Jorge Coelho Grilo, para tratar de assuntos de interesse deste Movimento.

CONSELHO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

 No início da noite de Sexta-feira (12 de Abril) e manhã de Sábado (13 de Abril) reuniu, 
em Fátima, o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil (CNPJ), sob a presidência do Bispo Delga-
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do da Comissão Episcopal do Laicado e Família para os jovens (Bispo de Viseu) e sob a orienta-
ção do Pe. Eduardo Novo, Director do DNPJ. Fátima Jovem, Jornadas Mundiais da Juventude, 
no Rio de Janeiro e reflexão sobre um Itinerário de Formação dos Jovens foram os 3 grandes 
temas deste CNPJ. Na manhã de Sábado, o Eng. Roberto Carneiro fez uma Conferência sobre 
o tema “O Futuro da Educação”.

BISPOS DO CENTRO

 Os Bispos das 6 dioceses do centro do país reuniram, mais uma vez, na passada Segunda-
feira, dia 15 de Abril. Desta vez, foi anfitrião o Senhor D. Manuel Felício, Bispo da Guarda. 
Como de costume, reflectiram-se alguns pontos do tema proposto para este mês - o Papa Fran-
cisco - e trocaram-se ideias sobre vários assuntos de interesse.

SECRETARIADO DA PASTORAL FAMILIAR

 No fim da tarde de Segunda-feira, dia 15 de Abril, o Bispo recebeu o Casal Presidente do 
Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar, acompanhado do assistente Espiritual - Pe. José 
Mota. O encontro foi preenchido com vários assuntos deste sector pastoral que tem pro- grama-
das algumas actividades, de muito interesse, para os próximos tempos.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã da passada Terça-feira, dia 16 de Abril, na Casa Episcopal, reuniram os Vigá-
rios Episcopais. Para além de outros assuntos, o Conselho episcopal debruçou-se sobre o Plano 
Pastoral para os próximos 2 anos. O Plano, depois de obtido o parecer favorável deste Conse-
lho, vai circular pelas Zonas Pastorais e pelo Conselho Pastoral diocesano, até ser aprovado no 
Conselho Presbiteral.

DIRIGENTES DO CNE EM FORMAÇÃO

 Decorreram no Colégio da Via-Sacra 2 cursos de formação de Dirigentes do CNE (Es-
cutismo Católico português): um para Chefes de Agrupamento (CAL) e outro para novos di-
rigentes (CIP). O Bispo presidiu à Eucaristia do dia do Bom Pastor, no Sábado à noite, 20 de 
Abril, dando os parabéns a todos os dirigentes em formação e agradecendo o bom trabalho que 
a Equipa formadora tem feito na Diocese.

ESTUDO HISTÓRICO DE VISEU

 Desde há alguns anos, está a decorrer um estudo histórico em Viseu, procurando perceber 
vários aspectos que deram origem e construíram a cidade de Viseu ao longo de milénios. Este 
estudo, dirigido pela doutora Catarina Tente, membro da Equipa que está a escrever a história 
da diocese de Viseu, tem avançado e feito interessantes descobertas. Para a nova fase, a doutora 
Catarina Tente esteve na Casa Episcopal, apresentando as fases deste estudo ao Bispo e ao novo 
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Pároco de Santa Maria - Cónego Manuel Moreira Matos.

MOVIMENTO CARISMÁTICO

 Para dialogar sobre alguns temas que dizem respeito a este Movimento Católico presente 
na diocese, o Bispo recebeu alguns elementos de um grupo que se reúne todas as semanas para 
reflectir e rezar. Foi de interesse este diálogo que decorreu na Casa Episcopal no início da tarde 
de Quinta-feira, dia 25 de Abril.

EUCARISTIA DE ACÇÃO DE GRAÇAS

 No Centro Pastoral Diocesano e em acção de graças pela Comunidade das Irmãs Missio-
nárias das Filhas do Coração de Maria que estiveram ali cerca de 16 anos e se vão embora, o 
Bispo celebrou a Eucaristia, seguindo-se uma sessão alusiva e um almoço de confraternização.
Teve lugar na manhã de Sexta-feira, dia 26 de Abril e concelebraram a Eucaristia vários sacer-
dotes, residentes no Centro Pastoral e não só, para além do seu director - Pe. Miguel Abreu. A 
diocese está grata a esta Congregação por todo o bom serviço aqui prestado. A mesma Congre-
gação tem uma Comunidade em Canas de Santa Maria.

PROFESSORES DE EMRC

 Na Segunda-feira à noite, 29 de Abril, o Bispo reuniu com um grupo de Professores de 
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), das Escolas da nossa diocese, para lhes apresen-
tar algumas alterações, que se prevêem próximas, em aspectos que dizem respeito à sua missão. 
Houve algum diálogo e breve troca de impressões que favoreceram alguns esclarecimentos. 
Este encontro decorreu nas instalações do Centro Pastoral Diocesano.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA DE VISEU

 Na manhã do dia 2 de Maio, estiveram reunidos os Bispos das 4 dioceses que têm consti-
tuído o Instituto Superior de Teologia de Viseu. Esta reunião decorreu na Casa episcopal e nela 
se trataram temas importantes, tendo em conta o presente e o futuro da formação sacerdotal 
nestas 4 dioceses.

FÁTIMA JOVEM

 O Bispo de Viseu, enquanto delegado da Comissão Episcopal do Laicado e Família para 
o acompanhamento da pastoral juvenil, esteve em Fátima, no passado sábado, dia 4 de Maio, 
na peregrinação Fátima Jovem. Este programa decorreu durante todo o dia de Sábado, grande 
parte da noite de Sábado e Domingo até ao final da Eucaristia.
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INFORMATIZAÇÃO DA DIOCESE

 Para avaliação do trabalho de informatização que está a decorrer na diocese, procurando 
fortalecer a comunhão pastoral entre todas as estruturas e agentes da pastoral, realizou-se um 
encontro, na tarde de Segunda-feira, dia 6 de Maio.
 Esteve presente o Bispo e algumas das pessoas que estão neste trabalho, nomeadamente, 
o Pe. José Carlos Bento que lidera esta coordenação e o técnico informático.

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE BRAGA

 Na Terça-feira, dia 7 de Maio, reuniram os Bispos da Província Eclesiástica de Braga, em 
reunião ordinária do 3.o trimestre do ano pastoral 2012-2013. Sendo anfitriã a diocese de Viana 
do Castelo, recebeu o encontro no Santuário de Nossa Senhora da Peneda. Nas instalações do 
Santuário e antes da saída para Castro Laboreiro, onde teve lugar o almoço, os Bispos partilha-
ram a situação dos Tribunais Eclesiásticos das respectivas dioceses.

VICARIATO DE SANTO ESTÊVÃO

 Para tratar de assuntos relativos a este Vicariato, o Bispo reuniu com o Pároco de Abrave-
ses, com a Comunidade Religiosa das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas - Comunidade 
ali residente - e com um grupo de leigos que, desde o início, tem sido o interlocutor e agente 
mobilizador das actividades pastorais naquele lugar. A reunião que teve lugar na tarde de Sába-
do, dia 11 de Maio, foi de grande interesse em ordem ao próximo futuro deste Vicariato.

CONSAGRAÇÃO DO PAPA EM FÁTIMA

 Respondendo ao pedido do Papa Francisco, feito ao Cardeal Patriarca de Lisboa, de ser 
consagrado a Nossa Senhora de Fátima, esta consagração aconteceu na peregrinação do pas-
sado 13 de Maio, na Cova da Iria. Esta peregrinação foi presidida pelo Arcebispo do Rio de 
Janeiro - D. Orani João Tempesta. O Bispo de Viseu esteve presente, assim como quase todos 
os Bispos de Portugal.

REUNIÃO DA CELF

 Aproveitando a presença em Fátima, no passado dia 13 de Maio, reuniu a Comissão Epis-
copal do Laicado e Família, de que faz parte o Bispo de Viseu. Fez-se a avaliação das últimas 
actividades - Fátima Jovem e outras - e reflectiu-se sobre a Semana da Vida que estava a decor-
rer. A Jornada Mundial da Juventude, a realizar no próximo mês de Julho, no Rio de Janeiro, 
foi, também, objecto de análise.

MISSIONÁRIAS DE NAZARÉ

 Na tarde de Segunda-feira, dia 13 de Maio, o Bispo de Viseu, encontrou-se com a Supe-
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riora das Irmãs Nazarenas de D. Manuel Gonzalez, a seu pedido, para avaliar a presença desta 
Obra na diocese. Trata-se de uma Obra de culto e adoração à Eucaristia que tem, na nossa dio-
cese, uma grande representação.

PENTECOSTES NA CATEDRAL

 Na Solenidade de Pentecostes, e como é habitual, o Bispo presidiu à celebração da Eu-
caristia, na Catedral. No momento próprio, administrou o Sacramento da Confirmação a 54 
jovens, sendo alguns das Escolas de Ensino Superior da nossa cidade.

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS

 Promovido pelo Departamento Diocesano dos Bens Culturais, teve lugar, no início da 
noite de Sexta-feira, 17 e Maio, a celebração do Dia dos Museus. Convidado, o Bispo parti-
cipou na leitura de alguns textos, juntamente com outras pessoas, no claustro do Seminário 
Maior. Tinham como tema central: “O Caminho para a Cruz” e “O Caminho para a Luz”. En-
cerrou com um momento musical na Igreja.

BISPOS DO CENTRO

 Pela última vez, neste ano pastoral, reuniram os Bispos das dioceses do Centro, em reu-
nião ordinária. Teve lugar em Leiria, acolhidos por D. António Marto. O Papa Francisco, o 
próximo encontro de Verão - a ter lugar em Arouca, de 25 a 27 de Junho – e as últimas notícias 
sobre o Instituto Superior de Teologia de Viseu foram os principais temas desta reunião.

CONSELHO DE COORDENAÇÃO PASTORAL

 Na manhã de Terça-feira, dia 21 de Maio, reuniu o Conselho de Coordenação Pastoral 
para avaliar as sugestões para o Plano Pastoral 2013-2015, vindas das reuniões das zonas pas-
torais e dos arciprestados. A nova versão vai ser apresentada no próximo Conselho Presbiteral 
para ser aprovada.

CENTRO DE RECRUTAMENTO DE VISEU

 O Centro de Recrutamento celebrou o 102.º aniversário de existência e, como acontece 
todos os anos, fez festa e convidou entidades e antigos membros e responsáveis deste Centro. 
Decorreu com a normal solenidade, tendo presidido o Senhor Major-General, Director da Ob-
tenção de Recursos Humanos. O Comando do Pessoal é o Senhor Tenente-Coronel de Infanta-
ria Augusto Cerdeira. Convidado, o Bispo esteve presente.
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BEATA RITA DE JESUS

 Como tem acontecido, desde a beatificação em Viseu da Madre Rita Amada de Jesus 
- Fundadora do Instituto Jesus Maria e José - o Bispo presidiu à concelebração na Catedral, 
na tarde do dia 28 de Maio, em homenagem à Beata Rita. Presentes as Irmãs do Instituto e as 
crianças do Jardim-de-Infância de Jugueiros, com Educadoras e Auxiliares, acompanhadas por 
muitos dos seus Pais e familiares.

PADRES MAIS NOVOS DE COIMBRA

 Os Padres do Presbitério de Coimbra, ordenados nos últimos 4 anos, tiveram um encon-
tro de férias, em Viseu, nos dias 27, 28 e 29 de Maio. Na Terça-feira e com a presença do seu 
Bispo D. Virgílio que, entretanto, se lhes juntou, visitaram a Casa Episcopal. O Bispo de Viseu 
juntou-se a esta visita e apresentou-lhes a situação actual da diocese em Sínodo. Durante a sua 
estadia em Viseu, estes Padres mais novos da diocese de Coimbra estiveram alojados no Centro 
Pastoral Diocesano.

LAR DO CORAÇÃO DE MARIA

 O Bispo visitou as Irmãs do Sagrado Coração de Maria, residentes em Viseu na Casa da 
Rua 25 de Abril - antigo Lar de estudantes - e ali celebrou a Eucaristia. O encontro teve lugar 
na manhã de Quarta-feira, dia 29 de Maio, terminando com um almoço de diálogo e convívio.

ESTÚDIOS DA RR EM VISEU

 Apetece-nos dizer que “tudo a crise vai levando”. Na manhã de Sexta-feira, dia 31 de 
Maio, passou por Viseu o Presidente da Rádio Renascença - Cón. João Aguiar - que informou 
o Bispo sobre a situação económico-financeira da RR que obriga a fechar os diversos Estúdios 
distribuídos pelo País. Depois de alguns e antes de outros, fecham, também, os de Viseu. Fica, 
porém, uma jornalista que fará a gravação do programa para a Rádio SIM e fará a cobertura de 
notícias da Região.

BAIRRO DE SANTO ESTÊVÃO

 Para informar da decisão do Conselho Presbiteral sobre a não continuidade do Vicariato 
de Santo Estêvão e para dialogar sobre o futuro da acção pastoral naquele Bairro da Paróquia 
de Abraveses, o Bispo e o Pároco - Pe. António Caetano da Rocha - estiveram no lugar de culto 
daquele Bairro. Este encontro teve lugar no início da noite de Sexta-feira, 31 de Maio.
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COLÉGIO DA VIA-SACRA

MAGNÍFICO ESPECTÁCULO COM MUSICAL “JESUS CRISTO”

 O Multiusos de Viseu encheu-se na passada sexta-feira, dia 14, à noite, para ver o Musical 
“Jesus Cristo”. Este foi o espetáculo de final de ano letivo do Colégio da Via-Sacra, com o apoio 
da Câmara Municipal de Viseu, e contou com a presença de mais de duas mil pessoas.
 Neste espetáculo, passaram pelo palco cerca de 500 alunos (do 1.º ao 9.º ano), distribuí-
dos por um grande coro, orquestra de flautas, grupo de atores e grupo de dança.
 Os presentes tiveram oportunidade de reviver a história cativante de Jesus nos seus mo-
mentos mais marcantes, sendo levados na aventura da fé, num ambiente dramático, de poesia, 
de música e de dança.
 Partindo do encontro a caminho de Emaús, em que o próprio Jesus revisita a sua história 
com os discípulos que vão com ele, assistiu-se, na primeira parte, à dramatização dos episódios 
do batismo de Jesus, do chamamento dos discípulos, do sermão da montanha, da cura do para-
lítico, do encontro com a mulher adúltera. Na segunda parte, aconteceu o drama da paixão e da 
morte de Jesus. A história em palco retomou o caminho de Emaús e os discípulos reconheceram 
Jesus ressuscitado ao partir o pão.
 Foi um espetáculo maravilhoso com uma qualidade assinalável ao nível dos textos, da 
música, da dança e da dramatização.

VIGÁRIOS EPISCOPAIS

 Na manhã de Terça-feira, dia 11 de Junho, na Casa Episcopal, o Bispo reuniu o Conselho 
Episcopal. Trataram-se os diversos assuntos que constituíam a agenda neste momento do ano 
pastoral.

LAR-ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO

 No fim da tarde do dia 13 de Junho, o Bispo presidiu à Eucaristia solene de Santo Antó-
nio, no Lar-Escola do mesmo nome. Concelebraram o Director - Cón. Arménio - o Secretário 
da Direcção - Pe. Ricardo Cardoso - e o Frei Eliseu, dos Franciscanos Conventuais.
 Seguiu-se um jantar de convívio com toda a Comunidade educativa do Lar-Escola e com 
muitos beneméritos e convidados desta benfazeja Instituição.

COMISSÃO EPISCOPAL (CELF)

 No início da noite de Segunda-feira, 17 de Junho, reuniu a Comissão Episcopal do Lai-
cado e Família (CELF), em Fátima, aproveitando a presença de todos os elementos, dadas as 
Jornadas Pastorais do Episcopado. Trataram-se diversos temas, tendo em conta as próximas 
JMJ no Rio de Janeiro, em Julho e as Jornadas da Família que terão lugar em Outubro próximo.
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JORNADAS PASTORAIS E ASSEMBLEIA DA CEP

 De 17 a 19 de Junho, tiveram lugar, em Fátima, as Jornadas Pastorais do Episcopado, 
participadas, também, pelos Vigários Gerais das dioceses. O tema foi a Doutrina Social da 
Igreja na missão dos cristãos e a actualidade deste corpo doutrinal que tem como princípios 
fundamentais: bem comum, justiça social, solidariedade e subsidiariedade, todos eles centrados 
na pessoa humana e na comunidade, sem esquecer a família e a sua importância na construção 
da sociedade humana. Os temas foram reflectidos com o contributo de várias personalidades da 
sociedade civil, tendo em conta os diversos âmbitos: educação, política, economia, trabalho e 
emprego, etc. No final, teve lugar uma reunião extraordinária do Plenário da CELF que elegeu 
o Senhor D. Manuel Clemente como Presidente e o Senhor D. António Marto como Vice-Pre-
sidente da CEP, até ao próximo mês de Abril.

PROVINCIAL DOS FRANCISCANOS CONVENTUAIS

 Na tarde de Sexta-feira, dia 21 de Junho, o Bispo recebeu o Provincial dos Franciscanos 
Conventuais, Responsável da Província de Pádua e Bolonha, à qual pertencem os que estão 
em Portugal. Veio acompanhado por Frei Pedro Perdigão, Superior da Casa de Viseu. Foi uma 
breve conversa sobre a presença deste carisma franciscano em Viseu e uma oportunidade para 
o Bispo manifestar o seu contentamento e o da diocese por este trabalho e acção.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PASTORAL JUVENIL

Como Delegado da Comissão Episcopal do Laicado e Família, o Bispo esteve presente na reu-
nião do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, em Fátima, nos trabalhos que decorreram 
entre o fim do dia de Sexta-feira e a manhã de Sábado, dias 21 e 22 de Junho. O tema central 
foi a JMJ do Rio de Janeiro, a decorrer nos finais de Julho. Também se apresentou e aprovou o 
programa das II Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, que irão ter lugar em Fátima, de 20 a 
22 de Setembro próximo.

CIRP DE SANTARÉM

 Na tarde de Sábado, estiveram na Casa Episcopal para uma breve visita, os elementos 
da CIRP da diocese de Santarém, de que é Presidente o Pe. Comboniano Victor Dias, natural 
de Arcozelo das Maias. Acompanhavam-no algumas Religiosas, membros de 8 Institutos, que 
constituem a direcção deste órgão de coordenação dos religiosos daquela diocese.

BISPOS DO CENTRO

 Como é hábito nesta ocasião do ano, terminando os encontros mensais, os Bispos das 6 
dioceses do Centro organizam um passeio e convivem, juntos, durante algum tempo. Foi o que 
aconteceu desde a tarde de 25 de Junho até ao fim do almoço de 27. O lugar do passeio teve 
como centro a vila de Arouca. Ali se visitaram os lugares turísticos, como sejam o Convento de 
Sta. Mafalda, o Museu geológico local e as Pedras Parideiras, junto a Albergaria da Serra. Na 
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manhã do último dia, marcaram-se os dias de encontro para todo o próximo ano e sugeriram-se 
os principais temas para reflexão.

ENCONTRO COM OS ANTIGOS ALUNOS

 Como já vem sendo habitual nesta quadra de festas populares, os antigos alunos dos Se-
minários da diocese encontraram-se junto à sua Sede, na Quinta do Seminário Maior, para uma 
ceia de convívio. Como é hábito nesta quadra, a sardinha, as febras e o caldo verde foram os 
pratos mais procurados e mais servidos. O Bispo passou um pouco de tempo por este convívio, 
saboreando estes belos e bons pitéus.

AGUIAR DA BEIRA

 Para tratar alguns assuntos de interesse para a diocese e para a Santa Casa da Miseri-
córdia de Aguiar da Beira e a pedido do Bispo, este deslocou-se a esta Instituição, onde foi 
recebido pelo Senhor Provedor. A conversa foi muito amiga e respeitosa e trocaram-se assuntos 
de interesse para ambas as instituições.

S. JOSEMARIA ESCRIVÁ

 Com a Catedral repleta de fiéis, o Bispo presidiu à eucaristia comemorativa dos 38 anos 
da morte de S. Josemaria e dos 85 anos da fundação do Opus Dei.
 Decorreu na tarde de Sexta-feira, dia 28 de Junho, vigília da solenidade de S. Pedro e S. 
Paulo. Concelebraram vários sacerdotes.

SEMINÁRIO EM BRAGA

 Na passada Quarta-feira, dia 3 de Julho, os 4 Bispos das dioceses que integravam o Insti-
tuto Superior de Teologia de Viseu e os 4 Padres que vão constituir a nova Equipa responsável 
pelo Seminário das 4 dioceses, deslocaram-se a Braga, onde reuniram. Ali se encontraram com 
o Senhor Arcebispo - D. Jorge Ortiga - viram o andamento das obras onde vai ser instalado este 
novo Seminário e acertaram as primeiras orientações formativas para o próximo ano.

CATEQUISTAS DE S. MIGUEL DO MATO

 O Bispo recebeu, a seu pedido, um grupo de Catequistas de S. Miguel do Mato, arciprestado 
de Vouzela, na tarde de Segunda-feira, dia 1 de Julho. Vieram apresentar algumas situações que 
querem ver melhoradas para um melhor exercício deste importante serviço pastoral.

CAMPO DE FÉRIAS EM FORNOS DE ALGODRES

 Cerca de duas dezenas de jovens, vindos de várias zonas do País, estiveram em Fornos 
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de Algodres, em Campo de Férias. Acompanhados por 3 Religiosas, Doroteias, aqueles jovens 
viveram uma actividade de formação e de convívio, para a qual foram chamando os jovens e 
outras pessoas de Fornos de Algodres que foram participando com alegria e empenhamento. O 
Bispo deslocou-se ali, numa manhã e foi testemunha da feliz experiência que estavam a viver, 
felizes, também, pela abertura, colaboração e participação das pessoas da Comunidade. Obriga-
do e parabéns aos sacerdotes - Abel e Bento - pela colaboração e disponibilidade que manifes-
taram no acompanhamento das actividades. As Irmãs e os Jovens também estavam agradecidos 
à colaboração da comunidade local.

EMISSORA DAS BEIRAS - EUCARISTIA 

 No seguimento de outras participações em festas de aniversário, o Bispo acedeu, mais 
uma vez, ao convite dos proprietários e realizadores da Emissora das Beiras, Rádio Tom Dela. 
Assim, presidiu à Eucaristia no dia de Festa e de convívio que aquela Rádio organizou para to-
dos os seus ouvintes e amigos, no passado dia 11 de Agosto. Neste ano, voltou a realizar-se no 
parque-jardim do Caramulo e ali estiveram largas centenas de fiéis seguidores desta rádio, com 
mais de 75 anos de actividade.
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CAPÍTULO X

FALECIMENTOS
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FALECEU PE. MANUEL HENRIQUES DA SILVA

 O Pe. Manuel, nascido em Campia - Vouzela, a 8 de Março de 1930, foi ordenado pres-
bítero em 20 de Março de 1955, na Sé Catedral do Porto. Membro da Congregação da Missão 
(Padres Vicentinos) foi destinado às Missões em Moçambique. Aí trabalhou 20 anos seguidos.
 Voltando a Portugal, licenciou-se em Humanidades pela Universidade Católica de Braga, 
em 1985. Esteve no Seminário de Pombeiro e, posteriormente, em Santa Quitéria, ambas em 
Felgueiras.
 Em Viseu, foi colocado pelos Superiores em Monte Salvado, na paróquia de Orgens, de-
dicando-se às Missões Populares, a primeira actividade do carisma vicentino.
 Já muito debilitado, passou os seus últimos dias no Lar vicentino de Santa Quitéria (Fel-
gueiras). A irmã morte chamou-o no passado dia 7, véspera do seu aniversário natalício. Teve 
exéquias na sua terra natal, onde ficou sepultado.
 Damos graças a Deus pela vida e sacerdócio do Pe. Manuel Henriques da Silva e acredi-
tamos que ele goza da Vida nova, junto de Deus.

FALECIMENTO 

UMA VOCAÇÃO, UMA MISSÃO

 Angelina Lourenço Maurício nasceu no dia 08-10-1965, em Várzea de Calde, concelho 
de Viseu. É a segunda filha de Armindo Lourenço Maurício e de Maria Luísa Lourenço. Teve 
uma infância feliz. Aos 18 anos, deixou a casa dos pais, na descoberta de um ideal de vida.
 No seu discernimento vocacional, junto do Senhor, optou pela Vida Religiosa, no Insti-
tuto Jesus Maria José. Em Coimbra, fez a sua formação inicial, tendo feito Votos Perpétuos em 
24-09-1995, na Sé Catedral de Viseu.
 Entregou-se na totalidade, consagrando-se ao Senhor da Vida, doando-se ao serviço a 
Deus e aos irmãos, assumindo a Espiritualidade e Carisma do Instituto Jesus Maria José, que 
Beata Rita Amada de Jesus lhes legou. Profissionalizou-se em Educação de Infância e pós-gra-
duação em Ciências da Educação. Desempenhou esta missão com muita dedicação e mestria.
 A Irmã Angelina marcou a sua passagem na terra como pessoa dócil, alegre, orante, dis-
ponível, comunicativa, zelosa, atenta aos outros... Foi para os que conviveram com ela exemplo 
de força interior na luta pela vida, tentando continuamente enfrentar as dificuldades que lhe 
surgiam com simplicidade e humildade durante a sua doença. Faleceu no dia 18 de Abril, no 
Hospital Distrital de Viseu. Causa “mortis”: Paragem respiratória pós cirurgia.
 Que o Senhor lhe dê o eterno descanso e interceda por nós junto de Deus.

(Irmã	Maria	Salete	Lourenço	Pereira)
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FALECEU O PE. MÁRIO MARQUES MARCELINO

 Após prolongada e dura doença, faleceu no passado dia 9 do corrente, com oitenta anos, 
o Pe. Mário Marques Marcelino.
 Natural da freguesia de Mangualde, foi ordenado sacerdote, na Sé de Viseu, em 25 de 
Março de 1956.
 Ao longo da sua vida, exerceu o ministério sacerdotal como pároco de Germil e Tranco-
selos, Parada e Papízios; missionário dos emigrantes na Alemanha; e administrador paroquial 
de Cunha Alta.
 Viveu os seus últimos anos, bem sofridos, no Centro Sócio-Pastoral de Viseu.
 Rogamos ao Senhor que, purificado no cadinho da dor, possa já contemplar a face de 
Deus.
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CAPÍTULO XI

APÊNDICES
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1. ANUÁRIO 2012/2013

NOTA DE ABERTURA

 O Anuário que agora recebemos é a fotografia da nossa Diocese de Viseu, no Ano da Fé 
e no 3.º ano na nossa caminhada sinodal.
 Haverá posições, ângulos, iluminação, projecções que poderão não ser os mais correctos, 
os mais verdadeiros ou os mais belos. Podem, também, não ser os que queríamos e pensáva-
mos. São, porém, os que a máquina do tempo fixou e que nos cabe melhorar e transformar, para 
outras formas de transmitir a imagem ideal e verdadeira da nossa Igreja diocesana. Sem fatalis-
mos, sem pessimismos, sem ilusões. Porém, com muita esperança e confiança – em Deus e em 
nós mesmos, porque o Senhor deposita em nós o Seu amor e continua a amar-nos e a chamar-
nos para O seguirmos e anunciarmos o Seu Reino.
 Quero cumprimentar, com a comunhão de estreita corresponsabilidade, todos os agentes 
que, com o Bispo, vão dizendo SIM, na alegria e no entusiasmo de servir. Em primeiro lugar os 
sacerdotes. Todos: aqueles que estão a iniciar e aqueles que, com a experiência dos anos e do 
trabalho, continuam a reanimar- -se com a força do Espírito, renovando a alegria e o entusiasmo 
das “origens”. Também os que, não podendo estar no serviço directo, estão atentos – na entrega 
total e generosa, com o seu amor, sofrimento e oração – a viver a sua consagração ao Senhor 
do Reino. Depois, quero cumprimentar todos os restantes cristãos da Igreja de Viseu: diáconos, 
religiosos, outros consagrados e leigos. Tantos milhares de cristãos que, nas Casas Religiosas, 
nos Institutos, nos Movimentos, nas Paróquias (...) são a expressão viva do coração de Deus que 
ama, sem limite, sem excepção e sem medida, todas as pessoas.
 Que este seja um ano de Fé e de Vida, no amor a todos os irmãos, para a maior glória de 
Deus Pai. Amen!

VISEU, 28 de Janeiro de 2013
† Bispo Ilídio
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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 
quando do primeiro Concílio em 561. A Diocese dilatava-se então “em larga área até próximo 
de Cidade Rodrigo, incluindo, entre o Águeda e o Côa, a notável paróquia de Calióbrica ou Ca-
lióbria...” (cf. A. Lucena e Vale, 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 pró- prio 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 Dioce-
ses 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-
pa- mento 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, 
de 1984 a 1989. Pároco de Boaldeia, de 1986 a 1989. Pároco de Caparrosa, de 1987 a 1989. 
Assistente da ACR Juvenil, de 1986 a 1989. Licenciado em Teologia Moral pela Academia 
Alfonsiana - 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 Vi- seu, a partir de 1992. Capelão do Centro 
Regional das Beiras da Universidade Católica Portuguesa, de 1993 a 1998. Presidente do Secre-
tariado 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 Dezembro de 1998, em Pindelo dos Milagres. Membro do Conselho Presbiteral, em 
vários mandatos. 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.
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ORGANIZAÇÃO PASTORAL DIOCESANA

BISPO DE VISEU
 
	 Endereço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU Telefone: 
232435857, Fax:	232429547 E-mail:	bispo@diocesedeviseu.pt Página	web:	www.diocesede-
viseu.pt

SECRETARIA EPISCOPAL

	 Chefe	de	Gabinete:	Pe. Ricardo da Silva Ferreira Secretário:	Pe. Jorge Miguel Tavares 
Gomes Endereço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU Telefone: 
232435857, Fax:	232429547 E-mail:	secretaria@diocesedeviseu.pt

GABINETE DE INFORMAÇÃO

	 Porta-voz	episcopal:	Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques Endere-
ço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU Telefone: 232435857, 
Fax:	232429547 E-mail:	gi@diocesedeviseu.pt

CÚRIA DIOCESANA

	 Endereço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.o 12, 3500-163 VISEU Telefone: 
232423338, Fax:	232428518, Mail: secretaria@diocesedeviseu.pt
 
 1. Função Executiva

	 Vigário	Geral:	Mons. Alfredo de Almeida Melo.
	 Moderador	da	Cúria:	Mons. Alfredo de Almeida Melo.
	 Vigários	Episcopais:	Pe. Américo da Cunha Duarte, Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas, 
Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha, Pe. Manuel Gonçalves 
Fernandes e Cón. Manuel Moreira de Matos.
	 Ecónomo:	Pe. Armando Esteves Domingues; Vice-ecónomo:	Pe. Marco José Pais Ca-
bral; 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, Diác. Manuel António Madeira Vaz e Manuel Marques de Figueiredo e Sá.
Arciprestes:	Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos (Viseu	Urbano);	Pe. Amadeu Dias 
Ferreira (Viseu	Rural	I);	Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo (Viseu	Rural	II);	Pe. Pau-
lo Alexandre Albuquerque Gouveia (Aguiar da	Beira);	Pe. António José de Figueiredo Mar-
ques (Besteiros); Pe. Álvaro Dias Arede (Carregal do	Sal);	Pe. Abel Ferreira Rodrigues (For-
nos de	Algodres);	Pe. Manuel Chaves de Andrade (Mangualde); Pe. Joaquim Carvalho Alves 
(Mões); Pe. Delfim Dias Cardoso (Nelas); Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa (Oliveira 
de	Frades);	Pe. Manuel José de Matos Clemente (Penalva do	Castelo);	Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues (Santa Comba	Dão);	Pe. Raimundo Elias Filho (São	Pedro	do	Sul);	Pe. António 
José da Silva Ramos Boavida (Sátão); Pe. João Pedro Ferreira Cardoso (Tondela); e Pe. José 
Marcelino Pereira (Vouzela).
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 2. Função Judicial
 

TRIBUNAL DIOCESANO
 
	 Endereço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU Telefone: 
232423338, Fax:	232428518, E-mail:	tribunal@diocesedeviseu.pt
	 Vigário	 Judicial:	Pe. Dr. João Martins Marques. Juízes	Diocesanos:	Mons. Dou- tor 
Alfredo de Almeida Melo, Pe. Doutor João Marques de Freitas Marado, Pe. Dr. João Martins 
Marques, 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:	Dr. Filipe José Ribeiro Figueiredo, 
Dr. João Paulo Cabral Rodrigues Pereira, Dr. Luís Manuel Cabral Rodrigues Pereira, Dr.ª Sofia 
Esteves Martins, Dr.ª Catarina Alexandra Gomes Cardoso Silva e Dr.ª Célia Maria de Jesus 
Pereira.
 
 3. Função Consultiva
 

SÍNODO DIOCESANO
 
	 Secretariado	Geral	- Presidente: Bispo da Diocese. Secretário	Geral:	Pe. José Cardoso 
de Almeida. Secretário	Geral	Adjunto:	Carlos Manuel Monteiro Marques. Secretário	Execu-
tivo:	José António Marques Pinto. Vogais:	Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo 
Marques, Ir. Glória Pacheco de Sousa e Lúcia Margarida Morgado Lopes.
 

CONSELHO EPISCOPAL
 
 Mons. Alfredo de Almeida Melo, Pe. Américo da Cunha Duarte, Cón. Jorge Alberto da 
Silva Seixas, Pe. José Cardoso de Almeida, Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha, Pe. Ma-
nuel Gonçalves Fernandes e Cón. Manuel Moreira de Matos.
 

CONSELHO PRESBITERAL
 
	 Membros	Natos:	Vigário	Geral:	Mons. Alfredo de Almeida Melo. Vigário	Judicial:	Pe. 
João Martins Marques. Outros	Vigários	Episcopais:	Pe. Américo da Cunha Duarte (Zona Pas-
toral de Besteiros), Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas (Zona Pastoral da Beira Alta), Pe. José 
Cardoso de Almeida (Zona Pastoral do Dão), Pe. Manuel Antunes dos Santos Barranha (Zona 
Pastoral de Viseu), Pe. Manuel Gonçalves Fernandes (Zona Pastoral de Lafões) e Cón. Manuel 
Moreira de Matos (Pastoral). Ecónomo	da	Diocese:	Pe. Armando Esteves Domingues. Reitor	
do	Seminário	Maior:	Cón. Mário Lopes Dias. Reitor	do	Seminário	Menor:	Cón. António Jorge 
dos Santos Almeida. Presidente	da	Direcção	da	Fraternidade	Sacerdotal:	Pe. Nuno Manuel 
dos Santos Almeida. Presidente	da	Direcção	do	Centro	Sócio-Pastoral	da	Diocese	de	Viseu:	
Cón. Miguel de Abreu.
	 Membros	por	Eleição:	REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES * Cabido	da	Ca-
tedral: Cón. Orlando Soares de Paiva. Institutos	de	Vida	Consagrada:	Fr. Pedro Manuel Pin-
to Perdigão. REPRESENTANTES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira Alta 
- Carregal	do	Sal:	Pe. Álvaro Dias Arede; Fornos	de	Algodres:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues; 
Mangualde:	Pe. Manuel Chaves de Andrade; Nelas: Pe. Delfim Dias Cardoso. * Zona Pastoral 
de Besteiros - Besteiros: Pe. António José de Figueiredo Marques; Santa	Comba	Dão:	Pe. Vir-
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gílio Marques Rodrigues; Tondela: Pe. João Pedro Ferreira Cardoso. * Zona Pastoral do Dão 
- Aguiar	da	Beira:	Pe. Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia; Penalva	do	Castelo:	Pe. Manuel 
José de Matos Clemente; Sátão:	Pe. António José da Silva Ramos Boavida. * Zona Pastoral de 
Lafões - Oliveira	de	Frades:	Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa; São	Pedro	do	Sul:	Pe. 
Raimundo Elias Filho; Vouzela:	Pe. José Marcelino Pereira. * Zona Pastoral de Viseu - Mões: 
Pe. Joaquim Carvalho Alves; Viseu	Rural	I:	Pe. Amadeu Dias Ferreira; Viseu	Rural	II:	Pe. Ma-
nuel Alberto Henriques de Figueiredo; Viseu	Urbano:	Pe. José Henrique Correia de Almeida 
Santos e Pe. Mílton Lopes da Encarnação.
 

COLÉGIO DOS CONSULTORES
 
 Mons. Alfredo de Almeida Melo, Cón. António Jorge dos Santos Almeida, Pe. Armando 
Esteves Domingues, Pe. João Martins Marques, Cón. Manuel Moreira de Matos, Cón. Mário 
Lopes Dias e Pe. Nuno Manuel dos Santos Almeida.
 

CONSELHO DE PÁROCOS
 
 Pe. Armando Esteves Domingues, Cón. Carlos Martins Casal, Cón. Jorge Alberto da Sil-
va Seixas, Pe. Manuel Gonçalves Fernandes e Pe. Manuel José de Matos Clemente.

CONSELHO PASTORAL
 
	 Membros	Natos:	Vigário	Geral:	Mons. Alfredo de Almeida Melo. Outros	Vigários	Epis-
copais:	Pe. Américo da Cunha Duarte (Zona Pastoral de Besteiros), Cón. Jorge Alberto da Silva 
Seixas (Zona Pastoral da Beira Alta), Pe. José Cardoso de Almeida (Zona Pastoral do Dão), Pe. 
Manuel Antunes dos Santos Barranha (Zona Pastoral de Viseu), Pe. Manuel Gonçalves Fernan-
des (Zona Pastoral de Lafões) e Cón. Manuel Moreira de Matos (Pastoral). Reitor	do	Seminário	
Maior: Cón. Mário Lopes Dias.
	 Membros	Eleitos:	REPRESENTANTES DOS SECRETARIADOS - Educação	Cristã:	
Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino. Pastoral	Familiar:	Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de 
Almeida e Pureza de Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida. Missões,	Vocações	e	Cle-
ro: Pe. José Júlio Martins Marques. Pastoral	Litúrgica:	Pedro Miguel da Assunção Teixeira. 
Pastoral	 Social,	Mobilidade	 e	 Saúde:	Pe. António Gomes de Matos. Vida	Consagrada:	Fr. 
Pedro Manuel Pinto Perdigão. Comunicações	Sociais:	Diác. Felisberto Henriques Gomes de 
Figueiredo Marques. REPRESENTANTE DOS ASSISTENTES DE MOVIMENTOS, ASSO-
CIAÇÕES E OBRAS: Cón. Miguel de Abreu. REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS, 
ASSOCIAÇÕES E OBRAS: Ana Maria Bento Queirós de Carvalho, Carlos Manuel Monteiro 
Marques e Maria da Conceição Lufinha de Vasconcelos Pereira dos Santos. REPRESENTAN-
TES DOS ARCIPRESTADOS * Zona Pastoral da Beira Alta - Carregal	do	Sal:	Eduarda Ma-
ria Berengel Santos Soares Albergaria e Anabela Gomes Alves Abrantes. Fornos	de	Algodres:	
António Manuel Lopes Paixão e Fernanda Maria dos Santos Fernandes Cai- res Cunha. Man-
gualde:	Cândida Faure e Dulce Maria Pina Venâncio da Costa. Nelas: Maria Augusta Larcher 
Nunes Abranches Monteiro e Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques. * Zona Pastoral 
de Besteiros - Besteiros: Cristina Marília Pereira Gomes Abrantes e Mário Alexandre Matos 
Lino. Santa	Comba	Dão:	Joaquim Pereira Rodrigues e Rosa Maria Gomes de Almeida Fon-
seca. Tondela: Isabel Maria Rodrigues Correia e João Manuel 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 Rodrigues Albuquerque e Ir. Cecília das Dores 
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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 
Fer- reira. São	Pedro	do	Sul:	Diác. António de Lima Paiva e Diác. João Francisco Ferreira Mo-
rais. Vouzela:	Maria Eugénia Ferreira Rodrigues e Paulo Jorge Correia da Silva. * Zona Pastoral 
de Viseu - Mões: Felisberto Pereira de Almeida e Nuno Paiva Gonçalves Freitas. Viseu	Rural	I:	
Afonso Baptista da Costa Dias e Maria Laura Lourenço Maurício Lopes. Viseu	Rural	II:	Diác. 
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, Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques, Cón. Manuel Moreira de 
Matos e Pureza de Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida.
	 Endereço:	Casa Episcopal, Rua Nunes de Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU
 
 4. Serviços Diocesanos
 
 Telefone: 232423338, Fax:	232428518 
	 Chancelaria	/Secretaria	geral
	 Chanceler:	Mons. Sílvio Duarte Henriques.
	 Tesouraria	e	Contabilidade	Gestão	de	recursos	pessoais,	patrimoniais	e	financeiros	
 Tesoureiro: Manuel Marques de Figueiredo e Sá. 
	 E-mail:	contabilidade.diocese@gmail.com
	 Arquivos 
 Coordenador: Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio 
	 E-mail:	bensculturais@diocesedeviseu.pt; http://bensculturais.diocesedeviseu.pt
 
 5. Sector do Clero
 

CABIDO
 
 Presidente: Cón. Orlando Soares de Paiva. Secretário:	Cón. Jorge Alberto da Silva Sei-
xas. Deão:	Cón. Orlando Soares de Paiva. Chantre:	Cón. Arménio Ferreira Lourenço. Mestre 
Escola:	Cón. Mário Lopes Dias. Arcediago:	Cón. Miguel de Abreu. Tesoureiro: Cón. Carlos 
Martins Casal. Penitenciário:	Cón. Jerónimo Rodrigues Coutinho. Capitulares:	António Jorge 
dos Santos Almeida, Arménio Ferreira Lourenço, Carlos Martins Casal, Jorge Alberto da Silva 
Seixas, José de Albuquerque Leitão, José Henri- que Correia de Almeida Santos, Manuel Mo-
reira de Matos, Mário Lopes Dias, Miguel de Abreu e Orlando Soares de Paiva. Honorários: 
José Pereira Ribeiro dos Santos. Jubilados	Eméritos:	Agostinho Plácido Gonçalves, Fernando 
Marques Dias, Jerónimo Rodrigues Coutinho, José Fernandes Vieira e Sílvio Duarte Henriques.
 

SEMINÁRIOS DIOCESANOS
 
 Seminário de Nossa Senhora da Esperança
	 Endereço:	 Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefone: 232467360, Fax:	
232467369 E-mail:	smviseu@gmail.com; www.seminario.diocesedeviseu.pt 
	 Reitor:	Cón. Mário Lopes Dias. Confessor: Cón. Fernando Marques Dias. Director Espi-
ritual: Pe. Nuno Filipe Sousa Santos. Ecónomo:	Diác. Manuel António Madeira Vaz.
	 Endereço:	Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Telefo-
ne: 232467360 / 965124444 
	 E-mail:	info@padretojo.net; www.seminario.diocesedeviseu.pt 
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	 Seminário	Menor	de	São	José
	 Reitor:	Cón. António Jorge dos Santos Almeida. Confessor: Cón. Fernando Marques 
Dias. Director	Espiritual:	Fr. Angelo Eliseo Moroni.
	 Seminário	em	Família
	 Endereço:	Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU Tele-
fone: 232467360 / 965124444, Fax:	232467369 E-mail:	info@padretojo.net; www.seminario.
diocesedeviseu.pt Reitor:	Cón. António Jorge dos Santos Almeida.
 

SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS
 
	 Secretariado	Diocesano	do	Clero:	Seminário Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 
3504-517 VISEU.
 Telefone: 232467360, Fax:	232467369, E-mail:	smviseu@gmail.com
 Presidente: Pe. Ricardo da Silva Ferreira; Membros:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues (Secre-
tário), Cón. Carlos Martins Casal (Tesoureiro), Pe. Raimundo Elias Filho, Pe. José dos Santos 
Quinteiro Lopes e Cón. Fernando Marques Dias (Vogais).

ESTRUTURAS PASTORAIS
ARCIPRESTADOS, PARÓQUIAS E RESPECTIVO CLERO

 VISEU URBANO - Arcipreste:	Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos. Minis-
tério	Diaconal:	Diác. Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria.
 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, Av. Nossa Senhora de 
Fátima, 3510-094 VISEU. Tel. 232437799; Fax 232424389 – Pe. Mílton 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. 232468038 / 
969070961 – 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 Henrique Correia de Almeida 
Santos e Pe. José Carlos Pinto de Matos.
 Santo Estêvão (S. Estêvão) - Rua de S. Estêvão, n.º 10, 3515-146 ABRAVESES. Tel. 
232102055 - Pe. António Caetano da Rocha.
 S. José (S. José) – Casa Paroquial de S. José, 3500-198 VISEU. Tel. 232423325 - Pe. José 
de Fátima Oliveira Morujão.
 S. Salvador (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial de S. Salvador, Largo da Igreja, 3510-
764 VISEU. Tel. 232448448 – Pe. Armando Esteves Domingues; Diác. Carlos Alexandre Car-
doso Sales Faria.
 Santa Maria (N. Sra. da Assunção) – Cáritas Paroquial de Sta. Maria, Rua Silva Gaio, 
37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 232435092; Fax 232422984 – Cón. Manuel Moreira de Matos.
 Viso (N. Sra. do Viso) – Centro Pastoral Nossa Senhora do Viso, Rua Nossa Senhora do 
Viso, Viso Sul, 3500-390 VISEU. Tel. 232458763 – Pe. Armando Esteves Domingues; Diác. 
Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria.
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 VISEU RURAL I – 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.
 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, n.º 3, 3515-360 VISEU. Tel. 232459710 – Cón. Miguel de 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 RIBA- FEITA. 
Tel. 232972433 – Pe. Amadeu Dias Ferreira.
 S. Cipriano (S. Cipriano) – Casa Paroquial, 3510-734 SÃO 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.

 VISEU RURAL II – Arcipreste:	Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo. Ministé-
rio	Diaconal:	Diác. João Pinto de Almeida Ferreira.
 Cavernães (S. Isidoro) – Casa Paroquial de Cavernães, 3500-376 CAVERNÃES. Tel. 
232921257 – Pe. José Francisco Cardoso Caldeira.
 Cepões (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3500-407 CEPÕES. Tel. 232921203 – Pe. José Fran-
cisco Cardoso Caldeira.
 Côta (S. Pedro) – Casa Paroquial, Sanguinhedo, 3500-435 CÔTA. Tel. 232926129 – Pe. 
António da Costa Ferreira de Carvalho.
 Fail (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3510-630 FAIL. Tel. 232926129 
– Pe. Daniel Lopes dos Santos.
 Fragosela (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial de Fragosela, 3500-475 FRAGO- SELA. 
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.
 Santos Evos (S. Isidoro) – Casa Paroquial, 3505-300 SANTOS EVOS. Tel. 232931202 
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– Pe. Manuel Alberto Henriques de Figueiredo.
 S. João de Lourosa (S. João Baptista) – Casa Paroquial de S. João de Lourosa, 3500-899 
SÃO JOÃO DE LOUROSA. Tel. 232461685 – Pe. Luís Miguel Figueira da Costa. 
 S. Pedro de France (S. Pedro) – Casa Paroquial, Figueiredo, 3505-347 SÃO PE- DRO 
DE FRANCE. Tel. 232098839 – 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; Diác. João Pinto 
de Almeida Ferreira.
 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 
Miguel 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 DE AGUIAR. 
Tel. 232688122 – Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário	Paroquial:	Pe. Ivan Babchuk.
 Queiriz (Sta. Águeda) – Casa Paroquial, 6370-373 QUEIRIZ. Tel. 232577122 – Pe. Pau-
lo 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 AGUIAR. Tel. 
232688992 – Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes; Vigário	Paroquial:	Pe. Ivan Babchuk.
 Valverde (S. Pedro de Verona) – Casa Paroquial, 3570-212 VALVERDE. Tel. 232577113 
– Pe. Silvério Cardoso.

 BESTEIROS – Arcipreste:	Pe. António José de Figueiredo Marques. Ministério	Diaco-
nal: Diác. Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida.
 Barreiro de Besteiros (N. Sra. da Natividade) – Casa Paroquial, 3465-012 BARREIRO 
DE BESTEIROS. Tel. 232848111 - Pe. Alcides Fernandes Tavares Vilarinho.
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 Campo de Besteiros (Sta. Eulália) – Casa Paroquial, Rua do Passal, 300, 3465- 058 
CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851379 – Pe. António Pereira Felisberto.
 Caparrosa (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua da Igreja, 3465-101 CAPAR- 
ROSA. Tel. 232851379 – Pe. António Pereira Felisberto.
 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 ESPÍRITO SANTO 
DE 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 MOS- TEIRO 
DE FRÁGUAS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho; Diác. Joaquim Cardoso 
Ferreira de Almeida.
 Santiago de Besteiros (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEI-
ROS. Tel. 232851721 – Pe. Eugénio Duarte Henriques de Sousa.
 S. João do Monte (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3475-072 SÃO JOÃO DO MON-
TE. Tel. 232866133 – Pe. António José de Figueiredo Marques.
 Silvares (Sta. Maria) – Casa Paroquial, 3465-180 SILVARES. Tel. 232848111 – Pe. Sér-
gio Miguel Tavares de Pinho; Diác. Joaquim Cardoso Ferreira 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 BES- TEI-
ROS. Tel. 232848111 – Pe. Sérgio Miguel Tavares de Pinho; Diác. Joaquim Cardoso Ferreira 
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, 3430-201 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 OLIVEIRA DO CONDE. 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 SO- BRAL. 
Tel. 232817126 – Pe. José Fernando Pinto da Silva.

 FORNOS DE ALGODRES – Arcipreste:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
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 Algodres (Sta. Maria Maior) – Casa Paroquial, 6370-011 ALGODRES. Tel. 271708189 
– In	solidum:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues e Pe. José Carlos dos Santos Bento; Moderador: 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.
 Cortiçô (S. Pelágio) – Casa Paroquial, 6370-031 CORTIÇÔ. Tel. 271708189 – In	soli-
dum:	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 
Santos Bento; Moderador: Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
 Fornos de Algodres (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, E.N. 16, 6370-213 FORNOS 
DE ALGODRES. Tel. 271708189 – In	solidum:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues e Pe. José Carlos 
dos Santos Bento; Moderador: Pe. Abel Ferreira Rodrigues.
 Fuinhas (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial – 6370-311 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. 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; Moderador: Pe. 
Abel Ferreira Rodrigues.
 Sobral Pichorro (N. Sra. da Graça) – Casa Paroquial, 6370-382 SOBRAL PI- CHOR-
RO. 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. 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 de Andrade. Ministério	 Diaconal:	
Diác. Manuel António Madeira Vaz.
 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 – Pe. 
Gabriel da Paz Ulumdo.
 Cunha Baixa (S. Tomé) – Casa Paroquial, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232085463 
– Pe. João Luís Leão Zuzarte.
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 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 – Pe. 
Gabriel da 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, Largo da Misericórdia, 3530-131 MAN-
GUALDE. Tel. 232085463 / 232619440 – Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas; Diác. Manuel 
António Madeira Vaz.
 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 AZURA-
RA. Tel. 232622964 – Pe. Gabriel da Paz Ulumdo.
 Santiago da Cassurrães (S. Tiago) – Casa Paroquial, 3530-349 SANTIAGO DE CAS-
SURRÃES. Tel. 232614224; Fax 232614185 – Pe. Celestino Correia Rodrigues Ferreira.
 S. João da Fresta (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3535-360 SÃO JOÃO DA FRES-
TA – Pe. 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 TA- VA-
RES. Tel. 232651158 – Pe. António Gonçalves da Cunha; Vigário	Paroquial:	Pe. Lino Alberto 
Pereira Loureiro.

 MÕES – Arcipreste:	Pe. Joaquim Carvalho Alves. Ministério	Diaconal:	Diác. António 
Beato Serra.
 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; Diác. António Beato Serra.
 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; Diác. António Beato Serra.
 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.
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 NELAS – Arcipreste:	Pe. Delfim Dias Cardoso.
 Canas de Senhorim (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros Volun-
tários, 104, 3525-001 CANAS DE SENHORIM. Tel. 232671256 – Pe. Jorge Carvalhal Pinto.
 Carvalhal Redondo (S. João Evangelista) – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3520-404 
CARVALHAL REDONDO. Tel. 232949331 – Pe. Delfim Dias Cardoso; Vigário	Paroquial:	
Pe. 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, n.º 31, 3520-147 SAN-
TAR. Tel. 232942388 – Pe. Jorge Carvalhal Pinto.
 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. 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. Eu- rico 
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, 3680-115 OLI-
VEIRA DE FRADES. Tel. e Fax 232761260 – Pe. Manuel Gonçalves Fernandes.
 Pinheiro de Lafões (Santa Maria) – Casa Paroquial, 3680-176 PINHEIRO DE LAFÕES. 
Tel. 232761152 – Pe. Jorge Luís Gomes Lopes.
 Reigoso (S. Lourenço) – Casa Paroquial, 3680-192 REIGOSO. Tel. 232761152 – Pe. 
Jorge 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 SÃO JOÃO DA SERRA 
– Pe. Luís Carlos Correia de Almeida.
 S. Vicente de Lafões (S. Vicente) – Casa Paroquial, Corredora, 3680-262 SÃO VICEN-
TE 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, 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.
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 PENALVA DO CASTELO – Arcipreste:	Pe. Manuel José de Matos Clemente. 
 Antas (S. Vicente) – Casa Paroquial, Largo de S. Vicente, n.º 6, 3550-011 ANTAS. Tel. e 
Fax 271709230 – Pe. Manuel José de Matos Clemente.
 Castelo de Penalva (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3550-039 CASTELO DE PENALVA. 
Tel. 232643022 – Pe. Manuel José de Matos Clemente.
 Esmolfe (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3550-071 ESMOLFE. Tel. 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.
 Mareco (S. Domingos) – Casa Paroquial, 3550-200 MARECO. Tel. 232651155 – Pe. 
César Martinho Duarte Catarino.
 Matela (S. Nicolau) – Casa Paroquial, 3550-221 MATELA – Pe. Ermelindo Cardoso 
Ramos.
 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. Tel. e Fax. 232641517 
- Pe. Ermelindo Cardoso Ramos.
 Trancozelos (Santíssimo 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:	Cón. Carlos Martins Casal, 
Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos 
Martins Casal.
 Nagosela (N. Sra. da Conceição) – Casa Paroquial, 3550-646 NAGOSELA. Tel. e Fax 
232890420 – In	 solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. 
Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 Óvoa (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3440-012 ÓVOA. Tel. e Fax 232881279 – In	so-
lidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão 
Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 Pinheiro de Ázere (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3440-202 PINHEIRO DE 
ÁZERE. Tel. e Fax 232881279 – In	solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 S. Joaninho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-073 SÃO JOANINHO. Tel. e Fax 
232881279 – In	 solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. 
Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 S. João de Areias (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3440-465 SÃO JOÃO DE AREIAS. 
Tel. 232891313; Fax 232892633 – In	solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
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 Santa Comba Dão (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3440-333 SANTA COMBA 
DÃO. Tel. e Fax 232881279 – In	solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques 
Rodrigues e Pe. Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 Treixedo (N. Sra. da Assunção) – Casa Paroquial, 3440-532 TREIXEDO. Tel. e Fax 
232881279 – In	 solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. 
Pedro Manuel Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.
 Vimieiro (Santa Cruz) – Casa Paroquial, 3440-613 VIMIEIRO. Tel. e Fax 232881279 
– In	solidum:	Cón. Carlos Martins Casal, Pe. Virgílio Marques Rodrigues e Pe. Pedro Manuel 
Leitão Alves; Moderador: Cón. Carlos Martins Casal.

 SÃO PEDRO DO SUL – Arcipreste:	Pe. Raimundo Elias Filho. Ministério	Diaconal:	
Diác. António de Lima Paiva.
 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; Diác. António de Lima Paiva.
 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; Diác. António de Lima Paiva.
 Covelo de Paivô (S. Pedro) – Casa Paroquial, 4540-281 COVELO DE PAIVÔ – Pe. Car-
los Alberto Ramos de Sousa; Diác. António de Lima Paiva.
 Figueiredo de Alva (Transfiguração de Nosso Senhor) – Casa Paroquial, 3660- 114 FI-
GUEIREDO DE ALVA. Tel. 232315051 – Pe. João de Figueiredo Rodrigues.
 Pinho (S. João Baptista) – Casa Paroquial, 3660-223 PINHO – Pe. António Marques 
Alexandre.
 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 SÃO CRISTÓVÃO 
DE LAFÕES – Pe. Raimundo Elias Filho.
 S. Félix (S. Félix) – Casa Paroquial, 3660-312 SÃO FÉLIX. Tel. 232971076 – Pe. Antó-
nio Marques Alexandre.
 S. Martinho das Moitas (S. Martinho) – Casa Paroquial, 3660-328 SÃO MARTINHO 
DAS MOITAS – Pe. Carlos Alberto Ramos de Sousa; Diác. António de Lima Paiva.
 S. Pedro do Sul (S. Pedro) – Casa Paroquial – Largo de S. Martinho, 3660-440 SÃO 
PEDRO DO SUL. Tel. e Fax 232724075 – Pe. Carlos Augusto Ferreira e Cunha.
 Serrazes (Santíssimo 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, n.º 331, 
3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES. 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.
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 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. Tel. e Fax 232981173 
– Pe. Augusto Gomes.
 Decermilo (S. Pedro) – Casa Paroquial, 3560-030 DECERMILO. Tel. 232546775 – Pe. 
António José Almeida Rodrigues.
 Ferreira de Aves (S. André) – Casa Paroquial, 3560-044 FERREIRA DE AVES. Tel. e 
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 SÃO MIGUEL 
DE VILA BOA. Tel. 232984237 – Pe. Augusto Gomes.
 Sátão (N. Sra. da Graça) – Rua Augusto Xavier de Sá, 3560-227 SÁTÃO. Tel. 232981146 
– Pe. José Cardoso de Almeida.
 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. Ministério	Diaconal:	Diác. 
António Monteiro Cardoso Marques, Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Mar-
ques e Diác. Hélio da Silva Domingues.
 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; Diác. Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques e Diác. Hélio da Silva 
Domingues.
 Dardavaz (Sta. Maria) – Casa Paroquial de Dardavaz, Rua de S. José, n.º 53, Outeiro de 
Cima, 3460-063 DARDAVAZ. 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. 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.
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 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.
 Sabugosa (N. Sra. do Pranto) – Casa Paroquial, Av. da Igreja Paroquial, 3460-433 SA-
BUGOSA – Pe. Américo da Cunha Duarte. Vigários	Paroquiais:	Pe. José Carlos da Silva Maia, 
Pe. António Soares Flor, Pe. João Dinis Lopes de Figueiredo e Pe. João Pedro Ferreira Cardoso; 
Diác. António Monteiro Cardoso Marques.
 S. Miguel do Outeiro (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Rua do Cabo, 3460- 456 
SÃO MIGUEL DO OUTEIRO – Pe. Américo da Cunha Duarte. Vigários	Paroquiais:	Pe. José 
Carlos da Silva Maia, Pe. António Soares Flor, Pe. João Dinis Lopes de Figueiredo e Pe. João 
Pedro Ferreira Cardoso; Diác. António Monteiro Cardoso Marques.
 Tonda (Santíssimo Salvador) – Casa Paroquial de Tonda, 3460-471 TONDA. Tel. 
232816291 – Pe. João Pedro Ferreira Cardoso.
 Tondela (Santa Maria) – Casa Paroquial – Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, n.º 
145, 3460-534 TONDELA. Tel. 232822240 / 232822981 – Pe. Manuel António da Rocha Fon-
tes Santos.
 Vila Nova da Rainha (SS. Nome de Jesus) – Casa Paroquial de Vila Nova da Rainha, 
3460-055 VILA NOVA DA RAINHA. Tel. 232816369 – Pe. António Soares Flor.

 VOUZELA – Arcipreste:	Pe. José Marcelino Pereira. Ministério	Diaconal:	Diác. João 
Francisco Ferreira Morais.
 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. Tel. 
232771240 – Pe. Francisco Alexandre Domingos; Diác. João Francisco Ferreira Morais.
 Figueiredo das Donas (N. Sra. das Neves) – Casa Paroquial, 3670-102 FIGUEI- REDO 
DAS DONAS. Tel. 232771240 – Pe. Francisco Alexandre Domingos; Diác. João Francisco 
Ferreira Morais.
 Fornelo do Monte (S. Estêvão) – Casa Paroquial, 3670-131 FORNELO DO MONTE. 
Tel. 232771610 – Pe. António de Sousa Fernandes.
 Paços de Vilharigues (Sta. Marinha) – Casa Paroquial, 3670-151 PAÇOS DE VILHARI-
GUES. Tel. 232771610 – Pe. António de Sousa Fernandes.
 Queirã (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163 – Pe. 
Francisco Alexandre Domingos; Diác. João Francisco Ferreira Morais.
 S. Miguel do Mato (S. Miguel Arcanjo) – Casa Paroquial, Moçâmedes, 3670- 193 SÃO 
MIGUEL DO MATO. Tel. 232971442 – Pe. Francisco Alexandre Domingos, Diác. João Fran-
cisco Ferreira Morais.
 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.
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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” de: Algodres, Casal Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja, 
Fornos de Algodres, Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Arcipres-
te de Fornos de Algodres; Membro do Conselho Presbiteral, do Fundo Diocesano do Clero e do 
Secretariado Diocesano do Clero.
 Agostinho de Sousa Fernandes - 30-05-1940 – 02-08-1964 – Centro Sócio-Pastoral da 
Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690.
 Agostinho Plácido Gonçalves - 05-10-1929 – 05-06-1953 – Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 
963613014 – Confessor no Seminário Maior; Capelão do Lar Viscondessa de S. Caetano e As-
sistente das Oficinas de Oração e Vida.
 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 Barreiro de Besteiros, Castelões e Tourigo.
  Alfredo de Almeida Melo - 15-11-1937 – 26-06-1960 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 232931299 
/ 232931364 / 963054432, Fax 232931547, alfredomelo49@gmail.com – Pároco de Povolide; 
Vigário Geral; Membro do Conselho Episcopal, do Colégio dos Consultores, do Conselho Pres-
biteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Juiz do Tribunal Diocesano.
 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; Membro do 
Conselho Presbiteral.
 Álvaro Ferreira Diogo - 03-03-1935 – 26-06-1960 – Casa Paroquial, Rua da Igreja n.º 
17 - Serrazes, 3660-606 SERRAZES. Tel. 232711511 / 919684083 – Pároco de Baiões, Bordo-
nhos e Serrazes.
 Amadeu Dias Ferreira - 02-05-1951 – 01-11-1976 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese 
de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 232431086 
(igreja) / 962482200 – Pároco de Lordosa e Ribafeita; Pastoral dos Ciganos; Capelão do Hospi-
tal; Coordenador do Departamento Diocesano da Pastoral da Saúde; Arcipreste de Viseu Rural 
I; Membro do Conselho Presbiteral.
 Américo da Cunha Duarte - 20-09-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial de Molelos, 
Rua do Fidalgo, n.º 532, 3460-256 MOLELOS. Tel. 232822166 / 968531697, Fax 232813748, 
americocunhaduarte@gmail.com – Pároco de Molelos e Nandufe; Vigário Paroquial de S. Mi-
guel do Outeiro e Sabugosa; Pároco Consultor; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Bes-
teiros; Membro do Conselho Episcopal e do Conselho Presbiteral.
 Angelo Eliseo Moroni - 20-11-1947 – 16-04-1977 – Igreja dos Terceiros - Praça da 
República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 926473718, aeliseu@gmail. com - Director 
Espiritual do Seminário Menor - Franciscanos Conventuais.
 Aníbal de Almeida Nunes - 04-05-1932 – 31-07-1955 – Rua Outeiro das Eiras, n.º 227, 
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Lordosa, 3515-772 VISEU. Tel. 232088583 / 917836207.
 António Ângelo Marques Loureiro - 12-02-1923 – 19-05-1946 – Prova, 3680-179 PI-
NHEIRO DE LAFÕES. Tel. 232781142 / 918623077 – Auxiliar do Pároco.
 António Baptista Lopes - 20-08-1938 – 04-08-1963 – Rua Gil Vicente, n.º 112, r/c Dto. 
4400-166 VILA NOVA DE GAIA.
 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 Ferreira de Carvalho - 30-06-1938 – 04-08-1963 – Casa Paroquial, 
Sanguinhedo, Côta, 3505-236 VISEU. Tel. 232926129 / 965638543 – Pároco de Côta.
 António da Rocha Freirinha - 14-11-1931 – 25-03-1956 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 963746848.
 António de Sousa Fernandes - 23-01-1938 – 04-08-1963 – Casa Paroquial de Ventosa, 
3670- 223 VENTOSA. Tel. 232771610 / 967017443 – Pároco de Fornelo do Monte, Paços de 
Vilharigues e Ventosa.
  António dos Aidos Ferreira - 08-08-1933 – 25-03-1956 – Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47 
3670- 257 VOUZELA - Tel. 962667853.
 António Ferreira Duarte - 14-01-1951 – 25-12-1975 – Abóbada, 3475-071 SÃO JOÃO 
DO MONTE. Tel. 232890420 / 962629178, Fax 232890420 – Pároco de Guardão e Varzielas.
 António Gomes de Matos - 20-07-1935 – 26-06-1960 – Bairro de Santa Eugénia, Lote 
17 B, 1.° Esq., 3500-034 VISEU. Tel. 232421378 / 933605038, angoma35@ gmail.com – Pre-
sidente do Departamento Diocesano das Migrações e Mobilidade; Assistente Diocesano da 
ACR, da LOC 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 Abrunho-
sa-a-Velha, 3530-010 ABRUNHOSA-A-VELHA. Tel. 232651158 / 961642802 / 919760848, 
Fax 232651158, cspabrunhosaavelha@sapo.pt – Pároco de Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tava-
res, S. João da Fresta, Travanca de Tavares e Várzea de Tavares.
 António Henrique Ribeiro de Sousa - 02-04-1982 – 05-08-2007 – Pontifício Collegio 
Portoghese, Via Nicolò V, 3 - 00165 ROMA - ITÁLIA. Tel. 963347530, pe.antoniohenrique@
gmail.com – Membro da Direcção da Fraternidade Sacerdotal.
 António Ino - 25-06-1930 – 29-06-1959 – Seminário das Missões - Rua Pedro Álvares 
Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834, tonio.ino@ gmail.com - Assistente do Mo-
vimento Esperança e Vida. Missionários Combonianos.
 António João da Silva Neves - 20-06-1931 – 31-07-1955 – Centro Sócio-Pastoral, Rua 
D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690.
 António Joaquim de Almeida - 01-01-1937 – 13-06-1968 – Outeiro, Arrifana, 3700-212 
SÃO JOÃO DA MADEIRA.
 António Jorge dos Santos Almeida - 28-05-1973 – 21-06-1998 – Seminário Maior de 
Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965124444, Fax 232467369, 
info@padretojo.net, www.padretojo.net – Reitor do Seminário Menor de S. José; Director do 
Seminário em Família; Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juven-
tude e Ensino Superior; Membro do Colégio dos Consultores, do Cabido e do Conselho Presbi-
teral. Capelão do Centro de Viseu da UCP; Assistente do Movimento de Educadores Católicos.
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 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. Tel. 232985159 / 963013393, ajsrb2@ gmail.
com – Pároco de Mioma e Rio de Moinhos; Arcipreste do Sátão; Membro do Conselho Presbi-
teral.
 António José de Figueiredo Marques - 05-04-1944 – 13-07-1969 – Casa Paroquial de 
S. João do Monte, 3475-072 S. JOÃO DO MONTE. Tel. 232866133 / 969064212, anjomarfi@
gmail.com – Pároco de Espírito Santo de Arca, S. João do Monte e Mosteirinho; Arcipreste de 
Besteiros; Membro do Conselho Presbiteral.
 António José Marques Santiago - 13-04-1977 – 11-06-2006 – Abadia de Espinho 3530-
061 ESPI- NHO MGL. Tel. 927863463, sancti.ago@gmail.com – Capelão Militar.
 António Lopes da Encarnação - 10-09-1936 – 29-06-1959 – Residência Rainha D.a 
Leonor, Rua D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 3500-843 VISEU. Tel. 917502525. - Ca-
pelão do Lar Viscondessa de S. Caetano e da Residência Rainha D.ª Leonor.
 António Lopes Leitão - 07-12-1944 – 13-07-1969 – Casa Paroquial de Forles, Rua Prin-
cipal, n.º 367, 3560-070 FORLES - Tel. 963945418 / 935626643; p.aleitao@sapo.pt - Pároco 
de Águas Boas e Forles; Vigário Paroquial de Ferreira de Aves.
 António Lopes da Silva - 22-08-1928 - 08-12-1964 - Av. Dr. António José de Almeida, 
n.º 84, 2.°, 3460-519 TONDELA. Tel. 964283941, a.lopessilva@hotmail. com - Missionários 
Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos).
 António Manuel Sobral - 13-06-1978 – 09-01-2005 – Casa Paroquial de Mamouros, 
3600 -398 MAMOUROS.Tel.232315051/968920752,padresobral@sapo. pt – 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 / 938090575, antoniomarques. alexandre@
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, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 965879723, amartinscorreia37@gmail.com – 
Província Portuguesa da Congrega- ção da Missão (Vicentinos Lazaristas).
  António Pereira Felisberto - 30-12-1965 – 28-07-1991 – Casa Paroquial, Rua do Passal, 
n.º 300, 3465-058 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851379 / 969086656, afelisb@gmail.
com – Pároco de Campo de Besteiros e Caparrosa.
 António Ribeiro Teixeira - 25-02-1941 – 15-08-1966 – Casa S. Vicente de Paulo, Monte 
Salvado, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 966174809, arteixeira3@ gmail.com – Assis-
tente das Conferências Vicentinas; Província Portuguesa da Congregação da Missão (Vicenti-
nos Lazaristas).
 António Soares Flor - 01-11-1950 – 01-11-1977 – Casa Paroquial, Rua de S. José, n.º 
53 - Outeiro de Cima, 3460-063 DARDAVAZ. Tel. 232816900 / 965558541 – Pároco de Dar-
davaz, Mouraz e Vila Nova da Rainha; Capelão do Hospital de Tondela; Vigário Paroquial de 
Sabugosa e S. Miguel de Outeiro.
 Armando de Matos da Costa - 04-03-1937 – 09-07-1961 – Rua Inácio Pereira Viegas, 
n.º 409, 3465-195 TOURIGO. Tel. 232871092.
 Armando Esteves Domingues - 10-03-1957 – 03-01-1982 – Centro Pastoral de Nossa 
Senhora do Viso, Rua Nossa Senhora do Viso, Viso Sul, 3500-390 VISEU. Tel. 232084511 / 
967420010, armesteves@mail.telepac.pt – Pároco de S. Salvador e Viso; Ecónomo da Diocese; 
Membro da Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto, do Colégio dos Consultores, do Conselho 
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Presbiteral, do Conselho de Párocos e do Conselho para os Assuntos Económicos; Assistente 
das Equipas de Nossa Senhora.
 Arménio Ferreira Lourenço - 21-02-1939 – 02-08-1964 – Lar-Escola de Santo António, 
3500- 160 VISEU. Tel. 232480360 / 967053462, armenioflourenco@sapo. pt – Presidente do 
Secretariado Diocesano 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 DO DÃO. 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 SÃO CIPRIANO. 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. Tel. 232981173 / 936913717 – Pároco de Barreiros, Queiriga e S. Miguel de 
Vila Boa.
 Bruno José Pinheiro da Cunha - 29-03-1983 – 12-07-2009 - Casa S. Vicente de Paulo, 
Monte Salvado, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 967188126, brunopicunha@hotmail.
com – Pároco de Orgens; Província Portuguesa da Congregação da Missão (Vicentinos Laza-
ristas).
 Carlos Alberto Ramos de Sousa - 25-12-1967 – 27-07-1996 – Rua Prof. Dr. Elísio de 
Moura, n.º 8 - Moselos, 3515-297 CAMPO. Tel. 232281034 / 962087865, carexsousa@gmail.
com – Pároco de Covas do Rio, Covelo de Paivô, Gafanhão e S. Martinho das Moitas.
 Carlos Augusto Ferreira e Cunha - 02-05-1959 – 25-11-1984 – Rua da Igreja, n.º 331 
- Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES. Tel. 232724075 / 927377408, padre@
carloscunha.net, www.carloscunha.net – Pároco de São Pedro do Sul e Várzea de Lafões; Mem-
bro do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica.
 Carlos Marques de Lima - 04-03-1927 – 17-06-1951 – Casa Paroquial de Couto de 
Baixo, 3510-582 COUTO DE BAIXO. Tel. 232996266.
 Carlos 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 Conselho de Párocos, do Fundo Diocesano do Clero e do Secretariado Diocesano do Clero; 
Assistente do Movimento da Mensagem de Fátima.
 Carlos Miguel Nunes Pereira Monge - 17/09/1985 - 27-06-2010 - Casa Paroquial de 
Nelas, 3520- 072 NELAS. Tel. 232945021 / 966291961; Fax 232945023, mongecarlos786@
gmail.com - Vigário paroquial de Carvalhal Redondo, Nelas, Senhorim e Vilar Seco.
 Celestino Correia Rodrigues Ferreira - 20-10-1938 – 09-07-1961 – Casa Paroquial 
de Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES. Tel. 232614224 / 
917621614, Fax 232614185, pcassurraes@sapo.pt – Pároco de Póvoa de Cervães e Santiago de 
Cassurrães.
 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 Ger-
mil, Luzinde, Mareco e Pindo. Notário do Tribunal Diocesano.
 Cláudio Correia Ferreira - 23-08-1952 – 07-11-1976 – Casa Paroquial de Campia, 
3670- 056 CAMPIA. Tel. 966052428, claudioferreiraccf@gmail.com – Pároco de Alcofra e 
Campia.
 Custódio de Almeida Rocha - 07-12-1927 – 23-09-1950 – Covelas, 3660-602 SERRA-
ZES. Tel. 232798392 / 966731767.
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 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 Fail 
e Vila Chã de Sá.
 Delfim Dias Cardoso - 11-06-1952 – 01-01-1976 – Casa Paroquial de Nelas, 3520-072 
NELAS. Tel. 232945021 / 969076908, Fax 232945023 pedelfimcardoso@sapo.pt – Pároco de 
Carvalhal Redondo, Nelas, Senhorim e Vilar Seco; Arcipreste de Nelas.
 Ermelindo Cardoso Ramos - 02-07-1954 – 22-01-1989 – Casa Paroquial de Sezures, 
3550- 310 SEZURES Tel. 232641517 / 933325638, permelindo@gmail.com – Pároco de Ma-
tela e Sezures; Director do Serviço de Peregrinações.
 Eugénio Duarte Henriques de Sousa - 11-03-1931 – 19-12-1954 – Casa Paroquial de 
Santiago de Besteiros, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 232851721 – Pároco de 
Santiago de Besteiros.
 Eurico José Pereira Teixeira de Sousa - 12-06-1972 – 05-07-1998 – Casa Paroquial de 
Arões, 3730- 001 ARÕES. Tel. 256402856 / 962670453, Fax 256402856, paroqaroes@sapo.pt; 
tsousa@live.com.pt – Pároco de Arões e Junqueira; 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. 
Vis- condessa de Taveiro, n.º 31, 3520-147 SANTAR. Tel. 232942388 / 964489210.
 Fernando Marques Dias - 29-12-1930 – 19-12-1954 – Seminário Maior de Viseu, Largo 
de 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, n.º 84, 2.° - 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, alexpastela@gmail.com – Pároco de Fataúnços, Figuei-
redo das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato.
 Francisco Alberto Almeida de Medeiros - 22-06-1951 - 08-07-1979 - Seminário das 
Missões, Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504 - 521 VISEU. Tel. 232422834 / 913498218, 
franciscoademedeiros@gmail.com - Missionários Combonianos.
 Francisco da Cunha Marques - 26-10-1930 – 05-07-1953 – Casa Paroquial de Fataún-
ços, 3670- 095 FATAÚNÇOS. Tel. 232778047 / 966107472.
 Gabriel da Paz Ulumdo - 03-04-1975 – 04-07-1999 – Casa Paroquial de Quintela de Azu-
rara, Rua Pe. Arlindo Tavares, n.º 2, 3530-334 QUINTELA DE AZURARA. Tel. 964983011, 
ndeto69@hotmail.com – Pároco 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 
CNE e da UNER; Professor do Instituto Superior de Teologia.
 Giovanni Sartori - 02-05-1947 – 22-05-1993 – Igreja dos Terceiros - Praça da Repúbli-
ca, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 966007356, sargiovanni@ gmail.com – Franciscano 
Conventual.
 Ivan Babchuk - 19-02-1959 – 06-01-1993 – Casa Paroquial de Aguiar da Beira, 3570-
047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 965682112, ivanbabchuk2009@hotmail.com – 
Padre Ucraniano Diocesano Católico de Rito Bizantino residente em Viseu, Assistente dos 
Emigrantes de Leste em Viseu, São Pedro do Sul e Águeda. Vigário Paroquial de Coruche, 
Gradiz, Pinheiro de Aguiar, Sequeiros e Souto de Aguiar.
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 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 – Tel. 965414809, pe.jo-
ca@hotmail.com
 João de Figueiredo Rodrigues - 06-03-1944 – 23-07-1967 – Quinta Forneiras, n.º 33, 
Póvoa de Abraveses 3515-127 ABRAVESES. Tel. 232092800 / 968313014, ambitur@iol.pt – 
Pároco de Figueiredo de Alva; Voluntariado da Pastoral Social.
 João Dinis Lopes de Figueiredo - 29-05-1942 – 23-07-1965 – Casa Paroquial, Av. 
Dr. Henriques da Silva, n.º 77, 3460-012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 232841132 / 
964485352, Fax 232841132, joaofigueiredo42@sapo.pt – Pároco de Canas de Santa Maria e 
Parada de Gonta; Vigário Paroquial de Sabugosa e S. Miguel de Outeiro.
 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; 
Membro do Secretariado Diocesano da Educação Cristã.
 João Marques de Freitas Marado - 11-04-1932 – 31-07-1955 – Centro Sócio-Pastoral 
da Dioce- se de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 – 
Juiz do Tribunal Diocesano.
 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 LOBÃO DA BEIRA. Tel. 232822558 / 232816369 (igreja) / 962511164, 
joaopadre@gmail.com – Pároco de Lobão da Beira e Tonda; Vigário Paroquial de Sabugosa e 
S. Miguel de Outeiro; Arcipreste de Tondela; Capelão do Hospital de S. Teotónio; 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, n.º 34, 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 e Moledo; Arcipreste de Mões; Membro do Conselho Presbiteral.
 Jorge Alberto da Silva Seixas - 27-10-1967 – 08-11-1992 – Complexo Paroquial, Lar-
go da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463 / 96607041, 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 Teologia; Membro do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica, do 
Departamento de Bens Culturais, do Cabido, do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral, 
do Conselho de Párocos e do Conselho Pastoral Diocesano.
 Jorge Carvalhal Pinto - 11-11-1971 – 21-07-1996 – Casa Paroquial, Av. dos Bombeiros 
Voluntários,N.o104,3525-019 CANASDESENHORIM.Tel.232671863 / 967037260, padrej-
cp@gmail.com – Pároco de Canas de Senhorim e Santar.
 Jorge Luís Gomes Lopes - 28-04-1971 – 13-10-2002 – Casa Paroquial de Pinheiro de 
Lafões, 3680-176 PINHEIRO DE LAFÕES. Tel. 232761152 / 934645325, jorge.lopes71@hot-
mail.com – Pároco de Destriz, Pinheiro de Lafões, Reigoso e Sejães; Membro do Secretariado 
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Diocesano da Educação Cristã; Assistente Espiritual dos Convívios Fraternos.
 Jorge Miguel Tavares Gomes - 27-01-1980 - 27-06-2010 - Casa Paroquial, 3570-047 
AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122, jmtgomes@outlook.com - Pároco de Coruche, Gradiz, 
Pinheiro de Aguiar, Sequeiros e Souto de Aguiar; Vigário Paroquial de Aguiar da Beira; Secre-
tário Episcopal.
   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 Trancozelos; Assistente Espiritual dos Cur-
silhos de Cristandade.
 José Cardoso de Almeida - 25-08-1961 – 18-05-1986 – Rua Dr. Hilário Almeida Perei-
ra, s/n – 2.º Dto., 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146 / 960067141, cardosoalmeida61@gmail.
com – Pároco de Sátão; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral do Dão; Membro do Conselho 
Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Secretariado do Sínodo.
 José Carlos da Silva Maia - 15-01-1945 – 19-04-1970 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 961078923 
– Vigário Paroquial de Sabugosa e S. Miguel do Outeiro.
 José Carlos dos Santos Bento - 13-08-1984 – 28-06-2009 – Casa Paroquial, E. N. 16, 
6370-147 FORNOS DE ALGODRES. Tel. 271708189 / 910226148, bento45@ hotmail.com 
– Pároco “in	solidum” de: Algodres, Casal Vasco, Cortiçô, Figueiró da Granja, Fornos de Algo-
dres, Fuinhas, Infias, Maceira, Muxagata, Sobral Pichorro e Vila Chã; Membro do Secretariado 
Diocesano das Comunicações Sociais.
 José Carlos Pinto de Matos - 12-12-1936 – 29-07-1962 – Quinta da Ramalhosa, n.º 49, 
3500- 820 RIO DE LOBA. Tel. 232461810 / 232437626 (igreja), matos488@ gmail.com – Pá-
roco “in	solidum” de Rio de Loba.
 José de Albuquerque Leitão - 09-08-1932 – 31-07-1955 – Cáritas Paroquial de Santa 
Maria, Rua Silva Gaio, 37-A, 3500-203 VISEU. Tel. 232435092 / 232422984 – 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, josefatimamorujao@gmail. com – Páro-
co de S. José; Assistente das 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; 
Membro do Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Assistente do Departamento Diocesano 
da Pastoral da Saúde; Assistente da Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais da 
Saúde; Assistente dos Médicos Católicos; Assistente do Movimento Vida Ascendente.
 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 Fernandes Vieira - 04-07-1930 – 05-07-1953 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese 
de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 969947107, 
jose_vieira@netvisao.pt - Membro do Cabido.
 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, 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 – 
Pároco de Cavernães, Cepões e Mundão; Professor de EMRC.
 José Francisco Pais da Mota - 24-11-1960 – 19-05-1985 – Bairro do Serrado, Bloco 
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1-B, r/c Esq.o Post., 3500-202 VISEU. Tel. 961254601, josefpmota@gmail. com – Reitor da 
Igreja do Carmo; Assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; Assistente da Or-
dem Terceira do Carmo.
 José Henrique Correia de Almeida Santos - 06-08-1962 – 19-10-1986 – Casa Paro-
quial de Rio de Loba, Largo da Igreja, n.º 50, 3505-503 VISEU. Tel. 231084511 / 965758158, 
jhcasantos@gmail.com – Pároco “in	solidum” de Rio de Loba; Professor do Instituto Superior 
de Teologia; Presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica; Arcipreste de Viseu 
Urbano; Membro do Cabido, do Departamento Diocesano dos Bens Culturais da Igreja e do 
Conselho Presbiteral.
 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 Ribeiradio; Professor de EMRC.
 José Júlio Martins Marques - 04-05-1951 – 13-08-1978 – Seminário das Missões, 
Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504 - 521 VISEU. Tel. 232422834 / 962125648, Fax 
232425913, pjuliommarques@gmail.com – Presidente do Secretariado Diocesano da Anima-
ção Missionária; Assistente dos Cenáculos de Oração Missionária. Missionários Combonianos.
 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 Cam-
bra, Carvalhal de Vermilhas e Vouzela; Arcipreste de Vouzela; Membro do Conselho Presbite-
ral; Capelão Militar.
 José Pedro da Costa Matos - 29-06-1957 – 10-06-1984 – Rua de Sto. António, n.º 11 r/c, 
Gumirães, 3500-024 VISEU. Tel. 232468038 / 969070961, josepcm@ gmail.com – Pároco de 
Repeses; Vigário Paroquial de Ranhados; Professor de EMRC.
 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@gmail.com
 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, linoloureiro_10@
hotmail.com - Vigário Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, S. João da Fresta, 
Travanca de Tavares e 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 Oli-
veira de Frades, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 916099957, peluis2@
hotmail.com - Pároco de Manhouce, S. João da Serra e Vala- dares; Assistente do Apostolado 
da Oração.
 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 — Pá-
roco de S. João de Lourosa; Professor do Instituto Superior de Teologia de Viseu.
 Manuel Alberto Henriques de Figueiredo - 13-02-1957 – 11-07-1982 – Casa Paroquial 
de Santos Evos, 3505-301 SANTOS EVOS. Tel. 232931202 (igreja) / 919445689 – Pároco de 
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Santos Evos e S. Pedro de France; Arcipreste de Viseu Rural II; Membro do Conselho Presbi-
teral.
 Manuel António da Rocha Fontes Santos - 07-07-1961 – 08-07-1990 – Av. Dr. Antó-
nio José de Almeida, n.º 84, 2.°, 3460-519 TONDELA. Tel. 232822981 / 232822240 (igreja) 
916060125 / 967118086, mrochasantoscmf@hotmail.com – Pároco de Tondela. Missionários 
Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos).
 Manuel Antunes dos Santos Barranha - 24-01-1938 – 29-07-1962 – Casa Paroquial, 
Loureiro de Silgueiros, 3500-536 SILGUEIROS. Tel. 232958558 / 966161578, pebarranha@
gmail.com – Pároco de Silgueiros; Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Viseu; 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. – Pastoral da Emigração.
 Manuel Chaves de Andrade - 28-03-1944 – 23-07-1967 – Rua D. António Monteiro, 
Lote 13, 3.º O, 3500-040 VISEU. Tel. 917608032, pxaves@sapo.pt – Pároco de Fornos de Ma-
ceira Dão e Moimenta de Maceira Dão; Professor do Instituto Superior de Teologia; Arcipreste 
de Mangualde; Membro do Conselho Presbiteral; 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 – Rua S. Filipe de Nery, n.º 80, 
1250-227 LISBOA.
 Manuel Gonçalves Fernandes - 23-08-1946 – 23-07-1970 – Casa Paroquial - Av. Dr. Ar-
ménio Maia, 3680-115 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232761260 / 965368244, Fax 232761260, 
aidalem@gmail.com – Pároco de Oliveira de Frades, S. Vicente de Lafões e Souto de Lafões; 
Vigário Episcopal para a Zona Pastoral de Lafões; Presidente do Secretariado Diocesano das 
Comunicações Sociais; Membro do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral, do Conselho 
de Párocos e do Conselho Pastoral Diocesano.
 Manuel Henriques da Silva - 08-03-1930 - 20-03-1955 - Casa S. Vicente de Paulo, 
Monte Salvado, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690 / 962782285, silvamanuel35@gmail.com 
- Província Portuguesa da Congregação da Missão (Vicentinos Lazaristas).
 Manuel José de Matos Clemente - 25-04-1960 – 14-04-1991 – Casa Paroquial, 3550-
350 VILA COVA DO COVELO. Tel. 232643032 / 965630931, cspvccovelo1@sapo.pt – Páro-
co de Antas, Castelo de Penalva, Real e Vila Cova do Covelo; Arcipreste de Penalva do Castelo; 
Membro do Conselho Presbiteral e do Conselho de Párocos.
 Manuel Moreira de Matos - 15-06-1963 – 24-07-1988 – Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 917540023, 
mm-matos@clix.pt – Pároco de Santa Ma- ria; 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; Assistente do 
CPM.
 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 Diocesano das Vocações, 
Juventude e Ensino Superior; Assistente Regional Adjunto do CNE; Vice-ecónomo da Diocese.
 Mário Lopes Dias - 18-09-1962 – 10-04-1988 – Seminário Maior, Largo 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-
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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. 232467690 / 964537433.
 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, miguelabreu53@gmail. com – Pároco do Campo de Madalena; Presidente da Di-
recção do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu; Membro do Cabido, do Conselho Presbi-
teral 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, n.º 122-
B, 1.º Dto., 3500-034 VISEU. Tel. 232425529 / 232799150 (igreja) / 967788303 – Pároco de 
Carvalhais; Assistente da Cáritas Diocesana.
 Mílton Lopes da Encarnação - 21-02-1939 – 29-07-1962 – Centro Sócio-Pastoral 
da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 
917822782, Fax 232424389, milton.le@sapo.pt – Pároco do Coração de Jesus; Professor do 
Instituto Superior de Teologia de Viseu e do Instituto PIAGET; Membro do Conselho Presbite-
ral.
 Nuno da Gama Osório Amador - 03-06-1935 – 13-07-1958 – Casa Paroquial, 3560-010 
FERREIRA DE AVES. Tel. 232665129 / 934488681 – Pároco de Ferreira de Aves.
 Nuno Filipe Sousa Santos - 07-10-1979 – 11-09-2005 – Seminário Maior, Largo de San-
ta Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 965557041, p.nsantus@ gmail.com – Director 
Espiritual do Seminário Maior de Viseu; Defensor do Vínculo e Promotor de Justiça da Dioce-
se; Professor do Instituto Superior de Teologia de Viseu.
 Nuno Manuel dos Santos Almeida - 01-08-1962 – 19-10-1986 – Pontifício Collegio 
Portoghese, Via Nicolò V, 3 - 00165 ROMA - ITALIA. Tel. 962351616, nunomsalmeida@
gmail.com – Membro do Colégio dos Consultores.
 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 Alca-
fache, Fragosela e Lobelhe do Mato; Sub-Director do Jornal da Beira.
 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– Deão do Cabido; Assistente 
Diocesano do CPM; Assistente Diocesano do MLC; Professor do Instituto Superior de Teolo-
gia; Membro do Conselho Presbiteral.
  Paulo Alexandre Albuquerque Gouveia - 17-09-1980 – 22-07-2007 – Casa Paroquial, 
3570-047 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232688122 / 964775295, Fax 232688122, p.paulogou-
veia@gmail.com – Pároco de Aguiar da Beira, Dornelas, Forninhos, Matança, Penaverde e 
Queiriz; Arcipreste de Aguiar da Beira; Membro do Conselho Presbiteral; Membro do Secreta-
riado Diocesano da Educação Cristã.
 Paulo Diamantino Estêvão Rodrigues - 05-04-1970 – 28-04-1996 – Casa Paroquial, 
3510-854 TORRE- DEITA. Tel. 232996146 / 967670016, pauldia@sapo.pt - Pároco de Boal-
deia, Farminhão e Torredeita.
 Pedro Manuel Leitão Alves - 15-02-1982 – 28-06-2009 – Casa Paroquial, Largo 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; Membro do 
Departamento Diocesano dos Bens Culturais.
 Pedro Manuel Pinto Perdigão - 04-10-1969 – 07-05-2005 – Igreja dos Terceiros, Praça 
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da República, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985 / 964157221, fmcpedro@ gmail.com – Reitor 
da Igreja dos Terceiros - Viseu; Presidente do Secretariado Regional da CIRP; Membro do Con-
selho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano; Assistente da Ordem Franciscana Secular.
 Pedro Regojo Velasco - 24-02-1962 – 24-05-2008 - Rua Quinta de Baixo, n.º 8, Marzo-
velos, 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; Membro do Secretariado Dio-
cesano do Clero.
 Ramiro Dias Ribeiro - 02-09-1936 – 29-07-1962 – Largo Dr. José Cabral, n.º 5, 3430- 
701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, ramiro.ribeiro@gmail.com – Pároco de Papízios 
e 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 Alva, Pepim e Reriz.
 Ricardo Cardoso - 19-03-1932 – 21-07-1957 – Rua Alexandre Herculano, n.º 453, 3.° 
Esq., 3510-039 VISEU. Tel. 232437305 / 965548593, rcrdcrds@ hotmail.com
 Ricardo Silva Ferreira - 25-11-1941 – 23-07-1965 – Casa Episcopal, Rua Nunes de 
Carvalho, n.º 12, 3500-163 VISEU. Tel. 232435857 / 965869267 – 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, n.º 8, 
Marzovelos, 3510-014 VISEU. Tel. 232410230, rlyncefaria@gmail.com – Prelatura da Santa 
Cruz e Opus Dei.
 Sérgio Miguel Tavares de Pinho - 01/10/1987 - 01/07/2012 - Largo da Igreja, n.º 106, 
3465-190 VILAR DE BESTEIROS. Tel. 965681356 / 914410246 sergiopinho1@ gmail.com 
- Pároco de Mosteiro de Fráguas, Silvares e Vilar de Besteiros; Assistente Espiritual da Legião 
de Maria.
 Silvério Cardoso - 01-09-1937 – 29-07-1962 – Casa Paroquial de Carapito, 3570-100 
CARAPITO. Tel. 232577113 / 963187690 – Pároco de Carapito, Cortiçada, Eirado e Valverde; 
Pároco Consultor.
 Sílvio Duarte Henriques - 26-03-1929 – 30-09-1951 – Centro Sócio-Pastoral da Diocese 
de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232423338 / 232467690 / 
232841179 / 917530338 – Chanceler; Capelão do Colégio da Imaculada Conceição; Membro 
da Comissão de Arte Sacra.
 Valmor Marcolin - 12-05-1968 – 13-12-1997 – Casa Paroquial, Póvoa de Calde 3515-
745 CALDE. Tel. 232911122; mvalmor@yahoo.fr — Pároco de Calde e Pindelo dos Milagres.
 Virgílio Marques Rodrigues - 10-10-1968 – 25-07-1993 – Casa Paroquial, Largo Al-
ves Mateus, 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 Vimieiro; Arcipreste 
de Santa Comba Dão; Presidente do Secretariado Diocesano da Educação Cristã; Professor do 
Instituto Superior de Teologia; Membro do Conselho Presbiteral.
 

DIÁCONOS PERMANENTES
 
 António Beato Serra - 29-02-1968 – 22-07-2012 – Travessa do Café, s/n 3600-460 
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MOLEDO. Tel. 232301144 / 932587673, beato.serra@gmail.com - Secretariado Diocesano da 
Educação Cristã; Moledo e Mamouros - Arciprestado de Mões.
 António de Lima Paiva - 29-02-1948 – 22-07-2012 – Rua Principal, Passos de Pinho 
3660-228 PINHO. Tel. 232712242 / 916860866, paiva.lima@sapo.pt - Secretariado Diocesano 
da Pastoral Social; Unidade Pastoral de S. Macário - S. Pedro do Sul.
 António Monteiro Cardoso Marques - 18-04-1959 – 22-07-2012 – Estrada Nacional 2, 
n.º 4, 3460- 433 SABUGOSA. Tel. 232848039 / 919722872, monteiro.sabugosa@gmail.com 
- Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; Sabugosa e S. Miguel do Outeiro - Ton-
dela.
  Carlos Alexandre Cardoso Sales Faria - 17-11-1971 – 22-07-2012 – Av. Almirante 
Afonso Cerqueira, n.º 1 - 4.o Este, 3510-023 VISEU. Tel. 934132297, carlosalexfaria@hot-
mail.com - Departamento Diocesano dos Bens Culturais; S. Salvador e Viso - Viseu Urbano.
 Felisberto Henriques Gomes de Figueiredo Marques - 28-11-1949 – 22-07-2012 – Av. 
de S. Pedro, n.º 326, 3460- 012 CANAS DE SANTA MARIA. Tel. 964441383, felisbertofi-
gueiredo@sapo.pt - Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; Canas de Santa Maria 
- Tondela; Secretariado do Sínodo.
 Hélio da Silva Domingues - 23-08-1971 – 22-07-2012 – Lage do Sobreiro, Lote B, 
3500-891 LOUROSA DE CIMA. Tel. 962757557, heliodomingues@gmail.com - Secretariado 
Diocesano das Vocações, Juventude e Ensino Superior; Canas de Santa Maria - Tondela.
 João Francisco Ferreira Morais - 12-07-1948 – 22-07-2012 – Caminho de S. Domin-
gos, n.º 657, - Pontão, Pouves, 3660-414 SÃO PEDRO DO SUL. Tel. 232711914 / 963054348 
joao.f.morais@gmail.com - Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Fataúnços, Figueiredo 
das Donas, Queirã e S. Miguel do Mato - Vouzela.
 João Pinto de Almeida Ferreira - 20-12-1965 – 22-07-2012 – Rua José Maria Cruz, 
n.º 37, Passos de Silgueiros, 3500-541 SILGUEIROS - VISEU. Tel. 232952057 / 967351079 
grutea@sapo.pt / j.pinto.alfe@sapo.pt - Secretariado Diocesano da Pastoral Social; Silgueiros 
- Viseu Rural 2.
 Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida - 23-05-1958 – 22-07-2012 –Av. dos Vales, 
n.º 275, Póvoa da Alagôa, 3465-190 VILAR DE BESTEIROS. Tel. 232848099 / 962778610, 
jcfa1958@gmail. com - Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; Mosteiro de Fráguas, 
Silvares e Vilar de Besteiros - Besteiros.
 Manuel António Madeira Vaz - 17-01-1949 – 22-07-2012 – Quinta do Bacelo, Apartado 
56, 3530-134 MANGUALDE. Tel. 232622479 / 966783959, manuelm.vaz@ hotmail.com - 
Conselho Económico Diocesano e Ecónomo do Seminário Maior; Mangualde - Mangualde.

PRELATURA PESSOAL

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

ASSOCIAÇÕES E OBRAS PARA SACERDOTES

	 Centro	Sócio-Pastoral	da	Diocese	de	Viseu	- Director:	Cón. 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 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www. centropastoral.web.
pt
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	 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, pxa-
ves@sapo.pt / abel.rodrigues@sapo.pt / pecasal@gmail.com - Presidente: Pe. Manuel Chaves 
de Andrade; Membros:	Pe. Abel Ferreira Rodrigues e Cón. Carlos Martins Casal.

 6. Sector da Vida Consagrada
 
	 Secretariado	Regional	da	CIRP:	 Igreja dos Terceiros, Praça da República, 3510- 105 
VISEU. Tel. 232431985 / 964157221, fmcpedro@gmail.com - Director:	Frei Pedro Manuel 
Pinto Perdigão (Frades Menores Conventuais); Secretário:	Ir. Maria Arminda Teixeira Faus-
tino (Missionárias Reparadoras do S. C. de Jesus); Tesoureiro: Pe. Francisco Alberto Almeida 
de Medeiros (Missionários Combonianos); Vogais:	Ir. Maria da Conceição Ferreira Rodrigues 
(Instituto Jesus Maria José); Ir. Maria Esperança da Costa Simões (Irmãs de Santa Doroteia).

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA
 

INSTITUTOS RELIGIOSOS MASCULINOS

 Congregação dos Missionários Filhos do Coração de Maria (Missionários Claretia-
nos) – PPCMCM - Tondela - Superior:	Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos; Mem-
bros:	Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos, Pe. Florentino Mendes Pereira e Pe. Antó-
nio Lopes da Silva. - Rua Dr. Eurico José Gouveia, n.º 400 - Apart. 95, 3460-580 TONDELA. 
Tel. 232822981 / 232822240 / 232813106 / 967118086, mrochasantoscmf@hotmail.com
 Frades Menores Conventuais – OFM - Convento São Francisco - Superior:	Frei Pedro 
Manuel Pinto Perdigão; Membros:	Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão, Frei Angelo Eliseo Mo-
roni e Frei Giovanni Sartori. - Convento de S. Francisco, Igreja dos Terceiros, Praça da Repú-
blica, 3510-105 VISEU. Tel. 232431985, ubideus@mail.telepac.pt / viseu@ppfmc.it
 Instituto Missionário Marista - FMS - Superior:	Ir. Diamantino Martins Duque; Mem-
bros:	Ir. Diamantino Martins Duque, Ir. António Augusto Tomé e Ir. Miguel Angel Ramos. - 
Rua Sidónio Pais, n.º 23, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, dmduque102@hotmail.com
 Missionários Combonianos do Coração de Jesus – MCCJ - Viseu - Superior:	Pe. José 
Júlio Martins Marques; Membros:	Pe. António Ino, Pe. José Júlio Martins Marques, Pe. Fran-
cisco Alberto Almeida de Medeiros, Ir. António Martins da Costa e Ir. Artur Fernandes Pinto. - 
Seminário das Missões, Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834, 
viseu@combonianos.pt
 Província Portuguesa da Congregação da Missão - Padres Vicentinos – CM - Orgens 
- Superior:	Pe. Albertino Gonçalves; Membros:	Pe. Albertino Gonçalves, Pe. António Martins 
Correia e Pe. Bruno José Pinheiro da Cunha, Pe. Manuel Henriques da Silva - Casa de S. Vicen-
te de Paulo, Monte Salvado, Orgens, 3510-673 ORGENS. Tel. 232414690, padrealbertino@
sapo.pt.

INSTITUTOS RELIGIOSOS FEMININOS

 Carmelitas Missionárias Teresianas - CMT - Bairro de Santo Estêvão, Viseu - Superio-
ra: Ir. Glória Pacheco de Sousa; Membros:	Glória Pacheco de Sousa, Albana da Costa Mesqui-
ta, Manóli Francisca Delgado Pérez, Rosa Maria Ajuriagogeascoa Aurre. - Rua de S. Estêvão, 
n.º 10, 3515-146 ABRAVESES. Tel. 232102055, cmt.viseu@gmail.com
 Congregação da Divina Providência e Sagrada Família – DPSF - Seminário Maior 



301Igreja Diocesana

- Superiora:	Ir. Alexandrina da Silva Rodrigues; Membros:	Alexandrina da Silva Rodrigues, 
Eduarda Maria Balazeiro Gomes Martins, Isaura Maria Alves Lopes e Rosa Silva. - Seminário 
Maior de Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360 / 934868454, dps-
fviseu@hotmail.com
 Congregação das Irmãs de Santa Doroteia (Província do Norte) - Colégio da Ima-
culada Conceição - Viseu - Superiora:	Ir. Maria da Conceição Alves Paiva; Membros:	Maria 
da Conceição Alves Paiva, Adélia Rodrigues Gonçalves, Alzira Gonçalves Ribeiro Russinho, 
Arminda de Moura Gil, Celeste dos Santos Cardoso, Conceição de Jesus Dias Furtado, Concei-
ção Oliveira Leal, Custódia Maria Vieira, Emília de Jesus Lourenço, Eulália Félix de Medeiros, 
Fernanda Lopes Barros, Lucília Moreira Pinheiro, Maria Alcina Monteiro, Maria Alice Correia 
Simões, Maria Casimira de Almeida Marques, Maria Celeste da Silva Gonçalves, Maria Emília 
Coelho de Melo, Maria Esperança da Costa Simões, Maria de Lourdes Dias Ferreira, Rosária 
da Encarnação e Teresa de Jesus Príncipe Santos. Colégio da Imaculada Conceição - Rua Nossa 
Senhora de Fátima, n.º 88, 3510-094 VISEU. Tel. 232480320 / 932530264, mpaiva@iol.pt.
 Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria – IMFCM - Canas de Santa Maria 
- Superiora:	Ir. Rosa Maria Coutinho; Membros:	Rosa Maria Coutinho, Gabriela Luciana do 
Nascimento e Shirley Alcântara de França. - Centro Paroquial de Canas de Santa Maria, 3460-
012 TONDELA. Tel. 232841542, centroparoquialcsm@hotmail.com
 Irmãs Missionárias Filhas do Coração de Maria – IMFCM - Centro Pastoral Diocesa-
no - Superiora:	Ir. Maria José Jiménez; Membros:	Maria José Jiménez, Fran- cisca de Fátima, 
Mirem Orbgozo e Teresa Pérez. - Centro Sócio-Pastoral Diocesano, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, viseucomunidad@hotmail.com
 Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora – FMNS - Vouzela - Superiora:	Ir. Maria 
Cordeiro Pereira; Membros:	Maria Cordeiro Pereira, Alzira Forte Meneses e Fernanda Noguei-
ra. - Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 VOUZELA. Tel. 232771805.
 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria - IRSCM - Residência do Sa-
grado Coração de Maria, Viseu - Superiora:	Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos; Membros:	Ma-
ria Alice Ribeiro dos Santos, Maria Antónia Quinteiro Lopes, Maria do Céu Quinteiro Lopes, 
Maria Dolorosa Cabral, Maria de Fátima Tomé Bispo, Maria da Graça Neves de Matos, Maria 
Joaquina de Oliveira Neiva e Vitória dos Prazeres. - Residência do Sagrado Coração de Maria, 
Av. 25 de Abril, n.º 140, 3510-118 VISEU. Tel. 232428884 / 232421901, com.viseu@irscm.pt
 Instituto Jesus Maria José - JMJ - Viseu - Superiora:	Ir. Margarida Hostilina da Costa 
Cardoso; Membros:	Margarida Hostilina da Costa Cardoso, Angelina Lourenço Maurício, Ma-
ria do Céu Rouxinol, Maria da Conceição Ferreira Rodrigues, Maria de Fátima Pereira de Jesus, 
Maria de Lurdes Oliveira, Maria da Nazaré Cristóvão, Maria Salete Lourenço Pereira, Marisa 
Xavier, Rosa Miranda e Serafina Almeida Martelo. - Residência Jesus Maria José, Jugueiros, 
3500-606 VISEU. Tel. 232461134.
 Instituto Jesus Maria José - JMJ - Viseu - Superiora:	Ir. Maria Belém Pereira Gonçalo; 
Membros:	Maria Belém Pereira Gonçalo, Ana Maria Ferreira da Silva e Luzia Abreu Fernan-
des. - Lar-Escola de Santo António, Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-160 VISEU. Tel. 
232480360, irbelem@hotmail.com
 Irmãs de São João Baptista e de Maria Rainha - Viseu - Superiora:	Ir. Isabel Afonso 
Sanches Salgueiro; Membros:	Isabel Afonso Sanches Salgueiro, Cidalina Célia Castro, Maria 
do Céu Robalo da Silva e Maria Trindade Moura Pina. - Rua Senhora do Postigo, Edifício S. 
Lázaro – 1.º Esq., 3500-200 VISEU. Tel. 232426421.
 Irmãs Missionárias Combonianas - Viseu - Superiora:	 Ir. Maria Aurora Salgado de 
Abreu - Membros:	Maria Aurora Salgado de Abreu, Armandina Lopes Fonseca, Irene Maria 
Duarte Gonçalves e Maria Natália Lopes de Almeida. - Bairro de Santa Eugénia, Rua Daniel 
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Comboni, n.º 122, 3500-031 VISEU. Tel. 232424502 / 960205650, aurorasalgado22@yahoo.
co.uk
 Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus – MRSCJ - Viseu - Superio-
ra: Ir. Maria Arminda Teixeira Faustino; Membros:	Maria Arminda Teixeira Faustino, Arminda 
Rosa Gonçalves Mourão e Rosália Cuiela. - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 2.º Dto. Trás, 
3510-039 VISEU. Tel. 232425146, viseu@mrscj.org
 Ordem da Imaculada Conceição - OIC - Irmãs Concepcionistas Franciscanas, Viso, 
Viseu - Superiora:	Ir. Maria Deolinda Tavares Alves; Membros:	Maria Deolinda Tavares Alves, 
Maria Isabel da Silva Bernardes, Maria Inês Tavares Pereira Alves, Margarida Maria Tavares 
Alves, Maria Assunta Barros Rosas, Maria Manuela Matari, Maria Albina da Conceição Perei-
ra, Maria do Sameiro Santos Graça, Maria dos Prazeres Carvalho Ferreira, Maria Augusta Ta-
vares Pereira Sequeira, Maria Helena Martins Alexandre, Esmeralda Osalda António da Costa, 
Ana Beatriz Martins Dias, Rafaela Rolo Rodrigues, Leonor Maria Cabral da Câmara Wemans 
e Maria de Fátima Pires Bicheiro. - Convento de Santa Beatriz da Silva, Av. Santa Beatriz, n.º 
23, Viso Norte, 3505-550 VISEU. Tel. 232437229, oicviseu@clix.pt
 Religiosas do Sagrado Coração de Maria - RSCM - Internato Viseense de San- ta Tere-
sinha, Viseu - Superiora:	Ir. Rosa Baptista Peixoto; Membros:	Rosa Baptista Peixoto, Constan-
ça Borges da Silva, Isabel do Espírito Santo Fernandes Pinto, Maria Claudina Silva da Cunha e 
Olívia Neves Fernandes Rosendo. - Rua Serpa Pinto, n.º 43, 3510-112 VISEU. Tel. 232426780, 
com.steresinha@irscm.pt
 Sociedade das Filhas do Coração de Maria – FCM - Canas de Senhorim - Superiora:	
Ir. Laura dos Santos Marques; Membros:	Laura dos Santos Marques, Maria de Belém Pinto 
Soeiro, Maria Filomena Valente Correia, Maria de Lurdes Pereira Cardoso e Maria Rosa Pereira 
Cardoso. - Avenida da Igreja, n.º 15, 3525-023 CANAS DE SE- NHORIM. Tel. 232671468 / 
965695466, fcmcanas@gmail.com / lsmarques@gmail.com

INSTITUTOS SECULARES

 Instituto Secular Caritas Christi - CC - 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 / 965244906.
 Instituto Secular das Cooperadoras da Família - ISCF - Casa de Santa Zita, Viseu 
- Superiora:	Laurinda do Espírito Santo Costa; Membros:	Laurinda do Espírito Santo Costa, 
Clementina Simões da Silva, Dorinda de Ascensão Cardoso, Josefina Sousa Martins Ribeiro, 
Margarida Maria Pinto Ribeiro, Maria Alice Alves da Silva, Maria Arminda Pina, Maria Fer-
nanda do Souto Costa, Maria de Lourdes Rosa Dias, Maria de Lurdes Gonçalves, Maria Olívia 
Dias e Teresa de Jesus Abreu Silva Afonso. - Largo Tenente Miguel Ponces, n.o 11, 3510-091 
VISEU. Tel. 232419350 / 965819482, www. viseu@iscf.pt
 Instituto Secular Missionárias Combonianas - ISMC - Grupo de Viseu - Membros:	
Maria Palmira Marques Pinheiro, Maria Costa Barbosa, Maria Augusta Sousa, Maria Rosa 
Abreu dos Santos, Sara Almeida e Costa, Gracinda Mendes Ribeiro, Lurdes Maria Augusta e 
Maria de Fátima Figueiredo Tenreiro. - Apartado 2080, Grupo de Vi- seu, 3500-901 VISEU.
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7. Área Profética

ORGANISMOS DIOCESANOS DE PASTORAL

SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS

	 Secretariado	Diocesano	 da	Educação	Cristã:	Centro Sócio-Pastoral da Dio- cese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 918754364, Fax 
232467691, sdecviseu@gmail.com, www.centropastoral.web.pt - Presidente: 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 dos Santos Fernandes 
Caires Cunha, Ermelinda Vilhena Santos, Ir. Glória Pacheco de Sousa, Ir. Manóli Francisca 
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	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 - Presidente: Cón. António Jorge 
dos Santos Almeida; Secretária:	Andreia Sofia Coelho Marques; Tesoureiro: Hélio da Silva 
Domingues; Comunicação	e	 Imagem:	Carlos Miguel Baptista Ferreira; Vocações:	 Ir. Glória 
Pacheco de Sousa; Juventude:	Pe. Marco José Pais Cabral; Ensino	Superior:	Célia dos Prazeres 
Ribeiro.
	 Secretariado	Diocesano	da	Animação	Missionária:	Seminário das Missões, Rua Pedro 
Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834 / 933209911, Fax 232425913, pju-
liommarques@gmail.com - Presidente: Pe. José Júlio Martins Marques; Secretário:	Paulo Mar-
ques Aparício; Tesoureiro: Maria Isabel Marques Aparício; Vogais:	Ana Paula Almeida Duarte, 
Bárbara da Silva Cunha, Filomena Ferreira Santos Silva, Isabel Maria Almeida Ferreira, Pe. 
Lino Alberto Pereira Loureiro e Maria Palmira Marques Pinheiro.
	 Secretariado	Diocesano	da	Pastoral	Familiar:	Centro Sócio-Pastoral da Dioce- se de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 962778610 - Presi-
dente: casal Pureza de Fátima Ferreira da Rocha e Carmo de Almeida e Diác. Joaquim Cardoso 
Ferreira de Almeida; Assistente:	Pe. José Francisco Pais da Mota; Vogais:	casal Clara Maria 
Ribeiro Martins Cardão e António Félix Martins Cardão; casal Maria Cecília da Silva Matos e 
Luís Filipe Rodrigues da Costa; casal Carla Sofia Marques Saraiva e Paulino Manuel Abrantes 
Marques; Laurinda do Espírito Santo Costa - Superiora do Instituto Secular das Cooperadoras 
da Família.
	 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:	Pe. 
Manuel Gonçalves Fernandes; Gabinete	de	Informação:	Diác. Felisberto Henriques Gomes de 
Figueiredo Marques; Vogais:	Pe. João Martins Marques, Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo, 
Pe. António Gomes de Matos, Pe. José Carlos dos Santos Bento e Rodrigues Bispo.

MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS LAICAIS

 Acção Católica Rural - Presidente: Maria da Conceição Lufinha de Vasconcelos Pereira 
dos Santos - Assistentes:	Pe. António Gomes de Matos e Pe. João Luís Leão Zuzarte - Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 



Igreja Diocesana304

232467690 / 918334900, Fax 232467691, saolufinha@gmail. com, www.centropastoral.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
 Centro de Preparação para o Matrimónio - Presidente: casal Clementina da Costa 
Figueiredo e Adelino da Silva Rodrigues - Assistente:	Cón. Manuel Moreira de Matos - Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 
232467690 / 936390047, Fax 232467691, adelinorodrigues@ netvisao.pt / cpmdioceseviseu@
gmail.com
 Corpo Nacional de Escutas - Presidente: António Rodrigues - Assistente:	Pe. Geraldo 
de Fátima Morujão; Assistente	adjunto:	Pe. Marco José Pais Cabral - Apartado 347, 3501-903 
VISEU. Tel. 232426225, www.viseu.cne-escutismo.pt
 Convívios Fraternos - 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
 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.
 Equipas de Casais de Nossa Senhora - Sector	Viseu	Dão	-	Casal	Responsável:	Ana 
Maria e João Carlos Martins - Rua da Lameira, n.º 2, Póvoa de Santo António, 3525-543 CA-
NAS DE SENHORIM. - Tel. 232421781 / 969096649 / 965466633, sviseu_dao@hotmail.
com - Conselheiro	Espiritual:	Pe. José Francisco Pais da Mota. - Sector	Viseu	Lafões	- Casal 
Responsável:	Graça Maria e José Luís Rodrigues - Quinta da Cónega, Lote 8, Anciães, 3660-
681 VÁRZEA DE LAFÕES. Tel. 232724666 / 966276146 / 969024358, sviseu.lafoes@gmail.
com - Conselheiro	Espiritual:	Pe. José Cardoso de Almeida. - Região	Centro	Litoral	(engloba 
os sectores de Viseu, Aveiro, Coimbra e Águeda) - Casal	Responsável:	Alexandra Maria e 
Henrique Dias - Quinta dos Areias, Lote A, Viso Sul, 3500-605 VISEU. - Tel. 232471421 / 
926048756 / 919085381, regiaocl@sapo.pt - Conselheiro	Espiritual:	Cón. Miguel de Abreu.
 Movimento de Dinamização Bíblica - Presidente: Palmira Henriqueta Fraga Frutuoso 
Vaz - Assistente:	Pe. Manuel Pires Ferreira (superior da comunidade de Barcelos dos Francis-
canos Capuchinhos) - 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 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 - Responsáveis:	Orlando Carvalho e Teresa 
Carvalho - Rua Amor de Perdição, Lote 12 B/C, Viso Sul, 3500-608 VISEU, fdiascarvalho@
sapo.pt, www.centropastoral.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 da Mensagem de Fátima - Presidente: Madalena das Dores Antunes - As-
sistente: Cón. Carlos Martins Casal - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. An-
tónio Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / 926681863, Fax 232467691, www.
centropastoral.web.pt
 Ordem Terceira do Carmo - Responsável:	Lucinda de Figueiredo e Silva de Aguiar 
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Cabral Ferreira; Assistente:	Pe. José Francisco Pais da Mota - Igreja do Carmo, Largo de Santa 
Cristina, 3500-181 VISEU. Tel. 966211135.
 Ordem Franciscana Secular - Presidente: José Manuel Ferreira da Silva - Assistente:	
Fr. Pedro Manuel Pinto Perdigão - Igreja dos Terceiros, Praça da República 3510-105 VISEU. 
Tel. 232431985.

 8. Área Litúrgica

SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS

	 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 - Presidente: Cón. José 
Henrique Correia de Almeida Santos; Secretário:	António Pereira de Lima; Tesoureiro: Albano 
Chaves de Andrade; Departamento	de	Música	Litúrgica:	Cón. Jorge Alberto da Silva Seixas, 
Acácio Ferreira, José Luís, Rui Vilafanha, Albano Chaves de Andrade e Dina Martins; Depar-
tamento	dos	Leitores:	Fernanda Maria Pereira; Departamento	dos	Acólitos:	Pedro Miguel da 
Assunção Teixeira; Departamento	da	Formação	e	Informação	Litúrgica	nos	“media”:	Cón. 
Jorge Alberto da Silva Seixas; Responsável	pela	página	web:	Pe. Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha.
	 Departamento	de	Arquitectura	Religiosa:	Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, 
Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 / Fax 232467691; Presiden-
te: Cón. Sílvio Duarte Henriques; Membros:	Cón. José Henrique Correia de Almeida Santos, 
Dr. Alberto Correia, Arq. Carlos Manuel Chaves, Dr. Fernando Ribeiro, Eng. Pedro Costa.
	 Departamento	Diocesano	dos	Bens	Culturais,	Arquivos	e	Museu:	Casa Episcopal, Rua 
Nunes de Carvalho, n.º 12, 3504-502 VISEU. Tel. 232467360 / 963759923, bensculturais@
diocesedeviseu.pt, http://bensculturais.diocesedeviseu.pt - Coordenador: Maria de Fátima dos 
Prazeres Eusébio; Música	e	Liturgia	/	Assessoria:	Cón. José Henrique Correia de Almeida San-
tos; Acompanhamento	Executivo	/	Assessoria:	Pe. Pedro Manuel 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 Augus-
to; Arquitectura:	Carlos Chaves; Acompanhamento	Executivo	/	Apoio	Técnico:	Carlos Alexan-
dre; Expografia	/	Apoio	Técnico:	Margarida da Silva de Almeida.

MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS LAICAIS

IRMANDADES

	 Abraveses	-	Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora dos Prazeres
	 Abrunhosa-a-Velha	- Nossa Senhora dos Verdes 
	 Alcafache	- Nossa Senhora dos Prazeres, Santíssimo Sacramento 
	 Antas	- Nossa Senhora da Assunção
	 Arcozelo	das	Maias	- Nossa Senhora do Pilar 
	 Arões	- S. Simão 
	 Avelal	- S. José 
	 Baiões	- Nossa Senhora da Guia
	 Barreiro	de	Besteiros	- Nossa Senhora do Rosário, S. João Baptista
	 Barreiros	- Santa Marinha 
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 Bodiosa - Santíssimo Sacramento, Divino Espírito Santo 
	 Bordonhos	- Santíssimo Sacramento e Sagrado Coração de Jesus 
	 Calde	- Nossa Senhora da Natividade 
	 Cambra	– Almas, Santo Nome de Jesus Menino 
	 Campia	- Nossa Senhora da Conceição, S. Miguel 
	 Campo	- Nossa Senhora do Rosário
	 Canas	de	Santa	Maria	- Santíssimo Sacramento e Coração de Jesus 
	 Canas	de	Senhorim	- S. Sebastião 
	 Carapito	- Almas 
	 Carvalhais	- Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Chãs 
	 Carvalhal	Redondo	- Nossa Senhora do Viso
	 Casal	Vasco	- Nosso Senhor dos Loureiros 
	 Castelo	de	Penalva	- Nossa Senhora da Consolação, Sagrado Coração de Jesus e Santís-
simo Sacramento 
	 Castelões	- Santíssimo Salvador
	 Cavernães	- Nossa Senhora da Vitória 
	 Cepões	- Santa Eufémia 
	 Côta	- S. Pedro 
	 Couto	de	Baixo	- Senhor Salvador do Mundo 
	 Couto	de	Cima	- Santíssimo Sacramento 
	 Couto	do	Mosteiro	- Santíssimo Nome de Jesus 
	 Cunha	Alta	- Nossa Senhora da Saúde
	 Cunha	Baixa	- Menino Jesus 
	 Currelos	- Santíssimo Sacramento e Almas
	 Decermilo	- S. Sebastião 
	 Destriz	- Divino Espírito Santo 
	 Dornelas	- S. Sebastião 
	 Esmolfe	- Santíssimo Sacramento 
	 Espinho	- S. Lourenço 
 Fail - S. Lourenço 
	 Farminhão	- Nossa Senhora do Carmo 
	 Fataúnços	- S. Carlos, Santíssimo Sacramento 
	 Ferreira	de	Aves	- Nosso Senhor dos Passos
	 Figueiredo	de	Alva	- Divino Salvador 
	 Figueiredo	das	Donas	- Nossa Senhora das Neves 
	 Fornelo	do	Monte	- Divino Espírito Santo 
	 Forninhos	- Santa Marinha 
	 Fornos	de	Maceira	Dão	- S. Miguel 
	 Fragosela	- Nossa Senhora do Rosário e Santíssimo Sacramento 
	 Freixiosa	- Santa Luzia 
	 Fuinhas	- Santo Amaro e Almas 
	 Germil	- Nossa Senhora da Piedade 
	 Guardão	- Santíssimo Sacramento 
	 Junqueira	- Sagrado Coração de Jesus 
	 Lobelhe	do	Mato	- Santíssimo Sacramento 
	 Lordosa	- S. Pedro 
	 Luzinde	- Nossa Senhora da Assunção 
	 Mamouros	- Santo Antão 
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	 Mangualde	- Almas
	 Mareco	- Santíssimo Sacramento 
	 Matança	- Nossa Senhora do Rosário 
	 Matela	- S. Nicolau 
	 Mesquitela	- S. Pedro e S. Paulo 
	 Mioma	- Santíssimo Sacramento 
	 Mões	- Nossa Senhora do Rosário 
	 Moimenta	do	Dão	- Nossa Senhora das Neves 
	 Mosteiro	de	Fráguas	- Senhor dos Aflitos 
	 Mouraz	- Nossa Senhora da Esperança 
	 Mundão	- Nossa Senhora da Conceição, Santíssimo Sacramento 
	 Manhouce	- Sagrado Coração de Jesus
 Nelas - S. Miguel Arcanjo 
	 Oliveira	do	Conde	- Santo António, Santo Estêvão 
	 Oliveira	de	Frades	- S. Marcos
	 Orgens	- Santíssimo Sacramento, Santa Ana
	 Óvoa	- Santíssimo Sacramento
	 Pindo	- S. João Baptista S. Martinho, S. Pedro 
	 Quintela	de	Azurara	- S. Sebastião
	 Ranhados	- Nossa Senhora do Ouvido 
 Real - Santíssimo Sacramento 
 Reigoso - Nossa Senhora da Nazaré 
 Repeses - Santa Eulália
	 Reriz	- Nossa Senhora de Rodes e do Rosário 
	 Ribafeita	- Santíssimo Sacramento 
	 Ribeiradio	- S. Miguel e Almas 
	 Rio	de	Loba	- Santo António, S. Simão 
	 Rio	de	Moinhos	- Nossa Senhora dos Prazeres
	 Romãs	- Nossa Senhora do Vale e Almas 
	 Santa	Comba	Dão	- Santíssimo Sacramento 
	 Santa	Cruz	da	Trapa	- S. Sebastião 
	 Santa	Maria	de	Viseu	- Santíssimo Sacramento
	 Paços	de	Vilharigues	- Santo António 
	 Papízios	- Santíssimo Sacramento 
	 Parada	- Santíssimo Sacramento 
	 Parada	de	Gonta	- Santíssimo Sacramento 
	 Penaverde	- Nossa Senhora da Purificação 
	 Pepim	- Santíssimo Sacramento e Sagrado Coração de Jesus 
	 Pindelo	dos	Milagres	- Nossa Senhora dos Milagres
	 Pinheiro	 de	Ázere	 - Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus e Coração de 
Maria
	 Pinheiro	de	Lafões	- Santíssimo Sacramento 
	 Pinho	- Santíssimo Sacramento 
	 Póvoa	de	Cervães	- S. João Baptista 
	 Povolide	- Santíssimo Nome de Jesus 
	 Queirã	- S. Silvestre, S. Miguel Arcanjo 
	 Queiriga	- Santíssimo Sacramento, Almas, Santa Cruz e Passos, S. Sebastião
	 Santar	- Santíssimo Sacramento 



Igreja Diocesana308

	 Santos	Evos	- Nossa Senhora do Rosário 
	 S.	Cipriano	- Nossa Senhora da Expectação 
	 S.	Cristóvão	de	Lafões	- Nossa Senhora da Boa Morte 
	 S.	Félix	- Santíssimo Sacramento 
	 S.	João	de	Areias	- S. João Baptista, Santíssimo Sacramento 
	 S.	João	da	Fresta	- S. João Baptista
 S. Sebastião S.	Salvador	- Nossa Senhora das Neves
	 S.	João	de	Lourosa	- Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Expectação, S. Pedro 
	 S.	João	do	Monte	- S. João Baptista
	 S.	João	da	Serra	- Nossa Senhora do Rosário 
	 S.	José	- Nossa Senhora da Conceição, S. Pedro 
	 S.	Miguel	do	Mato	- S. Miguel Arcanjo 
	 S.	Miguel	do	Outeiro	- Nossa Senhora da Conceição 
	 S.	Miguel	de	Vila	Boa	- Nossa Senhora da Esperança 
	 S.	Pedro	de	France	- Nossa Senhora das Neves 
	 S.	Pedro	do	Sul	- Santíssimo Sacramento, Senhor S. João Baptista, Nossa Senhora da 
Saúde 
	 Santiago	de	Cassurrães	- Menino Jesus, Santíssimo Sacramento 
	 S.	Vicente	de	Lafões	- Nossa Senhora da Assunção
	 Sátão	- Nossa Senhora da Graça 
	 Sejães	- Nossa Senhora do Rosário 
	 Senhorim	- Nossa Senhora do Viso 
	 Serrazes	- Nossa Senhora do Bom Sucesso 
	 Sezures	- Nossa Senhora da Graça 
	 Silgueiros	- Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Assunção 
	 Silvã	de	Cima	- Nossa Senhora do Rosário e Almas 
	 Silvares	- Santo António 
	 Sobral	Pichorro	- Santíssimo Sacramento 
	 Souto	de	Lafões	- S. João Baptista 
	 Sul	- Divino Espírito Santo 
	 Tonda	- S. Sebastião 
	 Torredeita	- Nossa Senhora das Neves, S. Romão 
	 Tourigo	- S. José
	 Trancozelos	- S. Silvestre 
	 Treixedo	- Santíssimo Sacramento 
	 Valadares	- Nossa Senhora dos Remédios 
	 Várzea	de	Lafões	- Nossa Senhora da Nazaré 
	 Várzea	de	Tavares	- Santo António e Almas 
	 Varzielas	- S. Pedro 
	 Ventosa	- Nossa Senhora da Purificação 
	 Vil	de	Soito	- Santíssimo Sacramento 
	 Vila	Chã	de	Sá	- S. Sebastião 
	 Vila	Cova	do	Covelo	- Santo António
	 Vila	Maior	- Nossa Senhora da Conceição 
	 Vila	Nova	da	Rainha	- Santíssimo Sacramento 
	 Vilar	de	Besteiros	- Nossa Senhora do Rosário 
	 Vilar	Seco	- Nossa Senhora do Ó 
	 Vimieiro	- Santíssimo Sacramento 
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	 Vouzela	- Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

 Presidente: Maria Cândida Dias Lopes Soares de Moura - Assistente:	Pe. Luís Carlos 
Correia 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

CENÁCULOS DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA - COM

	 Animadores	Diocesanos:	Maria Ascensão Pereira, Maria Arminda Ferreira Gomes e Alci-
des Ferreira; - Assistente:	Pe. José Júlio Martins Marques - Seminário das Missões, Rua Pedro 
Álvares Cabral, n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232422834, armindafgomes@gmail.com; pju-
liommarques@ gmail.com

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

UNIÃO EUCARÍSTICA REPARADORA

 Presidente: Maria do Céu Almeida - Assistente:	Pe. Geraldo de Fátima Morujão - Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 
232467690, Fax 232467691, www.centropastoral.web.pt

 9. Área Social

SECRETARIADOS/DEPARTAMENTOS

	 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; Secretário:	José Fernando Pereira Borges; Tesoureiro: Messias Lopes dos 
Santos; Vogais:	Dr. Custódio Matos Costa, Pe. José de Seixas Nery, Pe. João de Figueiredo Ro-
drigues, Diác. António de Lima Paiva, Diác. João Francisco Ferreira Morais e Diác. João Pinto 
de Almeida Ferreira.
	 Departamento	Diocesano	das	Migrações	e	Mobilidade:	Centro Sócio-Pastoral da Dio-
cese 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 
Amaral.
	 Departamento	Diocesano	da	Pastoral	da	Saúde:	Centro Sócio-Pastoral da Diocese de 
Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690 - Presidente: Dr. 
António Augusto de Almeida; Coordenador: Pe. Amadeu Dias Ferreira; Assistente:	Pe. José de 
Seixas Nery.
	 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: Dr. 
Custódio Matos Costa; Assistente:	Pe. Ricardo Cardoso; Membros:	Manuel Joaquim das Neves 
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Botelho, Gaspar da Costa, Maria de Fátima dos Prazeres Eusébio, Ana da Luz Afonso Campos 
Ferreira Gomes, Filipe José R. Abrantes L. Figueiredo, Emília Susana A. Gonçalves Figueire-
do, José Maria Gonçalves Costa, Rui Cabral Rodrigues, Andreia Isabel Mota Figueiredo, José 
Manuel Henriques Mota Faria, Isabel Maria R. Almeida Martins, Pe. João de Figueiredo Rodri-
gues.

MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES E OBRAS LAICAIS

 Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde - ACEPS - Presidente: 
Enf. Maria de Deus Queijo Barroco Correia - Assistente:	Pe. José de Seixas Nery - Centro 
Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 
232467690, Fax 232467691, www.cebtropastoral.web.pt
 Associação Cristã de Empresários e Gestores - ACEGE - Responsável:	 José Lo-
pes Coelho - Assistente	Espiritual:	Pe. Mário Rui Leal Pedras (da diocese de Lisboa). Tel. 
917541481, jose.coelho@vidis.pt
 Associação dos Médicos Católicos - Presidente: Dr. Ovídio da Cruz Loureiro - Assis-
tente: Pe. José de Seixas Nery - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António 
Monteiro, n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, Fax 232467691, www. centropastoral.web.
pt
 Cáritas Diocesana de Viseu - Presidente: José Fernando Pereira Borges - Assistente:	Pe. 
Miguel Rodrigues Pereira - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 – 1.º Dto., 3510- 039 VISEU. 
Tel. 232420340, Fax 232420349, viseu@caritas.pt
 Conferências Vicentinas - Presidente: Messias Lopes dos Santos - Assistente:	Pe. An-
tónio Ribeiro Teixeira - Casa S. Vicente de Paulo, Monte Salvado, 3510-673 ORGENS. Tel. 
232414690.
 Legião de Maria - Presidente: Orlando Lopes Vieira Leite - Assistente:	Pe. Sérgio Mi-
guel Tavares de Pinho - Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu, Rua D. António Monteiro, 
n.º 2, 3500-040 VISEU. Tel. 232467690, 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
 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 Vida Ascendente - Presidente: Maria do Carmo Lisboa Mendes - Assistente:	
Pe. José de Seixas Nery - Praça Miguel Ponces, n.º 6 A - 2o, 3510-091 VISEU. Tel. 232429663 
/ 966648440.

OBRAS DE ACÇÃO SÓCIO-CARITATIVA

 Cáritas Diocesana de Viseu - Director:	José Fernando Pereira Borges - Propriedade:	
Cáritas Diocesana - Rua Alexandre Herculano, n.º 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, 3650-051 QUEIRIGA. Tel. 232609040, Fax 232609040, 
caritasparoquialqueiriga@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar 
para Idosos.
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 Cáritas Paroquial de Beijós - Director:	Pe. Marco José Pais Cabral - Propriedade:	
Paróquia de Beijós - Rua Abade Pais Pinto, n.º 145, 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232672047 / 
969800653, Fax 232673262, caritasparoquialbeijos@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio 
Domiciliário; Centro de Dia.
 Cáritas Paroquial de Mioma - Director:	Pe. António José da Silva Ramos Boavida - 
Propriedade:	Paróquia de Mioma, 3560-085 MIOMA. Tel. 232982658, Fax 232982658, cari-
tas.mioma@mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Lar; Centro de Dia; Apoio Domiciliário.
 Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde - Director:	Pe. Álvaro Dias Arede - Proprie-
dade: Paróquia de Oliveira do Conde - Largo de S. Pedro, n.º 4, 3430-351 OLIVEIRA DO 
CONDE. Tel. 232968272, caritas.oliveiraconde@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Do-
miciliário; Apoio Domiciliário Integrado.
 Cáritas Paroquial de Parada - Director:	Pe. Ramiro Dias Ribeiro - Propriedade:	Paró-
quia de Parada, 3430-753 PARADA. Tel. 232968060. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Cáritas Paroquial de Santa Maria de Viseu - Director:	Cón. Manuel Moreira de Ma-
tos - Propriedade:	Paróquia de Santa Maria - Rua Silva Gaio, n.º 37-A, 3500- 203 VISEU. Tel. 
232435092, Fax 232422984, caritas.santamaria.viseu@clix.pt VA- LÊNCIAS: Centro Aloja-
mento 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, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES.
 Centro Paroquial Bem-Estar Social de Vimieiro - Director:	Pe. Pedro Manuel Leitão 
Alves - Propriedade:	Paróquia de Vimieiro - Rua Padre Tomás de Aquino, Rojão Grande, 3440-
607 VIMIEIRO. Tel. 232891374. VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré- Escolar.
 Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director:	Pe. Miguel Rodrigues Pe- rei-
ra - Propriedade:	 Paróquia de Carvalhais, 3660-061 CARVALHAIS. Tel. 232700040, Fax 
232700049, cps_carvalhais@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro de Promoção Social de S. Martinho de Pindo - Director:	Pe. César Martinho 
Duarte Catarino - Propriedade:	Paróquia de Pindo, 3550-248 PINDO. Tel. 232641114, centrop-
socialpindo@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Paroquial de Alcafache - Director:	Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo - Pro-
priedade:	Paróquia de Alcafache, 3530-020 ALCAFACHE. Tel. 232478305. VALÊNCIAS: 
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, 3460-012 CANAS DE 
SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@ hotmail.com VA-
LÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Paroquial de Cunha Baixa - Director:	Pe. João Luís Leão Zuzarte; Proprieda-
de: Paróquia de Cunha Baixa - Adro da Igreja, 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232621155, 
Fax 232617337, 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 de Almeida Melo - Proprieda-
de: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.po-
volide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Centro de Dia; Lar para Idosos; 
Serviço Apoio Domiciliário.
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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:	
Paróquia de Vilar Seco - Largo da Igreja, 3520-225 VILAR SECO. 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 Carva-
lho - Propriedade:	Missionários Combonianos do Coração de Jesus - R. Pedro Álvares Cabral, 
n.º 301, 3504-521 VISEU. Tel. 232 422 834, viseu@combonianos.pt
 Centro Social Jesus Maria José de Jugueiros - Director:	 Ir. Margarida Hostilina da 
Costa Cardoso - Propriedade:	Instituto Jesus Maria José - 3500-606 VISEU. Tel. 232461134. 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social da Paróquia de Boaldeia - Director:	Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade:	Paróquia de Boaldeia - Rua do Reguengo, 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 MUN-
DÃO. Tel. 232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação 
Pré-Escolar; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de Reriz - Director:	Pe. Ricardo Alexandre Albuquerque 
Oliveira - Propriedade:	Paróquia de Reriz - Largo da Igreja, 3600-598 RERIZ. cspreriz@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, 3660-328 SÃO MAR-
TINHO DAS MOITAS. Tel. 232357649 csp.smmoitas@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio 
Domiciliário.
 Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director:	Pe. Armando Esteves Domin-
gues - Propriedade:	Paróquia de S. Salvador - Rua da Igreja, 3510-764 SÃO SALVADOR. 
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 Ro-
drigues - Propriedade:	Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA. 
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro Atendi-
mento e Acompanhamento Social.
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director:	Pe. Mílton Lopes da En-
carnação - Propriedade:	Paróquia do Coração de Jesus - Rua Nossa Senhora de Fátima - Igreja 
do Coração de Jesus, 3510-094 VISEU. Tel. 232421508. VALÊNCIAS: CATL; Serviço Apoio 
Domiciliário.
 Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs - Director:	Pe. António José Almeida 
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Rodrigues - Propriedade:	Paróquia de Romãs - Largo da Igreja, n.º 7, 3560-114 ROMÃS. Tel. 
232546775, csp.romas@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director:	Pe. António Gonçalves 
da Cunha - Propriedade:	Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Quinta do Viso, n.º 9, 3530-010 
ABRUNHOSA-A-VELHA, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Esco-
lar; Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Águas Boas - Director:	Pe. António Lopes Leitão - Proprie-
dade: Paróquia de Águas Boas - Rua do Talhinho, 3560-010 ÁGUAS BOAS. Tel. 232609800, 
Fax 232609805. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Antas - Director:	Pe. Manuel José de Matos Clemente - Pro-
priedade:	Paróquia das Antas - Largo de S. Vicente, no 7, 3550-011 ANTAS. Tel. 271701164. 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Campo - Director:	Cón. Miguel de Abreu - Propriedade:	
Paróquia de Campo - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3510-542 CAMPO. Tel. 232459710. VA-
LÊNCIAS: Creche; CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Domiciliário; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Director:	Pe. Jorge Carvalhal Pinto - 
Propriedade:	Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 CANAS 
DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Comple-
mento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Carapito - Director:	Pe. Silvério Cardoso - Propriedade:	
Paróquia de Carapito, 3570-100 CARAPITO. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Cen-
tro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva - Director:	Pe. Manuel José de Matos 
Clemente - Propriedade:	Paróquia de Castelo de Penalva, 3550-039 CASTELO DE PENALVA. 
VALÊNCIAS: Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Chãs de Tavares - Director:	Pe. António Gonçalves da 
Cunha - Propriedade:	Paróquia de Chãs de Tavares, 3530-031 CHÃS DE TAVARES. Tel. 
232651995, Fax 232651995, centrochastavares@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domi-
ciliário.
Centro Social Paroquial de Cortiçada - Director:	Pe. Silvério Cardoso - Propriedade:	Paró-
quia da Cortiçada, 3570-110 CORTIÇADA. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Cen-
tro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Couto do 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 
Gouveia - Propriedade:	Paróquia de Dornelas - Rua Pe. António Andrade Lopes, n.º 1, 3570-
130 DORNELAS. 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, 3570-150 FORNINHOS. VALÊNCIAS: Servi-
ço 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, 3530-071 FORNOS DE MACEI-
RA DÃO. Tel. 232612628, centrofornosdao@sapo.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliá-
rio; Centro de Dia.
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 Centro Social Paroquial de Mamouros - Director:	Pe. Joaquim Carvalho Alves - Pro-
priedade:	Paróquia de Mamouros, 3600-398 MAMOUROS. Tel. 232315819, centrospm@iol.
pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Molelos - Director:	Pe. Américo da Cunha Duarte - Pro-
priedade:	Paróquia de Molelos - Rua da Várzea, 3460-203 MOLELOS. Tel. 232813748, csp-
molelos@iol.pt VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Penaverde - Director:	Pe. Paulo Alexandre Albuquerque 
Gouveia - Propriedade:	Paróquia de Penaverde, 3570-170 PENAVERDE. VALÊNCIAS: Ser-
viço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Aguiar - Director:	Pe. Paulo Alexandre Al-
buquerque Gouveia - Propriedade:	Paróquia de Pinheiro de Aguiar, 3570-180 PINHEIRO DE 
AGUIAR. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Queirã - Director:	Pe. Francisco Alexandre Domingos - 
Propriedade:	Paróquia de Queirã, 3670-174 QUEIRÃ. Tel. 232774163, centrosocialparoquial-
queira@gmail.com VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director:	Pe. José Carlos Pinto de Ma-
tos - Propriedade:	Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal, 3500-810 RIO DE LOBA. 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, 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. Joaninho - Director:	Pe. Virgílio Marques Rodrigues - 
Propriedade:	Paróquia de S. Joaninho - Rua Direita, n.º 20, 3440-080 SÃO JOANINHO. Tel. 
232899090, Fax 232899099, cspsjoaninho@sapo.pt VALÊNCIAS: 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, 3440-465 SÃO JOÃO 
DE AREIAS. Tel. 232899050 / 966796418, Fax 232899059, saojoaoareiasipss@ sapo.pt VA-
LÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Apoio Domiciliário 
Integrado; Unidade Vida Protegida; Fórum Sócio-Ocupacional.
 Centro Social Paroquial de S. José - Director:	Pe. José de Fátima Oliveira Morujão - 
Propriedade:	Paróquia de S. José - Calçada de S. Mateus, 3500-192 VISEU. Tel. 232422639, 
centro.jose@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio 
Domiciliário; Centro de Dia.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Besteiros - Director:	 Pe. Eugénio Duarte 
Henriques de Sousa - Propriedade:	Paróquia de Santiago de Besteiros - Rua Pe. José Sousa 
Júnior, n.º 688, 3465-157 SANTIAGO DE BESTEIROS. Tel. 232852613, Fax 232852376. 
VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director:	Pe. Celestino Correia 
Rodrigues Ferreira - Propriedade:	Paróquia de Santiago de Cassurrães, 3530-349 SANTIAGO 
DE CASSURRÃES. 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 - Pro-
priedade:	Paróquia de Sezures - Rua Nossa Senhora da Graça, 3550-312 SEZU- RES. Tel. 
232641517, centro.sezures@sapo.pt VALÊNCIAS: CATL; Centro de Dia; Serviço Apoio Do-
miciliário.
 Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Director:	Pe. José dos Santos Quinteiro 
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Lopes - Propriedade:	Paróquia de Silvã de Cima - Rua da Torre, 3560-217 SILVÃ DE CIMA. 
Tel. 232546231. VALÊNCIAS: Centro Convívio.
 Centro Social Paroquial de Treixedo - Director:	Pe. Virgílio Marques Rodrigues - Pro-
priedade:	Paróquia de Treixedo, 3440-532 TREIXEDO. Tel. 232881600, centrosocialpt@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, 3560-220 VILA LONGA. Tel. 232546775. VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial Irmãos Braz de Vilar de Besteiros - Director:	Pe. Sérgio 
Miguel Tavares de Pinho - Propriedade:	Paróquia de Vilar de Besteiros, 3465-190 VILAR DE 
BESTEIROS. Tel. 232841213. VALÊNCIAS: Serviço Apoio Domiciliário.
 Centro Social Paroquial Pe. Filinto Elísio Ramalho - Director:	Pe. Francisco Alexan-
dre Domingos - Propriedade:	Paróquia de Fataunços, 3670-095 FATAUNÇOS. Tel. 232771240, 
Fax 232771240. VALÊNCIAS: Centro Convívio.
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director:	Pe. Paulo Alexandre Albuquer-
que Gouveia - Propriedade:	Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar, 
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonse-
ca@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, n.º 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 de San-
ta Eulália - Rua do Fojo, no 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeu-
lalia@gmail.com VALÊNCIAS: Creche; CATL ; Lar para Idosos; Complemento para Lares de 
Idosos; Serviço Apoio Domiciliário.
 Confraria de S. António de Viseu - Presidente: José de Figueiredo Loureiro - Pro-
priedade:	Confraria de Santo António de Viseu - Largo Mouzinho de Albuquerque 3500-160 
VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368, lesaviseu@sapo.pt VALÊNCIAS: Lar de Crianças e 
Jovens.
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Director:	Paulo José Machado Ferreira - 
Propriedade:	Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Estrada Principal - Moure de Madalena 
- Apartado 1120, 3510-516 CAMPO. Tel. 232451508, fdjcmp@mail. telepac.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Irmandade da Misericórdia de N. S. dos Milagres - Director:	Serafim Oliveira Soares - 
Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades - Rua Coronel Neves, 3680-119 
OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232760330, Fax 232760331, misofrades@mail.telepac.pt VA-
LÊNCIAS: 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:	Augusto 
Fernando Andrade - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira - Av. dos 
Combatentes do Ultramar, n.º 54/56, 3570-014 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232680170, Fax 
232687190, misericordia.agbeira@tugmail.com VALÊNCIAS: Lar para Idosos; Apoio Domi-
ciliário; Centro Juvenil.
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 Obra de Santa Zita - Director:	Maria da Conceição Rodrigues Brites - Propriedade:	
Obra de Santa Zita - Largo Tenente Miguel Ponces, n.º 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 Flóri-
do - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal - Quinta da Alagoa 3430-134 
CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Cre-
che; Educação Pré-Escolar.
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director:	Fernando Manuel Morais de 
Almeida - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Av. Gen. Humberto Del-
gado - Apartado 90, 3530-115 MANGUALDE. 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 Silva - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Rua do Lar, 3550-
144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade. penalva@mail.telepac.pt VALÊN-
CIAS: 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 da Misericórdia de Santa Comba Dão - Rua Mouzinho de 
Albuquerque, no 30, 3440-387 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@
mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domici-
liário; Centro de Dia; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; Apoio Domiciliário 
Integrado.
 Santa Casa da Misericórdia de Santar - Director:	Maria Infância Alves Pamplona 
Francisco - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Santar - Largo Visconde de Taveiro, 
3520-147 SANTAR. Tel. 232942558, Fax 232942558, scmsantar@mail. telepac.pt VALÊN-
CIAS: Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Santa Casa da Misericórdia S. António de S. Pedro do Sul - Director:	Manuel Paiva - 
Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de S. Pedro do Sul - 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.
 Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Director:	Carlos Manuel Cortês Henriques 
Cunha - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Av. Visconde de Tondela, 3460-
526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, misericordia- tondela@mail.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Lar para Idosos; Complemento para Lares de Idosos; 
Serviço Apoio Domiciliário; Centro de Dia.
 Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Director:	Fernando Almeida Fontes 
Menezes - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Ladeira, Castelões, 
3465-129 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851878, Fax 232852621, misericordiavalebestei-
ros@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; Lar de Jovens; Serviço Apoio 
Domiciliário; Centro de Dia; Lar para Idosos.
 Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director:	António Magalhães Soeiro - Proprie-
dade: Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Largo Major Teles, n.º 1, 3500-212 VISEU. Tel. 
232470770, geral@scmviseu.com VALÊNCIAS: Jardim de Infância N.ª Sr.ª de Fátima; Jardim 
de Infância de S. Sebastião; Centro de Dia de Santa Maria; Centro de Dia da Sagrada Família; 
Lar Viscondessa de S. Caetano; Centro de Acolhimento Temporário.
 Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Director:	Eugénio Lopes Silva Lobo - Pro-
priedade:	Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Rua Ribeiro Cardoso, n.º 47, 3670-257 
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VOUZELA. Tel. 232704400 / 232704405 / 232704407, Fax 232704406, scmvouzela@mail.
telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL; Serviço Apoio Domiciliário; 
Complemento para Lares de Idosos; Lar para Idosos.
 União das Misericórdias Portuguesas - Director:	Lucílio Fernando Assunção Teixeira - 
Propriedade:	União das Misericórdias Portuguesas - Apartado 4040, 3515- 101 ABRAVESES. 
Tel. 232410580, Fax 232410588, csestevao@ump.pt VALÊNCIAS: Lar Residencial; Centro 
Actividades Ocupacionais.

OUTROS CENTROS SOCIAIS PAROQUIAIS

 Centro Paroquial de Espinho - Director:	Pe. João Luís Leão Zuzarte - Propriedade:	
Paróquia de Espinho, 3530-062 ESPINHO. Tel. 232610760.
 Centro Paroquial de Tondela - Director:	Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos 
- Propriedade:	Paróquia de Tondela - Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, n.º 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.
 Centro Social da Paróquia de S. Martinho das Moitas - Director:	Pe. Carlos Alberto 
Ramos de Sousa - Propriedade:	Paróquia de S. Martinho das Moitas, 3660-328 SÃO MARTI-
NHO DAS MOITAS. Tel. 232357649, csp.smmoitas@sapo.pt
 Centro Social Paroquial de Arões - Director:	Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa 
- Propriedade:	Paróquia de Arões, 3730-001 ARÕES.
 Centro Social Paroquial de Mouraz - Director:	Pe. António Soares Flor - Propriedade:	
Paróquia de Mouraz, 3460-330 MOURAZ.
 Centro Social Paroquial de Oliveira do Conde - Director:	Pe. Álvaro Dias Arede - Pro-
priedade:	Paróquia de Oliveira do Conde, 3430-341 OLIVEIRA DO CONDE.
 Centro Social Paroquial de Óvoa - Director:	Cón. Carlos Martins Casal - Propriedade:	
Paróquia de Óvoa, 3440-012 ÓVOA.
 Centro Social Paroquial de Pinheiro de Ázere - Director:	Cón. Carlos Martins Casal - 
Propriedade:	Paróquia de Pinheiro de Ázere, 3440-202 PINHEIRO DE ÁZERE.
 Centro Social Paroquial de Santa Cruz da Trapa - Director:	Pe. Raimundo Elias Filho 
- Propriedade:	Paróquia de Santa Cruz da Trapa, 3665-259 SANTA CRUZ DA TRAPA.
 Centro Social Paroquial de S. João de Lourosa - Director:	Pe. Luís Miguel Figueira da 
Costa - Propriedade:	Paróquia de S. João de Lourosa, 3500-234 SÃO JOÃO DE LOUROSA.
 Centro Social Paroquial de S. Julião - Director:	Pe. João Pedro Ferreira Cardoso - Pro-
priedade:	Paróquia de Lobão da Beira, 3460-203 LOBÃO DA BEIRA.
 Centro Social Paroquial de S. Pedro do Sul - Director:	Pe. Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha - Propriedade:	Paróquia de S. Pedro do Sul, 3660-440 SÃO 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.
 Centro Social Paroquial de Senhorim - Director:	Pe. Delfim Dias Cardoso - Proprieda-
de: Paróquia de 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, 3500-367 CAVERNÃES.
 Centro Social Paroquial de Currelos - Director:	Pe. José Fernando Pinto da Silva -Pro-
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priedade:	Paróquia de Currelos, 3430-201 CARREGAL DO SAL.
 Centro Social Paroquial de Fragosela - Director:	Pe. Nuno Miguel Henriques Azevedo 
- Propriedade:	Paróquia de Fragosela, 3500-475 FRAGOSELA.
 Centro Social Paroquial de Várzea de Lafões - Director:	Pe. Carlos Augusto Ferreira e 
Cunha - Propriedade:	Paróquia de Várzea de Lafões, 3660-694 VÁRZEA DE LAFÕES.
 Centro Social Paroquial de Beijós - Director:	Pe. Marco José Pais Cabral - Proprieda-
de: Paróquia de Beijós, 3430-501 BEIJÓS.
 Centro Social Paroquial de Oliveira de Frades - Director:	Pe. Manuel Gonçalves Fer-
nandes - Propriedade:	Paróquia de Oliveira de Frades, 3680-000 OLIVEIRA DE FRADES.
 Centro Social Paroquial de S. João da Fresta - Director:	Pe. António Gonçalves da 
Cunha - Propriedade:	Paróquia de S. João da Fresta - Largo da Igreja, 3530-360 SÃO 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, 3680-321 SOUTO DE LA- FÕES.
 Obra Social Instituto Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima - Director:	Ir. 
Maria José Luciano - Propriedade:	Paróquia de Abrunhosa-a-Velha, 3530-010 ABRUNHOSA-
-A-VELHA. Tel. 232651158.

 10. Escolas Católicas

 Universidade Católica Portuguesa (Pólo de Viseu) - Responsável/Director:	Prof. Dou-
tor Aires Pereira do Couto - Estrada da Circunvalação, 3500-505 VISEU. Tel. 232430200, Fax 
232428344.
 Instituto Superior de Teologia - Responsável/Director:	Pe. Joaquim Cardoso Pinheiro - 
Propriedade:	Dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu. - Seminário Maior de 
Viseu, Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232422162, Fax 232425737.
 Colégio da Imaculada Conceição - Responsável/Director:	Ir. Maria da Conceição Alves 
Paiva - Propriedade:	Congregação das Irmãs de Santa Doroteia - Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, n.º 88, 3510-094 VISEU. Tel. 232480320.
 Colégio da Via-Sacra - Responsável/Director:	Cón. Mário Lopes Dias - Propriedade:	Se-
minário Maior de Viseu - Rua Cón. Barreiros, 3500-093 VISEU. Tel. 232421981 / 232422991, 
Fax 232432855.
 Instituto Missionário Marista - Responsável/Director:	 Ir. Diamantino Martins Du-
que - Propriedade:	Maristas - Rua Sidónio Pais, 3670-254 VOUZELA. Tel. 232772441, Fax 
232772441.
 Internato Viseense de Santa Teresinha - Responsável/Director:	Ir. Rosa Baptista Peixo-
to - Propriedade:	Religiosas do Sagrado Coração de Maria - Rua Serpa Pinto, n.º 43, 3510-112 
VISEU. Tel. 232426780.
 Lar de S. José - Director:	Cón. Arménio Ferreira Lourenço - Rua Dr. Luís Girão, n.º 31, 
Moinho de Vento, 3510-049 VISEU. Tel. 232424263.
 Lar do Coração de Maria - Responsável/Director:	Ir. Maria Alice Ribeiro dos Santos - 
Propriedade:	Religiosas do Coração 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 Louren-
ço - Propriedade:	Lar-Escola de Santo António, Largo Mouzinho de Albuquerque, 3500-060 
VISEU. Tel. 232480360, Fax 232480368.
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CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA

 Cáritas Diocesana de Viseu - Director:	José Fernando Pereira Borges - Propriedade:	
Cáritas Diocesana - Rua Alexandre Herculano, n.º 475 - 1.o, 3510-039 VISEU. Tel. 232420340, 
Fax 232423349, viseu@caritas.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL.
 Centro Paroquial Bem-Estar Social Vimieiro - Pe. Pedro Manuel Leitão Alves - Pro-
priedade:	Paróquia de Vimieiro - Rua Padre Tomás de Aquino, Rojão Grande, 3440- 607 VI-
MIEIRO. Tel. 232891374. VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Centro de Promoção Social de Carvalhais - Director:	Pe. Miguel Rodrigues Perei-
ra - Propriedade:	 Paróquia de Carvalhais, 3660-061 CARVALHAIS. Tel. 232700040, Fax 
232700049, cps_carvalhais@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche.
 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, 3460-012 CANAS DE 
SANTA MARIA. Tel. 232848148, Fax 232848149, centroparoquialcsm@ hotmail.com VA-
LÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 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.
 Centro Paroquial de Povolide - Director:	Mons. Alfredo de Almeida Melo - Proprieda-
de: Paróquia de Povolide - Lugar da Igreja, 3505 - 247 VISEU. Tel. 232931364, centro.p.povo-
lide@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Centro Paroquial de Vilar Seco - Director:	Pe. Delfim Dias Cardoso - Propriedade:	
Paróquia de Vilar Seco - Largo da Igreja, 3520-225 VILAR SECO. 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 
MANGUALDE. Tel. 23261440 / 232612389, Fax 23261944, paroquiademangualde@netvisao.
pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social Jesus Maria José de Jugueiros - Director:	Ir. Margarida Hostilina daa 
Costa Cardoso - Propriedade:	Instituto Jesus Maria José - 3500-606 VISEU. Tel. 232461134. 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social da Paróquia de Mundão - Director:	Pe. José Francisco Cardoso Caldeira 
- Propriedade:	Paróquia de Mundão - Rua Pe. Fernando Marques, Lote 34, 3500-553 MUN-
DÃO. Tel. 232922138, Fax 232922167, cspmundao@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação 
Pré-Escolar.
 Centro Social da Paróquia de S. Salvador - Director:	Pe. Armando Esteves Domin-
gues - Propriedade:	Paróquia de S. Salvador - Rua da Igreja, 3510-764 SÃO SALVADOR. Tel. 
232418740, Fax 232418741, cspsalvador@sapo.pt VALÊNCIAS: Creche.
 Centro Social da Paróquia de Torredeita - Director:	Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues - Propriedade:	Paróquia de Torredeita - Rua da Igreja, n.º 1, 3510-854 TORREDEITA. 
Tel. 232996146, Fax 232996031, csptorredeita@sapo.pt VALÊN- CIAS: CATL.
 Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus - Director:	Pe. Mílton Lopes da En-
carnação - Propriedade:	Paróquia do Coração de Jesus - Rua Nossa Senhora de Fátima - Igreja 
do Coração de Jesus, 3510-094 VISEU. Tel. 232421508. VALÊNCIAS: CATL.
 Centro Social Paroquial de Abrunhosa-a-Velha - Director:	Pe. António Gonçalves 
da Cunha - Propriedade:	Paróquia de Abrunhosa-a-Velha - Quinta do Viso, n.º 9, 3530-010 
ABRUNHOSA-A-VELHA, cspabrunhosaavelha@sapo.pt VALÊNCIAS: Educação Pré-Esco-
lar.
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 Centro Social Paroquial de Campo - Director:	Cón. Miguel de Abreu - Propriedade:	
Paróquia de Campo - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3510-542 CAMPO. Tel. 232459710. VA-
LÊNCIAS: Creche; CATL.
 Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim - Director:	Pe. Jorge Carvalhal Pinto - 
Propriedade:	Paróquia de Canas de Senhorim - Av. Bombeiros Voluntários, 3525-001 CANAS 
DE SENHORIM. Tel. 232671863, Fax 232671863, centrosocialcs@sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social Paroquial de Rio de Loba - Director:	Pe. José Carlos Pinto de Ma-
tos - Propriedade:	Paróquia de Rio de Loba - Rua Principal, 3500-810 RIO DE LOBA. Tel. 
232440141. VALÊNCIAS: CATL.
 Centro Social Paroquial de S. José - Director:	Pe. José de Fátima Oliveira Morujão - 
Propriedade:	Paróquia de S. José - Calçada de S. Mateus, 3500-192 VISEU. Tel. 232422639, 
centro.jose@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social Paroquial de Santiago de Cassurrães - Director:	Pe. Celestino Correia 
Rodrigues Ferreira - Propriedade:	Paróquia de Santiago de Cassurrães, 3530- 349 SANTIAGO 
DE CASSURRÃES. Tel. 232614789, Fax 232614224, pcassurraes@ sapo.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Centro Social Pe. José Augusto da Fonseca - Director:	Pe. Paulo Alexandre Albuquer-
que Gouveia - Propriedade:	Paróquia de Aguiar da Beira - Av. dos Combatentes do Ultramar, 
n.º 40, 3570-010 AGUIAR DA BEIRA. Tel. 232687194, Fax 232687194, cspadrejoseafonse-
ca@iol.pt VALÊNCIAS: Creche; CATL.
 Confraria de S. Eulália - Director:	Américo Eusébio - Propriedade:	Irmandade de San-
ta Eulália - Rua do Fojo, no 37 - Repeses, 3500-713 VISEU. Tel. 232429796, confrariasantaeu-
lalia@gmail.com VALÊNCIAS: Creche; CATL.
 Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Director:	Paulo José Machado Ferreira - 
Propriedade:	Fundação D. José da Cruz Moreira Pinto - Estrada Principal - Moure de Madalena 
- Apartado 1120, 3510-516 CAMPO. Tel. 232451508, fdjcmp@mail. telepac.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Irmandade da Misericórdia de N. S. dos Milagres - Director:	Serafim Oliveira Soares 
- Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Frades - Rua Coronel Neves, 3680-
119 OLIVEIRA DE FRADES. Tel. 232760330, Fax 232760331, misofrades@mail.telepac.pt 
VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Obra de Santa Zita - Director:	Maria Conceição Rodrigues Brites - Propriedade:	Obra 
de Santa Zita - Largo Tenente Miguel Ponces, n.º 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 da Misericórdia de Carregal do Sal - Quinta da Ala- goa 3430-134 
CARREGAL DO SAL. Tel. 232961735, Fax 232961737, larcdosal@iol.pt VALÊNCIAS: Cre-
che; Educação Pré-Escolar.
 Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Director:	Cor. Fernando Manuel Morais 
de Almeida - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Av. Gen. Humberto 
Delgado - Apartado 90, 3530-115 MANGUALDE. Tel. 232622577, Fax 232622577, santacasa.
mangualde@netvisao.pt VALÊNCIAS: Creche.
 Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Director:	Joaquim Pinto Ferreira 
da Silva - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo - Rua do Lar, 3550-
144 PENALVA DO CASTELO. Tel. 232642533, irmandade.penalva@ mail.telepac.pt VA-
LÊNCIAS: Creche.
 Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Director:	Rui Manuel Prata dos 
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Santos - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão - Rua Mouzinho de 
Albuquerque, no 30, 3440-387 SANTA COMBA DÃO. Tel. 232822378, misericordia.scdao@
mail.telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Santa Casa da Misericórdia S. António de S. Pedro do Sul - Director:	Manuel Paiva - 
Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de S. Pedro do Sul - Rua da Misericórdia, 3660-474 
S. PEDRO DO SUL. Tel. 232720460, Fax 232720465, geral@mspsul.com.pt VALÊNCIAS: 
Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.
 Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Director:	Carlos Manuel Cortês Henriques 
Cunha - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia de Tondela - Av. Visconde de Tondela, 3460-
526 TONDELA. Tel. 232814190, Fax 232814199, misericordia- tondela@mail.pt VALÊN-
CIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Director:	Fernando Almeida Fontes 
Menezes - Propriedade:	Santa Casa da Misericórdia do Vale de Besteiros - Ladeira, Castelões, 
3465-129 CAMPO DE BESTEIROS. Tel. 232851878, Fax 232852621, misericordiavalebestei-
ros@hotmail.com VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar.
 Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Director:	António Magalhães Soeiro - Proprie-
dade: Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Largo Major Teles, n.º 1, 3500-212 VISEU. Tel. 
232470770, geral@scmviseu.com VALÊNCIAS: Jardim de Infância N.ª Sr.ª de Fátima; Jardim 
de Infância de S. Sebastião.
 Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Director:	Eugénio Lopes Silva Lobo - Pro-
priedade:	Santa Casa da Misericórdia de Vouzela - Rua Ribeiro Cardoso, n.o 47, 3670-257 
VOUZELA. Tel. 232704400 / 232704405 / 232704407, Fax 232704406, scmvouzela@mail.
telepac.pt VALÊNCIAS: Creche; Educação Pré-Escolar; CATL.

 11. Comunicação Social

 Arauto de Beijós – Boletim – Director:	Pe. Marco José Pais Cabral – Periodicidade:	
Mensal - 3430-501 BEIJÓS. Tel. 232671170.
 Canas de Senhorim - Jornal - Director:	Pe. Jorge Carvalhal Pinto - Periodicidade:	Men-
sal - Largo do Cruzeiro, n.º 1 - 1.o 3525-019 CANAS DE SENHORIM. jornalcanasdesenho-
rim@sapo.pt
 Carregal do Sal – Boletim – Director:	Pe. José Fernando Pinto da Silva – Periodicidade:	
Mensal – Currelos, 3430-201 CARREGAL DO SAL. Tel. 232961419.
 Centenário de Silgueiros – Boletim – Director:	Pe. Manuel Antunes dos Santos Barra-
nha – Periodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, Loureiro de Silgueiros, 3500-538 SILGUEI-
ROS. Tel. 232958558.
 Comunidade Cristã de Carvalhais – Boletim – Director:	Pe. Miguel Rodrigues Pe-
reira – Periodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, 3660-055 CARVALHAIS. Tel. 232425529 / 
967788303, Fax 232799150.
 Correio de Papízios – Boletim – Director:	Pe. Ramiro Dias Ribeiro – Periodicidade:	
Mensal – Casa Paroquial, 3430-701 PAPÍZIOS. Tel. 232968266 / 965672896, op202716@
mail.telepac.pt
 Correio de Parada – Boletim – Director:	Pe. Ramiro Dias Ribeiro – Periodicidade:	
Mensal - 3430-745 PARADA. Tel. 232968230.
 Ecos de Besteiros – Boletim
 Ecos de Bodiosa – Jornal – Director:	Pe. António Carlos Carvalho da Silva – Periodici-
dade: Bimestral – Casa Paroquial, 3515-539 BODIOSA. Tel. 232971252 / 965414809.
 Ecos do Mundão – Boletim – Director:	Pe. José Francisco Cardoso Caldeira – Periodi-
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cidade:	Mensal - 3500-564 MUNDÃO. Tel. 232440482, Fax 232922167.
 Família Paroquial de Cunha Baixa – Boletim – Director:	Pe. João Luís Leão Zuzarte – 
Periodicidade:	Mensal - 3530-051 CUNHA BAIXA. Tel. 232614340.
 Família Paroquial de Santiago de Cassurrães – Boletim – Director:	Pe. Celestino Cor-
reia Rodrigues Ferreira – Periodicidade:	Mensal - 3530-349 SANTIAGO DE CASSURRÃES. 
Tel. 232614224, Fax 232614185.
 Igreja Diocesana – Boletim – Director:	Pe. Manuel Gonçalves Fernandes – Periodicida-
de: 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 – Periodicidade:	Se-
manal – Rua Nunes de Carvalho, n.º 28, 3504-502 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, n.º 28, 3504-502 VISEU. Tel. 232428818, Fax 232428518, jbeira@
mail.telepac.pt, www.jornaldabeira.web.pt
 Notícias da Beira – Jornal – Director:	Josué Rodrigues Pereira – Periodicidade:	Quinze-
nal – Complexo Paroquial, Largo da Misericórdia, 3530-131 MANGUALDE. Tel. 232085463 
/ 232619440.
 O Alcofrense – Boletim – Director:	Pe. Cláudio Correia Ferreira – Periodicidade:	Men-
sal – Casa Paroquial, 3670-015 ALCOFRA. Tel. 232751270.
 O Caminho – Jornal – Director:	Pe. José Cardoso de Almeida – Periodicidade	Mensal – 
Casa Paroquial, 3560-172 SÁTÃO. Tel. 232981146.
 O Penalvense – Jornal – Director:	Pe. José António Marques de Almeida – Periodicida-
de: Mensal – Casa Paroquial, Rua Alexandre Herculano, 3550-173 PENALVA DO CASTELO. 
Tel. 232641517.
 Oliveira do Conde – Boletim – Director:	Pe. Álvaro Dias Arede – Periodicidade:	Men-
sal - 3430-351 OLIVEIRA DO CONDE. Tel. 232968272, Fax 232968272.
 Planalto – Jornal – Director:	Pe. Delfim Dias Cardoso – Periodicidade:	Mensal – Casa 
Paroquial, 3520-072 NELAS. Tel. 232945021 / 232945022, Fax 232945023.
 Rádio Renascença – Rádio – Director:	– Periodicidade:	Diário – Largo de Santa Cristi-
na, 3504-517 VISEU. Tel. 232422506.
 Sentinela da Serra – Boletim – Director:	Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – 
Periodicidade:	Bimestral - 3730-170 JUNQUEIRA. Tel. 256402432.
 Terras de Santa Maria Madalena - Jornal - Director:	Cón. Miguel de Abreu; Perio-
dicidade:	Mensal - Rua José Augusto Seixas, n.º 3, 3515-460 CAMPO. Tel. 232459710 / 
968313929.
 Varandim do Couto - Boletim - Director:	Cón. Carlos Martins Casal - Periodicidade:	
Mensal - 3440-126 COUTO DO MOSTEIRO. Tel. 232881600 / 232881240, Fax 232881240.
 Voz da Esperança – Revista – Director:	Cón. Mário Lopes Dias – Periodicidade:	Tri-
mestral – Largo de Santa Cristina, 3504-517 VISEU. Tel. 232467360, Fax 232467369.
 Voz da Montanha – Boletim – Director:	Pe. Eurico José Pereira Teixeira de Sousa – Pe-
riodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, 3730-001 ARÕES. Tel. 256402856.
 Voz de Ferreira de Aves – Boletim – Director:	Pe. Nuno da Gama Osório Amador – Pe-
riodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, 3560-044 FERREIRA DE AVES. Tel. 232665129, Fax 
232665129.
 Voz de Mouraz – Boletim – Director:	Pe. António Soares Flor – Periodicidade:	Mensal 
– Casa Paroquial, 3460-330 MOURAZ. Tel. 232816369.
 Voz de Povolide – Boletim – Director:	Mons. Alfredo de Almeida Melo – Periodicidade:	
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Mensal – Casa Paroquial, 3500-587 POVOLIDE. Tel. 232931299, Fax 232931364.
 Voz de S. Joaninho – Boletim – Director:	Pe. Virgílio Marques Rodrigues – Periodici-
dade: Mensal – Casa Paroquial, 3440-073 SÃO JOANINHO. Tel. 232890420.
 Voz de S. João de Areias – Boletim – Director:	Pe. Pedro Manuel Leitão Alves – Pe-
riodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, 3440-465 SÃO JOÃO DE AREIAS. Tel. 232891313 / 
966796418, Fax 232892633, padre@larsaojoaoareias.com.
 Voz de S. João de Lourosa – Boletim – Director:	Pe. Luís Miguel Figueira da Cos-
ta – Periodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, 3500-899 SÃO JOÃO DE LOURO- SA. Tel. 
232461685 / 966233894.
 Voz de Torredeita e Boaldeia – Boletim – Director:	Pe. Paulo Diamantino Estêvão Ro-
drigues – Periodicidade:	Mensal – Casa Paroquial, Largo da Igreja, 3510- 854 TORREDEITA. 
Tel. 232996146 / 963840569.

ANEXO
REGULAMENTO DO SÍNODO DIOCESANO

 ILÍDIO PINTO LEANDRO, BISPO DA DIOCESE DE VISEU PELA GRAÇA DE 
DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA,
 Para a maior glória de Deus, contando com a luz e a inspiração do Espírito Santo, procu-
rando ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, esperando servir a Igreja de Viseu e considerando 
este tempo como favorável a uma reflexão organizada e aprofundada, partindo das intuições e 
das linhas fundamentais do Concílio Ecuménico Vaticano II, da escuta da Palavra de Deus, da 
atenção aos sinais dos tempos e das circunstâncias actuais e atento à vontade amorosa de Deus 
Pai;
 Em comunhão com toda a Diocese e querendo conduzir a uma missão de renovação es-
piritual, estrutural e pastoral do Povo de Deus a si confiado nesta Igreja particular, de modo a 
viver e a testemunhar a Fé, face aos desafios do nosso tempo;
 Atendendo aos Cânones 460 a 468 do Código de Direito Canónico actualmente em vigor 
e à Instrução sobre os Sínodos Diocesanos da Congregação para os Bispos e tendo ouvido o 
Conselho Presbiteral da Diocese;
 Promulga o presente REGULAMENTO e o declara em vigor para o presente Sínodo 
Diocesano.

Viseu, Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo 
- 25 de Novembro de 2012 -

†	Ilídio	Pinto	Leandro,	Bispo de Viseu

DIOCESE DE VISEU
REGULAMENTO DO SÍNODO

 Proémio
 § 1. Numa expressão de comunhão e de busca de participação na vida e na missão da 
Igreja, a legislação canónica, posterior ao Concílio Vaticano II, assumiu a obrigatoriedade 
da função consultiva. Por isso, o Bispo diocesano tem o direito de receber, de todos os seus 
diocesanos, a colaboração indispensável ao bom governo da Diocese, e estes têm a obrigação 
de se formarem e informarem convenientemente para poderem, em consciência, com verdade, 
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clarividência e oportunidade, corresponder às solicitações do seu pastor.
 § 2. Para concretizar esta corresponsabilidade, o órgão mais nobre e mais solene de 
consulta que o Código de Direito Canónico apresenta ao Bispo diocesano é o Sínodo Diocesano.
 § 3. Espera-se a participação de todos de modo a transformar esta caminhada sinodal num 
projecto de renovação, dando, a esta Igreja particular, um rosto conciliar e propondo-se que ca-
minhe ao ritmo que exigem a Palavra de Deus, os sinais dos tempos e as circunstâncias actuais 
de um mundo no qual a Igreja está como enviada, à maneira de sal, de luz e de fermento.

Título I
Sínodo Diocesano

 Artigo 1.º - Natureza
 § 1. O Sínodo Diocesano de Viseu é a Assembleia de presbíteros, diáconos, religiosos e 
leigos que, escolhidos no seio da Igreja particular, de acordo com o Código de Direito Canónico, 
com a Instrução sobre os Sínodos Diocesanos e com este Regulamento do Sínodo, presta auxílio 
ao seu Bispo, para o bem de toda a comunidade diocesana, como expressão significativa de si-
nodalidade da Igreja, reunida em Cristo ressuscitado e animada pelo Seu Espírito.
  § 2. O Sínodo Diocesano exprime a riqueza dos diversos ministérios e carismas, chamado 
a realizar um discernimento comum na busca da vontade do Pai.
 § 3. Os membros do Sínodo devem sentir, em consciência, o dever de participar nas refle-
xões sinodais, dando o seu enriquecedor contributo eclesial, em ordem ao bom êxito do Sínodo 
Diocesano.
 Artigo 2.º - Convocatória e seu desenvolvimento
 § 1. O Sínodo Diocesano é convocado pelo Bispo diocesano. A este, ouvido o Conselho 
Presbiteral, compete ajuizar das circunstâncias favoráveis e oportunas para o seu anúncio e 
implementação.
 § 2. Ao Bispo compete proceder à clausura do Sínodo Diocesano, bem como, após o seu 
encerramento, dar sequência às decisões aí tomadas.
 § 3. Somente ao Bispo compete, segundo o seu prudente juízo, suspender e/ou dissolver 
o Sínodo Diocesano.
 § 4. Se, durante a realização do Sínodo Diocesano, a Sé Episcopal de Viseu ficar vaga ou 
impedida, o Sínodo será interrompido, por exigência do próprio Direito, até que o Bispo dioce-
sano, seu sucessor, decrete que o mesmo seja retomado ou dissolvido.

Título II
Membros do Sínodo Diocesano

 Artigo 3.º - Presidência
 § 1. Ao Sínodo Diocesano preside o Bispo diocesano.
 § 2. Nas diversas fases e, concretamente, nas Assembleias Sinodais, o Bispo diocesano 
pode fazer-se representar pelo Vigário-geral da Diocese ou por um dos seus Vigários episco-
pais.
 Artigo 4.º - Membros Sinodais
 § 1. São membros sinodais, por direito: 
 a) o Vigário-geral, os Vigários episcopais e o Vigário judicial;
 b) os cónegos da igreja catedral; 
 c) os membros do Conselho Presbiteral; 
 d) o reitor do Seminário Maior.
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 § 2. São membros sinodais, em função do cargo: 
 a) o secretário episcopal; 
 b) o chanceler da Diocese; 
 c) os membros do Conselho Pastoral Diocesano; 
 d) os membros do Secretariado do Sínodo; 
 e) dois elementos de cada Comissão Doutrinal, sendo um deles o respectivo coordenador.
 § 3. São membros sinodais, por eleição: 
 a) um presbítero de cada Arciprestado que tenha 5 ou mais párocos; 
 b) um representante dos diáconos permanentes;
 c) seis superiores dos Institutos Religiosos e Institutos Seculares existentes na Diocese;
 d) um representante dos seminaristas da Diocese do Seminário Maior, devendo o eleito 
ter sido admitido às ordens sacras;
 e) um responsável de núcleo dinamizador sinodal por Arciprestado; 
 f) dois representantes do Secretariado Diocesano da Educação Cristã; 
 g) um casal representante do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; 
 h) um representante do Departamento Diocesano das Migrações e Mobilidade; 
 i) dois representantes do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica; 
 j) dois representantes do Secretariado Diocesano da Pastoral Social; 
 l) um representante do Secretariado Diocesano da Animação Missionária; 
 m) um representante do Departamento Diocesano da Pastoral da Saúde; 
 n) dois representantes do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Juventude e 
Ensino Superior; 
 o) um representante do Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais; 
 p) um representante do Departamento Diocesano dos Bens Culturais; 
 q) três representantes dos dirigentes dos Movimentos, Associações e Obras existentes na 
Diocese.
 § 4. São também membros sinodais, de livre escolha do Bispo, outros cristãos até ao 
máximo de 15, a indicar até 15 de Fevereiro de 2013.
 § 5. O Bispo diocesano, se julgar oportuno, pode convidar como observadores membros 
de outras Igrejas ou Comunidades cristãs ou não cristãs implantadas na Diocese, a indicar até 
15 de Fevereiro de 2013.
 § 6. Os membros sinodais referidos nos § 1., § 2., § 3. e § 4. do artigo 4o têm o direito e 
a obrigação, sob compromisso, de participar nas sessões das Assembleias Sinodais, intervindo 
e exercendo o seu direito de voto.
 § 7. Os membros sinodais referidos no § 5. do artigo 4o têm o direito de participar nas 
sessões das Assembleias Sinodais, intervindo, mas sem direito de voto.
 § 8. Qualquer membro do Sínodo Diocesano que se encontrar legitimamente impedido 
não pode enviar um procurador que assista ao mesmo em seu nome, devendo informar o Bispo 
desse impedimento (Cânone 464).
 Artigo 5.º - Secretariado do Sínodo
 § 1. O Secretariado do Sínodo é constituído por um secretário-geral, um secretário-geral 
adjunto, um secretário executivo e três vogais nomeados pelo Bispo diocesano.
 § 2. Ao Secretariado do Sínodo compete: 
 a) coordenar as eleições para a escolha dos membros sinodais; 
 b) elaborar o elenco completo dos membros do Sínodo Diocesano, que estão definidos no 
artigo 4.º; 
 c) enviar as convocatórias do Bispo diocesano, indicando data, hora e local das Assem-
bleias Sinodais; 
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 d) tratar do acolhimento, entregando a cada membro a credencial de ‘Membro do Sínodo’ 
ou de ‘Observador do Sínodo’, conforme o caso; 
 e) providenciar a publicação de um “Documento de Trabalho” com os temas propostos 
pelos grupos sinodais, sugeridos no trabalho durante os 3 anos pastorais anteriores, e pelo In-
quérito/Sondagem a realizar na Diocese, “Documento de Trabalho” esse que servirá de base ao 
trabalho das Assembleias Sinodais.
 Artigo 6.º - Comissões Doutrinais
 § 1. Por indicação do Bispo diocesano, são constituídas as seguintes 4 Comissões 
Doutrinais: Comissão da Pastoral Orgânica, Comissão da Pastoral Litúrgica, Comissão da 
Pastoral Profética e Comissão da Pastoral Social.
 § 2. Cada uma das Comissões Doutrinais é constituída por um coordenador, nomeado 
pelo Bispo, que, com a sua concordância, indica os restantes elementos que formam a equipa 
que superintende nas respectivas áreas temáticas.
 § 3. A cada Comissão Doutrinal compete, com a colaboração do Secretariado do Sínodo:
 a) participar, com outros agentes, na elaboração do Inquérito à Diocese, prévio ao “Docu-
mento de Trabalho”;
 b) elaborar o “Documento de Trabalho” para apresentação na respectiva Assembleia Si-
nodal;
 c) elaborar o “Documento de Trabalho” que sintetize as Proposições apresentadas na As-
sembleia Sinodal respectiva, sendo responsável o seu coordenador;
 d) elaborar as actas e facultar os documentos necessários para o normal funcionamento 
das sessões da Assembleia Sinodal respectiva, sendo responsável o secretário indicado pela 
Comissão Doutrinal;
 e) proceder à última redacção das Propostas Sinodais votadas na respectiva Assembleia 
Sinodal, a ser entregue ao Bispo diocesano.
 Artigo 7.º - Procedimentos com vista à eleição dos Membros Sinodais
 § 1. Para a escolha dos fiéis leigos nas eleições referidas no § 3. do artigo 4.º nas alíneas 
e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p) e q) como membros sinodais, sigam-se as indicações do Câ-
none 512 § 3. (sejam fiéis de fé firme, de bons costumes e notáveis pela prudência) e estejam 
numa condição canónica regular.
 § 2. Cada eleição referida no § 3. do artigo 4.º realizar-se-á impreterivelmente até 31 de 
Janeiro de 2013.
 § 3. A coordenação das eleições referidas no § 3. do artigo 4.º é da competência do Secre-
tariado do Sínodo, sendo a convocatória para a eleição e a sua realização da responsabilidade:
 a) de cada arcipreste nas eleições referidas nas alíneas a) e e); 
 b) do presidente do Secretariado do Clero na eleição referida na alínea b);
 c) do responsável do Secretariado Regional da CIRP na eleição referida na alínea c);
 d) do reitor do Seminário Maior na eleição referida na alínea d);
 e) do respectivo presidente dos Secretariados Diocesanos ou Departamentos Diocesanos 
nas eleições referidas nas alíneas f), g), h), i), j), l), m), n), o) e p); 
 f) do coordenador da Comissão dos Movimentos, Associações e Obras na eleição referida 
na alínea q).
 § 4. Os membros sinodais eleitos são-no em votação directa, nominal e secreta, sendo a 
eleição convocada com pelo menos 15 dias de antecedência. Na eleição devem- se ter presentes 
as normas do Direito (Cânones 164-179). Não há um quórum mínimo de votantes.
 § 5. Se alguém tiver o direito de votar em nome próprio por diversos títulos, só pode dar 
um voto (Cânone 168) e não pode ser admitido a votar quem não pertencer ao colégio eleitoral 
(Cânone 169).
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 § 6. Nas eleições dos membros sinodais referidos no § 3. do artigo 4o, devem ser 
designados o(s) membro(s) mais votado(s) e o(s) membro(s) suplente(s), em igual número, 
para, em caso de impedimento do(s) membro(s) efectivo(s), o Bispo diocesano poder confirmar 
o membro suplente imediatamente mais votado com todos os direitos e deveres.
 § 7. Em caso de empate, seja para membro sinodal efectivo ou para membro sinodal su-
plente, repete-se a eleição considerando-se apenas os que tiveram o mesmo número de votos.
 § 8. Os resultados da eleição e a respectiva acta serão entregues no Secretariado do Síno-
do num prazo máximo de 5 dias após a realização da eleição.

Título III
Trabalhos Sinodais

 Artigo 8.º - Livre tratamento dos assuntos
 Durante todo o processo de desenvolvimento dos trabalhos respeitantes ao Sínodo Dio-
cesano, todas as questões propostas devem ser reflectidas com plena liberdade de análise e 
discussão dos membros sinodais.
 Artigo 9.º - Competências deliberativas
 O Bispo é o único legislador do Sínodo Diocesano, competindo-lhe a ele, em exclusivi-
dade, aprovar Constituições e/ou Decretos Sinodais, bem como as subsequentes publicações.
 Artigo 10.º - Comunhão com as estruturas episcopais intermédias
 Após a publicação das Constituições e/ou Decretos Sinodais, o Bispo diocesano, como 
testemunho de comunhão eclesial, enviará esses textos ao Metropolita Bracarense e à Confe-
rência Episcopal Portuguesa.

Título IV
Organização dos trabalhos 

 Artigo 11.º - Grupos Sinodais e Núcleos Dinamizadores Sinodais
 § 1. O grupo sinodal é um grupo constituído estavelmente em cada ou em várias paróquias, 
movimentos, associações, obras e comunidades religiosas para reflectir e dar o seu parecer so-
bre as questões a serem discutidas nas Assembleias Sinodais.
 § 2. O Secretariado do Sínodo deve usar todos os meios indispensáveis para manter viva 
e permanente a chama sinodal e tudo deve fazer para que sejam constituídos o maior número 
de grupos sinodais. Para tal, elaborará e divulgará os instrumentos informativos e de análise 
necessários.
 § 3. Tanto quanto possível, as Comunidades Religiosas, os Movimentos, Associações e 
Obras devem integrar-se nos grupos sinodais paroquiais ou interparoquiais.
 § 4. Em cada grupo sinodal haverá um animador sinodal e um secretário.
 § 5. Em cada Paróquia poderá ser criado pelo menos um núcleo dinamizador sinodal 
constituído pelos animadores e secretários de todos os grupos sinodais que o integram, e que 
terá um responsável pelo mesmo.
 § 6. O responsável do núcleo dinamizador sinodal paroquial ou interparoquial deve re-
portar ao representante eleito no Arciprestado os resultados do trabalho do núcleo e desse eleito 
receberá os contributos das Assembleias Sinodais.
 § 7. O Secretariado do Sínodo terá um ficheiro com a identificação de todos os núcleos 
dinamizadores sinodais e respectivos grupos sinodais.
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Título V
Assembleias Sinodais e ordem das sessões

 Artigo 12.º - Assembleias Sinodais
 § 1. Serão 4 as Assembleias Sinodais.
 § 2. Haverá uma Mesa da Presidência em cada sessão das Assembleias Sinodais, 
constituída por: Bispo diocesano ou seu representante, secretário-geral ou outro elemento do 
Secretariado do Sínodo, relator (a indicar de entre os vogais do Secretariado do Sínodo) e um 
secretário a indicar pela respectiva Comissão Doutrinal, todos eles membros sinodais.
 § 3. Compete:
 a) ao secretário-geral ou a outro elemento do Secretariado do Sínodo por si indicado mo-
derar metodologicamente todas as sessões;
 b) ao secretário executivo do Secretariado do Sínodo e ao secretário indicado pela Comis-
são Doutrinal para a respectiva Assembleia Sinodal elaborar as actas e facultar os documentos 
necessários para o normal funcionamento das sessões;
 c) e ao coordenador de cada Comissão Doutrinal conjuntamente com o Secretariado do 
Sínodo elaborar o “Documento de Trabalho” que sintetize as Proposições apresentadas.
 § 4. Cada Assembleia Sinodal constará de duas sessões ordinárias, com a seguinte ordem 
de trabalhos:
 a) apresentação sintética à Assembleia Sinodal, pelo relator, de cada tema retirado do 
“Documento de Trabalho”;
 1. Na primeira sessão:
 b) trabalho de grupos, apresentando cada grupo as Moções e Propostas Sinodais inerentes 
a cada tema;
 c) e trabalho em plenário para apresentar à Assembleia Sinodal as “Proposições” de cada 
grupo.
 2. Na segunda sessão:
 a) debate das “Proposições” de cada grupo depois de sintetizadas pelos elementos indica-
dos no § 3. c) do artigo 11.º;
 b) e votação das Propostas Sinodais.
 § 5. As sessões das Assembleias Sinodais decorrem regra geral ao sábado. Para além das 
sessões ordinárias podem ser convocadas uma ou mais sessões extraordinárias.
 § 6. No início da primeira Assembleia Sinodal, os membros sinodais farão a profissão de 
fé, segundo a norma do § 1. do Cânone 833.
 Artigo 13.º - Modo de funcionamento das Assembleias Sinodais
 § 1. Após um tempo de oração, um relator designado para cada Assembleia Sinodal pela 
respectiva Comissão Doutrinal iniciará a exposição do tema proposto.
 § 2. Em cada Assembleia Sinodal cada um dos grupos de trabalho, constituído previamente 
pelo Secretariado do Sínodo de modo a integrar uma equipa de leigos, religiosos e/ou outros 
consagrados e presbíteros, terá um moderador e um porta-voz escolhidos no seio de cada grupo.
 § 3. A Assembleia Sinodal continuará com a sessão plenária, onde o porta-voz de cada 
grupo apresentará, sem outros comentários, o trabalho da equipa, após o que o relator fará a 
síntese das Proposições de cada grupo em colaboração com os secretários da Assembleia.
 § 4. Numa última sessão, as Propostas Sinodais serão discutidas e votadas pelos membros 
sinodais.
 Artigo 14.º - Votações
 § 1. As votações serão obrigatórias para todas as Propostas Sinodais apresentadas. Para 
tal, serão utilizadas cartolinas distribuídas pelo Secretariado do Sínodo: verde, para aprovar, 
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manifestando a sua concordância; amarelo, para manifestar alguma condição ou reserva; e ver-
melho, para desaprovar, manifestando a sua discordância.
 § 2. As Propostas Sinodais passarão para a última redacção desde que obtenham uma 
maioria clara de votos (superior a dois terços) do universo dos membros sinodais presentes.
 § 3. A última redacção das Propostas Sinodais votadas, redigida pelo Secretariado do Sí-
nodo e Comissões Doutrinais, será entregue ao Bispo diocesano, a quem compete a respectiva 
aprovação e posterior publicação.

Título VI
Clausura do Sínodo

 Artigo 15.º - Calendarização
 § 1. Embora esteja previsto um calendário definido [em Anexo], o desenvolvimento 
do Sínodo Diocesano e o trabalho sobre os temas poderão motivar reajustamentos do tempo 
indicado e previsto.
 § 2. Após a realização das 4 Assembleias Sinodais, e depois de aprovado o “Documento 
final” pelo Bispo diocesano, haverá uma solene Concelebração de Clausura do Sínodo, na 
Catedral, em dia e hora a marcar.
 § 3. O Ano Pastoral 2015-2016 será de festa jubilar pelos 50 anos de encerramento do 
Concílio Vaticano II (8 de Dezembro de 2015) e pelos 500 anos de Dedicação da Catedral de 
Viseu (23 de Julho de 2016). Nele far-se-á o planeamento dos 10 anos seguintes, com base nas 
Conclusões, Propostas, Determinações e Exortação Pastoral do Sínodo Diocesano.

Título VII
Determinações finais

 Artigo 16.º - Para o que não estiver previsto no presente Regulamento do Sínodo 
aplicam-se as normas do Direito Geral.

 ANEXO
 1.º Documento de Trabalho com apresentação de Propostas – reflexão - Outubro a De-
zembro (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) 
 10. Ano da Igreja Diocesana (2015-2016) 
 - Jubileu do Concílio Vaticano II e Encerramento do Sínodo Diocesano – 08 de Dezembro 
(2015) 
 - Promulgação das Constituições e/ou Decretos Sinodais 
 - Celebração da Igreja Diocesana (500 anos da Dedicação da Catedral – 23 de Julho) 
 - Preparação do Plano Pastoral 2016-2025
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2.  ESTATÍSTICAS DIOCESANAS

ESTATÍSTICAS DIOCESANAS – 2012

 Superfície do território – 3.400 Km2 
 População total residente – 391.215 
 Católicos – 385.000

 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 – 132 
 b) residentes fora da diocese – 5 
 c) residentes no estrangeiro – 3 
 Total – 140

 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 – 3

 Diáconos permanentes
 Diocesanos – 10

 Religiosos professos
 não sacerdotes, de direito pontifício – 6

 Religiosas professas
 de direito pontifício – 135

 Sacerdotes diocesanos
 estudantes de estudos eclesiásticos em Roma – 2
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 Candidatos ao sacerdócio
 a) para o clero diocesano – em filosofia – 2 
 b) em Teologia – 3 
 Total – 5

 Baptizados durante o ano
 a) até 1 ano – 1.569 
 b) de 1 aos 7 anos – 600 
 c) depois dos 7 anos – 76 
 Total dos baptismos – 2.245

 Confirmações durante o ano – 1.565

 Primeiras Comunhões durante o ano – 1.776

 Matrimónios
 a) entre católicos – 711 
 b) entre um católico e um não católico – 7 
 Total de matrimónios – 718

 Centros de educação
 a) materno-infantis – 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 – 10 
 b) introduzidas no ano – 7
 c) concluídas – 10; - a favor da nulidade – 9 
  - contra a nulidade – 0
  - por perempção – 1
 	 d) pendentes no fim do ano – 7


